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Abstrakt 
Syftet med detta utredningsarbete är att se hur olikheter hanteras på förskolan, med fokus på barn med homo- 
eller bisexuella föräldrar. Genom detta ville vi se hur förutsättningarna för ett barn med homo- eller bisexuella 
föräldrar ser ut för att få sin familjesituation speglad, bekräftad och synliggjord på förskolan.  
Underlaget för diskussionen är en enkät som besvarats av 229 personer som arbetar på 24 olika förskolor inom 
Stockholm stad. Resultaten från enkäten har hanterats i statistikprogram. Vi baserar vår analys på de statistiska 
uppgifterna och de skrivna kommentarerna till de öppna frågorna i enkäten. 
           Som en av våra teoretiska utgångspunkter har vi använt oss av Iris Marion Youngs idéer om hur vårt 
samhälle är färgat av ett likhetsideal, där den priviligerade gruppen inte kan se att deras föreställningar om hur 
saker och ting är bara är ett av flera perspektiv. En annan utgångspunkt är Tiina Rosenbergs tankar om 
heteronormativitetens två bärande principer och det fokus hon lägger på de könade och sexuella normerna utifrån 
vilka vi organiserar våra föreställningar om kön, sexualitet och familjebildning. Vi använder oss också av Ann 
Runfors erfarenheter av hur olikhet görs till likheter när invandrarskap hanteras i den svenska skolan.  
            Våra resultat visar att kärnfamiljen fortfarande är norm då förskolorna talar om familj och att kunskapen 
om barn med homo- och bisexuella föräldrar inte är stor. Många informanter menar att olikhet bäst hanteras 
genom likabehandling av alla barn. Informanterna uppfattar i stor utsträckning att uppmärksamhet på 
regnbågsbarnen bidrar till ojämlikhet och ett negativt särskiljande av barnet som annorlunda. Det finns även 
informanter i materialet som efterfrågar mer kunskap för att kunna bemöta barn och föräldrar på ett inkluderande 
sätt. 
           Vi menar att olikheter har social betydelse. Det är därför förskolan bör, genom reflektion över hur 
samhällets normer och värderingar ser ut, bli medvetna om hur heteronormen reproduceras på förskolan för att 
kunna hjälpa regnbågsbarnet att känna stolthet över sin familj och att för att på så sätt motverka heterosexism.   
 
Nyckelord: barn med homosexuella föräldrar, förskola, olikhet, särskiljande, normer, den heterosexuella 
normen, heterosexism, regnbågsbarn, kärnfamilj. 
 
 
 
Abstract 
The purpose of this paper is to see how differences are handled in preschools, with a focus on children with 
homo- or bisexual parents. By doing this we wanted to see how the conditions for a child with homo- or bisexual 
parents looks like, in order to have their family conditions mirrored, confirmed and visualised in the preschool.  
The foundation for the discussion is a questionaire which has been answered by 229 preschool workers from 24 
different preschools in the City of Stockholm. The result of the questionaire has been handled in a statistics 
program. Our analysis is based on the statistical numbers and the written replies to the open questions in the 
questionaire. 
          As a theoretical starting point we have used Iris Marion Young’s ideas about how our society is coloured 
by an ideal of similarity that defines liberation as the transcendence of group difference, where the dominant 
group cannot see how their perspective is just one of several perspectives. Furthermore, we use Tiina 
Rosenberg’s thoughts on the two main principles of heteronormativity and her focus on the sexed and sexual 
norms from which we organize our assumptions about our sex, sexuality and family. We also use Ann Runfors’ 
experiences of how differences are turned in to similarities when immigrant background is dealt with in the 
Swedish school.  
         Our results show that the nuclear family is still the norm when speaking about family in preschools and that 
the knowledge concerning children with homo- and bisexual parents is slight. Many of the informants believe 
that differences are best dealt with by treatin all children equally. A great number of the informants assume that 
giving attention to the rainbow children contributes to inequality and a negative distinction of the child as 
different. There are also informants that request more knowledge on the subject to be able to treat children and 
parents in an inclusive way. 
        We believe that differences have a social significance, which is why we are convinced that  preschools 
ought to become aware of how the heterosexual norm is being reproduced. By reflecting on society’s norms and 
values, the preschools would be able to help the rainbow child to be proud of its family and in this way 
counteract heterosexism. 
 
Keywords: children with homosexual parents, preschool, differences, distinction, norms, the heterosexual norm, 
heterosexism, rainbow child, nuclear family.
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INLEDNING 
 
Det tog oss ungefär två veckor att gå runt på de 24 förskolorna och samla in enkäterna. Vid varje 
ställe så tittade vi oss runt för att hitta rätt person och sen personalrummet för att ställa enkät-
lådan. Detta gjorde att vi fick möjlighet att leta efter andra saker också. Vad vi tittade efter var 
spår av ”familjeteman”, kanske målningar eller berättelser. Efter att ha gjort det ett antal gånger 
så gjorde jag detsamma på min egen dotters dagis, utan att egentligen ha planerat det. Det första 
jag såg när jag kom in på hennes avdelning var något som jag sett varenda gång jag hämtat 
henne utan att överhuvudtaget reflektera. Nu upplevde jag det som totalt absurt. Ovanför varje 
hylla sitter ett fotografi på barnet och under det står barnets namn. Men vad som även står var 
mamma, pappa och syskon. På min dotters lapp står det vad jag och hennes pappa heter. Bredvid 
”syskon” är det tomt eftersom hon inte har några syskon. Min dotters hyllgranne hade det tomt 
på både syskon och pappa, det stod bara mammans namn. Jag tänkte att det såg obehagligt tomt 
ut på hyllgrannens papper och jag undrade genast var hans pappa fanns någonstans. På min 
dotters andra sida var det däremot fulltecknat, barnet har både mamma, pappa och syskon. 
Familjen var fullständig. Jag insåg att familjenormen på min dotters dagis inte ens hade behov 
av att gömma sig. Det står svart på vitt. Hur skulle ett barn med två pappor eller två mammor, 
eller fyra föräldrar hanterat detta papper? Varför känns det så tomt på min dotters papper och 
ännu tommare på hennes hyllgrannes? Jag tänkte genast på de förskolor som vi varit på som 
blivit upprörda över våra frågor, som ansåg att de inte särbehandlar barn. Nej, särbehandling 
upplevs som kränkande och strider mot att alla är lika mycket värda. Däremot att lägga normen 
på alla som inte innefattas av den upplevs som att behandla alla lika. Genom att pappret hade 
samma text från början kan man tycka att alla behandlas lika. Men eftersom alla inte är lika och 
inte kan fylla i samma saker blir slutresultatet diskriminerande ändå.1

 

Barn som har homo- eller bisexuella föräldrar börjar så småningom på förskolan. Hur bemöts 

de där med den familj de har? Vi vill med vår utredning undersöka hur förutsättningarna ser 

ut ute på förskolorna i Stockholms stad för att ett barn med homo- eller bisexuella föräldrar 

ska kunna få sin familj bekräftad och speglad på samma villkor som barn med heterosexuella 

föräldrar.    

Väljer man från förskolans håll att tala om hur man kan bekräfta barnets familj 

genom att vara öppen med föräldrarnas homosexualitet eller är det något man inte låtsas om? 

Finns det poänger att som förskolepersonal jobba med sina egna fördomar och föreställningar 

inför bemötandet av barnet och dess föräldrar för att kunna vara inkluderande och välja att 

synliggöra barnets familjebild?  

 

BAKGRUND 

Den svenska kärnfamiljen är fortfarande den vanligaste familjeformen men den blir mer och 

mer ovanlig. En fjärdedel av alla barn i 0-17 årsåldern lever enligt demografiska uppgifter i 

alternativa familjebildningar.2 De finns i familjer med styvföräldrar, ensamstående föräldrar, 

adoptivfamiljer, fosterfamiljer och familjer med homosexuella eller bisexuella föräldrar.  

                                                 
1 Reflektion från insamlandet av enkäterna på förskolorna, dec 2005. 
2 SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer, Del A. Sid. 73. 
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Hur många barn som lever i familjer med homo- eller bisexuella föräldrar vet man inte. En 

mycket osäker siffra uppskattar antalet till att ca 40 000 personer har homosexuella föräldrar.3 

Hur en homo- eller bisexuell familj ser ut varierar.  Föräldrarollerna kan t.ex. bestå av en 

mamma, två mammor, två mammor och en pappa eller två mammor och två pappor. Barnen 

kan vara adopterade eller tillkomna genom privat insemination eller insemination på klinik. 

Ytterligare några har kommit till i ett tidigare heterosexuellt förhållande. 

Ju fler homo- eller bisexuella som blir föräldrar, desto fler kräver att de ojämlika 

lagar som reglerar föräldraskapet ska förändras. Under 1990-talet ökade antal motioner som 

ville förbättra homo- och bisexuellas rättigheter markant.4 Från och med den 1 juli 2005 har 

en kvinna som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna lagstadgad rätt att 

genomgå assisterad befruktning med donerade spermier. Den behandlade kvinnans partner 

eller sambo anses som barnets förälder (1 kap. 9 § föräldrabalken).5 Samkönade par har sedan 

1 februari 2003 rätt att adoptera barn.6 

Detta utredningsarbete är ett resultat av ett samarbete mellan Södertörns 

högskola och ”Regnbågsbarn”, ett pilotprojekt som drivs av Stockholm stads stadslednings- 

kontors välfärds- och utbildningsavdelning. Barn till homo- och bisexuella är en växande 

grupp i vårt samhälle och ett av projektets syften är att öka öppenheten i arbetet med barnen 

och deras familjer. 

Projektet fokuserar på konkreta insatser för att förebygga ett eventuellt utanför-

skap på förskolan och att motverka de fördomar som finns om barnen och deras homo- eller 

bisexuella föräldrar. En annan viktig del är att uppmärksamma att homofobin är en del av den 

diskriminerande könsstrukturen. Vår utredning kommer att undersöka hur förskolor handskas 

med olikheter och om det finns genomtänkta strategier för hur man arbetar med att inkludera 

barn till homo- och bisexuellas erfarenheter av familj.  

 Sedan 1998 har förskolan i Sverige haft en läroplan som anger de övergripande 

målen för förskolan. Där står bl.a. att förskolan ska arbeta för följande: 

Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors 
situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga 
till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i 

                                                 
3 Halldén, Hydén och Zetterqvist. (2003) ”Familjeliv och homosexualitet” i Nätverksfamiljen, Bäck-Wiklund, 
Margareta & Johansson, Thomas (red.). Sid. 182. Siffran baseras på ett antagande om hur många som är 
homosexuella, dels på ett antagande om hur många av dessa som har barn. 
4 Andreasson, Martin. (2000) ”Samhällsfara eller samhällsgrupp? Riksdagens syn på homo- och bisexuella” i 
Homo i folkhemmet av Andreasson, Martin (red.). Sid. 56. 
5 RFSL, www.rfsl.se/?p1541, 2005-12-21. 
6 RFSU, http://www.rfsu.se/templates/template_178.asp_Q_number_E_331_A_category_E_139, 2005-12-21.
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människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och 
dela sina tankar om livsfrågor med andra skall stödjas.7

Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna 
erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna skall ge 
barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och 
intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras.8

 

År 2003 kom den första förskoleplanen för Stockholms förskolor, vilken baseras på den 

nationella läroplanen men tillåter kommunen att lyfta fram de viktigaste frågorna för 

Stockholmsområdet. Läroplanerna är alltså förskolornas styrdokument och omfattar både 

kommunal och enskilt driven förskola i Stockholm. Den beskriver vilken människosyn och 

kunskapssyn som ska råda i förskolan. Detta är alltså inte valbart, eller frivilligt att arbeta 

efter utan något som åligger alla pedagoger i förskolan. 

Stockholm är en mångkulturell storstad och p.g.a. detta har man velat prioritera 

två områden som sammanfattas under rubrikerna ”Kommunikation, språk och kultur” och 

”Olikhet som tillgång.” Under rubriken ”Olikhet som tillgång” kan man läsa följande: 

 
Barn i förskolan har olika bakgrund, tankar, förutsättningar och erfarenheter. Det ger möjlighet 
till stimulerande möten. Nyfikenheten och lusten i mötet utvecklar barns empati. Olikheterna är 
en tillgång i det pedagogiska arbetet. Barn som behöver mer hjälp och stöd i sin utveckling än 
andra skall garanteras det. Insatserna skall sättas in så tidigt som möjligt. Det skall ske i dialog 
med föräldrarna och utformas så att det på bästa sätt stärker barnet och främjar integration i 
gruppen. [..] Förskolan skall lyfta fram olikheter på ett sätt som stärker barnets identitet och 
självkänsla, stimulerar till fortsatt utveckling och lärande.9

 

I endast två meningar beskrivs hur man ska arbeta för jämställdhet. 

 
Förskolan skall motverka stereotypa könsroller och aktivt arbeta för jämställdhet. Flickor och 
pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och 
intressen.10

 

Vi vill lyfta fram dessa delar i läroplanen och förskoleplanen eftersom det är här vi kan se att 

det finns utrymme för att lyfta frågan om barnen med homo- eller bisexuella föräldrar. Det 

som står i läroplanen och förskoleplanen är det som sätter upp ramar för vad som ska eller inte 

ska prioriteras på förskolan. 

 

                                                 
7 Läroplanen (Lpfö 98). www.skolverket.se/sb/d/468, 2005-12-04. 
8 Ibid. 
9 Stockholms förskoleplan, sid. 9. http://www.stockholm.se/files/49100-49199/file_49195.pdf 2005-12-04. 
10 Ibid. Samma meningar återfinns även i Lpfö 98. 
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Begreppsförklaring 

Vi kommer att använda oss av vissa begrepp som vi definierar här.  

 Regnbågsbarn är ett begrepp som vi har lånat från projektet Regnbågsbarn och 

syftar till barn till homo- eller bisexuella föräldrar. Vi kommer i utredningsarbetet använda 

både begreppet ”regnbågsbarn” och ”barn till homo- och bisexuella.”  

 Heteronormativitet syftar till föreställningen om att alla är heterosexuella och att 

det är det normala.  

 Heterosexism är ett relativt nytt begrepp som i forskningssammanhang har 

kommit att ersätta begreppet homofobi, då man menar att homofobi mer beskriver ett 

ogillande av homosexuella som något individuellt och relationellt problem. Heterosexism 

syftar till att synliggöra hur heterosexualitet utgör den dominerande normen. Det kan be-

skrivas som ett ideologiskt system som förnekar, förtrycker och stigmatiserar alla typer av 

icke-heterosexuellt beteende.11 Vi kommer huvudsakligen att använda begreppet 

heterosexism i utredningen. I enkäten använde vi dock begreppet homofobi, eftersom vi tror 

att hetero-sexism är ett obekant begrepp för många.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Vårt syfte är att undersöka hur man hanterar olikheter på förskolan, med fokus på barn med 

homo- eller bisexuella föräldrar. Vidare vill vi problematisera föreställningarna kring familjen 

genom att undersöka hur förskolepedagogerna använder sig av familjebegreppet i den peda-

gogiska verksamheten. Detta blir genusvetenskapligt relevant genom att vi kan undersöka hur 

normer skapas och upprätthålls. I detta fall handlar det främst om den heterosexuella normen 

som kan bidra till att barn till homo- och bisexuella kan bli exkluderade och uppleva utan-

förskap. 

Vårt intresse är att identifiera de hinder och fördomar som finns; ta reda på 

viljan till och attityder hos personalen att arbeta på ett medvetet sätt kring dessa frågor.  

Frågeställningarna kommer således att vara; Vilka attityder till dessa barn och 

deras familjer finns på förskolorna? Hur ser viljan ut att jobba med dessa frågor? Tycker 

personalen att det finns stöd i läroplanen att jobba med regnbågsbarns specifika behov och 

erfarenheter? Finns det plats för arbetet mot heterosexism i förskolans jämställhetsarbete? 

 

                                                 
11 SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer, Del B. Sid. 37. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

De teorier vi valt att stödja våra tolkningar på kretsar alla kring hur man kan välja att se på 

olikhet och särskildhet. De handlar om hur normer styr våra sätt att handla och kategorisera 

olika företeelser i motsatta värdepar som t.ex. lika/olika, normalt/onormalt. Ett exempel är att 

om man menar att det är viktigt att behandla alla lika blir då följden att olikabehandling eller 

särbehandling automatiskt blir orättvist och ojämlikt. Vi menar dock att olikhet och annor-

lundahet behöver synas för att vi ska kunna undvika att göra det mindre vanliga till avvikan-

de, att det som inte tillhör normen ska kunna ses som en variation, inte som en lägre värderad 

motsats.12 Vi har valt tre teoretiska utgångspunkter som kretsar kring dilemman med normer 

och olikhet kontra likhet men som kan sägas verka på tre olika nivåer.  

 Iris Marion Young, professor i statsvetenskap och en av USA:s mest respekt-

erade och radikala rättviseteoretiker, talar om normerna som styr vår politik, våra kulturella 

och sociala föreställningar på ett samhälleligt plan.  

 När Tiina Rosenberg, svensk teater- och genusforskare, talar om normer lägger 

hon fokus på de könade och sexuella normerna utifrån vilka vi organiserar våra föreställningar 

om kön, sexualitet och familjebildning.  

 Ann Runfors, skriver i sin avhandling i etnologi, om hur normer kring olikhet 

kontra likhet kan ta sig uttryck i en specifik verksamhet, i den svenska skolan.  

 Iris Marion Young behandlar klassiska politiska frågor som rättvisa, demokrati 

och jämlikhet i sin bok Justice and the politics of difference (1990). Young menar att upp-

lysningstidens likhetsideal, som är det dominerande perspektivet än i dag, har en oförmåga att 

se att även om vi har en lagstiftning som på pappret ger alla lika rättigheter och skyldigheter 

så har olikheter fortfarande starka sociala betydelser. Young för fram att den priviligerade 

gruppen människor inte kan se att deras sätt att tolka världen bara är ett perspektiv bland 

andra mindre dominerande perspektiv. Hon kallar detta för ”blindness to diffrence.”13 Då den 

dominerande gruppen framställer sig själva, sina erfarenheter och sin kultur som allmängiltig 

blir de mindre dominerande grupperna osynliggjorda, de framställs som stereotypa och skiljs 

ut som annorlunda. Den dominerande gruppens perspektiv blir till en norm som ses som den 

neutrala måttstock utifrån vilken alltings normalhet eller avvikelse mäts mot.14

 Det rättviseideal som är sprunget ur upplysningstiden utgår från att befrielsen 

från förtryck endast kan förverkligas om olikheter grupper emellan upphävs. Young kallar 

                                                 
12 Detta resonemang är inspirerat från Young, Iris Marion. (1990). Justice and the politics of difference. Sid. 171 
13 Ibid. Sid. 59. 
14 Ibid. Sid. 164. 
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detta ett likhets- eller assimilationsideal, vars rättviseprincip är att alla ska behandlas lika.15 

Dock har minoritetsgrupper på senare tid utmanat denna princip och hävdar att en positiv 

självdefinition av den egna gruppens särart är en bättre väg att gå i arbetet mot förtryckande 

strukturer. Young förespråkar själv detta olikhetsideal. Hon menar att jämlikhet ibland kräver 

att missgynnade grupper särbehandlas, att detta är nödvändigt för en socialt medveten politik. 

Som exempel på sådana fall nämner hon ursprungsbefolkningar och att särskilda rättigheter 

bör gälla kvinnor i arbetslivet i samband med graviditet och förlossning.16  

 Kritiken mot olikhetsidealet, att ge särskilda grupper särskilda rättigheter, 

handlar ofta om att den olikhet som lyfts fram bevarar och legitimerar fortsatt underordning 

av dessa missgynnade grupper. Young håller med om att detta är en risk, men menar att 

genom att våra lagar säger att dessa olikheter ska ignoreras, trots att de i de sociala samman-

hangen har stora betydelser, gör att förtrycket och privilegierna kan fortsätta.17 Bara genom 

att göra olikheterna till föremål för politisk debatt kan vi komma från riskerna med att lyfta 

fram olika gruppers olikheter.18

 Vi kommer att använda oss av Youngs resonemang kring likhetsidealet som vi 

ser dominerar i vårt material och som vi tror är det ideal som många svenska förskolor arbetar 

efter. Att flera informanter menar att ett särskiljande av dessa barn inte är bra är intressant att 

diskutera i relation till Youngs förespråkande för att lyfta fram olikheter, eftersom de har så 

stor social betydelse. 

  Normernas makt över våra sätt att tänka är stark och ofta osynlig. Inom den 

queerteoretiska debatten är det den heterosexuella normen som är i fokus för kritiken. 

Heteronormativitet är helt enkelt att utgå från att alla är heterosexuella, att detta är att vara 

neutral och allmängiltig. Tiina Rosenberg har i boken Queerfeministisk agenda (2002)19 

identifierat heteronormativitetens två bärande principer. Dessa är 1) Uteslutningen av 

avvikelser ur normen med uppdelningen i kategorierna vi-de och 2) Assimilering genom 

införlivandet av avvikelser i normen.20

Vår tradition att dela upp saker i motsatspar, s.k. dikotomier, förstärker 

upplevelsen att vi ser saker som varandras motsatser. Genom att definiera heterosexualitet 

som det vanliga, definieras homosexualitet per automatik som icke-vanligt. Följden blir att 

heterosexualitet ses som något naturligt, något som inte behöver förklaras medan homo-

                                                 
15 Ibid. Sid. 157. 
16 Ibid. Sid. 157-158. 
17 Vår kursivering. 
18 Young. Sid. 168-169. 
19 Rosenberg, Tiina. (2002) Queerfeministisk agenda. Sid. 102. 
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sexualiteten då framstår som något som måste förklaras. Eftersom heterosexualiteten i detta 

system blir/är norm blir allt annat avvikande. Uteslutningen går ut på att definiera och 

exkludera det som inte tillhör normen och att definiera detta som något mindre värdefullt.  

Assimilering sker genom att normbärarna ”bjuder in” de avvikande, men bara så 

länge de kan spela efter normens redan formulerade spelregler. Att bli upptagen i normen är 

tryggt och tillrättalagt, då samhället har ordnat sina lagar och regler efter detta och det blir 

lättare för ”avvikarna” att anpassa sig istället för att stå upp för sin särskildhet.21  

Heteronormativiteten är stark i familjesammanhang. Bilden av den lyckliga 

kärnfamiljen med mamma-pappa-barn är den idealbild många strävar efter, eller åtminstone 

måste förhålla sig till. Vi tänker att vi i vår utredning kanske kan se heteronormativiteten som 

ett hinder till att tala öppet om barn i homosexuella familjer på förskolorna, ett hinder för att 

positivt spegla dessa barns familjer. 

  Både Young och Rosenberg talar om normer, om hur normerna på ett mer 

strukturellt samhälleligt plan får oss att definiera olika typer av olikheter. Ann Runfors har 

studerat hur dessa normer tar sig uttryck i praktiken då hon i sin avhandling Mångfald, 

motsägelser och marginaliseringar (2003)22 studerat hur invandraskap formas i skolan. Detta 

har hon gjort genom deltagande observationer och intervjuer med lärare på tre olika låg- och 

mellanstadieskolor i Stockholm. Hon konstaterar att särskildhet ofta tolkas som något 

negativt. Hon beskriver hur lärarna inte pratar eller frågar om var barnen med utländsk 

bakgrund kommer ifrån. Sådana frågor uppfattas som ovidkommande eller som känsliga. En 

lärare beskriver det som att ”[v]i möter alla som individer. När man når så långt att man inte 

tänker på bakgrunden, utan bemöter individen, så har man kommit långt vad det gäller 

fördomsfrihet.”23 Att bortse från någons bakgrund tolkas alltså som fördomsfrihet.  

 Runfors menar att särskildhet tenderar att uppfattas som något som kan leda till 

utanförskap, att vara annorlunda eller särskild framstår därmed som svårbegripligt, vem skulle 

vilja avvika?24 Olikhet förknippas ofta med orättvisa, hierarkier och underordning, och likhet 

ses som positivt och sammankopplas med jämlikhet. Hon kallar detta för en ”likhetsinriktad 

samhällspraktik.”25

                                                                                                                                                         
20 Ibid. Sid. 102. 
21 Ibid. Sid. 203. 
22 Runfors, Ann. (2003) Mångfald, motsägelser och marginaliseringar - en studie av hur invandrarskap formas i 
skolan. 
23 Ibid. Sid. 104. 
24 Ibid. Sid. 193. Runfors kursivering. 
25 Ibid. Sid. 204. 
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Runfors beskriver hur likhet inom skolklassen var ett ideal som ledde till att när man kom in 

på olikheter försökte lärarna alltid hitta det gemensamma, hitta det lika i olikheterna. ”Att 

påvisa likhet beskrevs som ett sätt att motverka fördomar och främlingsrädsla.”26  
Olikhet uppfattades snarare som något att hänsynsfullt se förbi för att upptäcka att vi alla, i 
grund och botten, är lika och därmed lika mycket värda. […] avvikelse från det upprättade 
gemensamma [tonades] ofta ner. Effekten blev motsägelsefullt nog att alla blickar fästes på 
avvikelsen och den som avvek genom att den ömkades. När någon särskilde sig fick de andra 
barnen på detta sätt veta att olikhet var något de skulle visa medkänsla och tolerans inför. 
Därmed framgick också när det annorlunda var lägre värderat. Särskildhet uppfattades som 
potentiellt skiktande, men blev också i denna process orättvist och ojämlikt.27

 

Ur detta perspektiv, där olikhet och skillnad ses som tecken på orättvisa, blir ett hänsyns-

tagande till och användande av särskildhet problematiskt. 

 Vi menar att Runfors förståelse av hur olikhet kan uppfattas som orättvisa är en 

del av vår genusvetenskapliga förståelse av hur flertalet av förskolor i materialet hanterar, 

eller rättare sagt inte hanterar olikhet, i relation till barn med homo- eller bisexuella föräldrar. 

Även om Runfors diskuterar invandraskap tycker vi att tankegångarna om olikheterna går att 

överföra på regnbågsbarnen då varken homosexualitet eller invandraskap ska behöva 

förutsätta assimilering till den rådande normen.  

 

TIDIGARE FORSKNING 

Forskningen om barn till homosexuella föräldrar har under senaste decennierna fått fart. I den 

statliga utredningen SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer har man samlat ihop den 

forskning som gjorts inom området för att undersöka och analysera villkoren för barn i 

homosexuella familjer. Denna utredning låg som underlag för ett antal förslag om lagänd-

ringar inom områdena allmänna barnbidrag, om ändring i föräldrabalken, om ändring i lagen 

om insemination, homosexuellas rätt till adoption m.m.  

Genom den forskning som gjorts konstateras att många av de föreställningar 

som funnits om dessa barn inte kan bekräftas. Några av de slutsatser man kommit fram till är 

t.ex. att barn i homosexuella familjer inte visar osäkerhet i sin utveckling av sin egen köns-

identitet, att deras psykiska eller sociala problem inte är större än barn i heterosexuella 

familjer och att deras problem till följd av att deras föräldrars homosexualitet är små.28  

På tal om omvärldens attityder och vikten av föräldrarnas öppenhet om sin 

sexualitet räknar utredningen upp ett antal stödåtgärder som barnen och deras föräldrar kan 

                                                 
26 Ibid. Sid. 195-196. 
27 Ibid. Sid. 193. 
28 SOU 2001:10, Del B. Sid. 6-26. 
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behöva från samhället. Man talar bl.a. om ökad undervisning om homosexualitet och om 

homosexuella i våra skolor och i samhällets institutioner eftersom okunskapen fortfarande är 

stor. Att synliggöra homosexualitet är av stor vikt för att minska homofobin menar man, då 

man har konstaterat att människor förändrar sin syn på homosexualitet om de har positiva 

kontakter med homosexuella människor. Synliggörandet av dessa familjer har också bidragit 

till en positivare syn på homo- och bisexuella familjebildningar. Dessa familjer anses också 

kunna tjäna som förebilder för andra icke-typiska familjer.29     

 Den sociologiska antologin Nätverksfamiljen (2003) diskuterar olika familje-

trender i det senmoderna samhället, en diskussion som de menar leder bort från ”den fruktlösa 

diskussionen om kärnfamiljens vara eller icke-vara.”30 I boken skriver Halldén, Hydén och 

Zetterqvist i kapitlet ”Familjeliv och homosexualitet” om föräldrars homosexuella läggning 

överhuvudtaget är en fruktbar utgångspunkt för att förstå familjeliv. Deras slutsats är både ja 

och nej. Nej, för att ett familjeliv med barn skapar en struktur och speciella livsvillkor som 

bidrar till att skapa ett likartat vardagsliv, oavsett kön eller sexuell läggning, med att hämta 

och lämna på förskolan, gå på föräldramöten m.m. Ja, eftersom förväntningar på föräldra-

rollen tillskrivs främst de heterosexuella könsrollerna, vilket gör det möjligt för homosexuella 

föräldrar att utforma sina egna lösningar för sitt föräldraskap.31 Författarna menar att 

homosexuella familjer utmanar patriarkala strukturer genom att ifrågasätta sambandet mellan 

familj och heterosexualitet.32  

Halldén, Hydén och Zetterqvist gör även en intressant koppling till sociologerna 

Judith Stacey och Timothy Biblarz artikel (How) Does the sexual orientiention of parents 

matter? (2001). I denna artikel läggs det fram kritik mot den forskning om homosexuella 

familjer där likheterna med den heterosexuella kärnfamiljen betonas. Detta likhetssträvande 

grundar sig i ett heterosexistiskt synsätt där den homosexuella familjen gjorts ”rumsren”33 

genom att den i så liten utsträckning ska avvika från den heterosexuella familjen. Forsknings-

resultat som visar på olikheter tonas ned. Den rådande heterosexismen, som resulterar i ett 

starkt motstånd mot att homosexuella skaffar familjer får på detta sätt en starkare norm-

givande funktion eftersom det viktigaste blir att efterlikna normen, även om anledningen att 

betona likheterna från början var att jämställa familjerna. Den heterosexuella normen 

reproduceras således genom att försöka göra olikheterna till likheter, eftersom olikheter 

                                                 
29 Ibid. Sid. 26ff. 
30 Bäck-Wiklund, Margareta och Johansson, Thomas (red). (2003) Nätverksfamiljen. Sid. 15.  
31 Halldén, Hydén och Zetterqvist. (2003) ”Familjeliv och homosexualitet” i Nätverksfamiljen Bäck-Wiklund, 
Margareta & Johansson, Thomas (red.) Sid. 188. 
32 Ibid. Sid. 173. 

 11



upplevs som fel.34 Här ser vi paralleller till Tiina Rosenbergs teori om att avvikarna assimi-

leras in i normen. Detta är, som vi diskuterat under rubriken teoretiska utgångspunkter, en av 

heteronormativitetens bärande principer.35  

 Att heterosexismen är en del av den diskriminerande könsstrukturen är inom 

genusvetenskapen ett faktum. På samma sätt som män som grupp har fler privilegier för-

knippade med makt i samhället än gruppen kvinnor, har den heterosexuella familjen samma 

överordnade position gentemot andra familjebildningar. Vikten av ett medvetet jämställdhets-

arbete i våra skolor och förskolor kan inte nog belysas för att skapa en trygg uppväxtmiljö för 

alla barn.  

Men hur jobbar våra pedagoger och lärare med dessa frågor? Maria Hedlin har i 

rapporten Det ska vara lika för alla, så att säga…(2004)36 gjort en intervjustudie av lärar-

studerandes uppfattningar om genus och jämställdhet.  Hedlin kommer fram till att informan-

terna saknar kunskap om samhällets könsstruktur och hade därför ganska vaga uppfattningar 

om hur skolans jämställdhetsmål skulle kunna beröra det egna framtida arbetet som lärare. 

Informanterna kände till den forskning som visat på att flickor och pojkar tilltalas och bemöts 

olika, men detta antogs ändå inte ha någon större betydelse för hur de själva bemötte 

barnen.37 Hedlin hänvisar till jämställdhetspedagogen Ingemar Gens som har visat på hur 

svårt det är att ändra sitt beteende och att det krävs mycket av den som vill sluta att behandla 

flickor och pojkar olika. Risken är, att utan självreflektion, stor att falla tillbaka till ett 

könsstereotypt beteende. Det har till och med visat sig att de pedagoger som anser att de 

arbetar med ett jämställdhetsperspektiv är de som är minst medvetna om sitt eget beteende.38  

Hedlin menar att jämställdhet sågs som en konsensusfråga, något som kommer 

okontroversiellt och naturligt av sig själv. Ordet jämställdhet döljer maktförhållandena och de 

normer som uppvärderar mannen i samhället. Att jämställdhetsarbetet måste innehålla en 

maktanalys och ett kritiskt granskande av normer blev osynliggjort av informanterna.39 

Hedlin pekar på vikten av kunskap för att arbeta på ett bra sätt med dessa frågor. I dessa 

                                                                                                                                                         
33 Författarens citattecken. 
34 Halldén, Hydén och Zetterqvist. Sid. 187-188. 
35 Rosenberg. Sid. 103. 
36 Hedlin, Maria. (2004) Det ska vara lika för alla, så att säga… En intervjustudie av lärarstuderandes 
uppfattningar om genus och jämställdhet. 
37 Ibid. Sid. 65. 
38 Ibid. Sid. 63. 
39 Ibid. Sid. 67. 
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frågor tycks det privata tyckandet och vardagskunskapen ha lika hög relevans som 

vetenskaplig forskning på området.40

 Anna Henderson och Helena Stoltz har skrivit en c-uppsats i sociologi som heter 

Hur bemöter skola och förskola homosexuella föräldrar? – Reproducerar de den heterosex-

uella normen? (2003). Uppsatsen har som syfte att ”studera de homosexuellas situation i 

samhället utifrån den heterosexuella normen.”41 Detta gör de genom att djupintervjua två 

homosexuella föräldrar samt en förskollärare. De tittar även på hur lärarutbildningen 

behandlar olika minoriteter och om homosexuella föräldrar finns med i denna diskussion. 

Slutresultatet visar på att lärarutbildningen inte tar upp homosexualitet överhuvudtaget utan 

att när minoriteter diskuteras, såsom invandrarföräldrar eller ensamföräldrar, utgår man alltid 

från att alla är heterosexuella. De intervjuade föräldrarna önskade att personalen hade mer 

kunskap om homosexualitet och förskolläraren ansåg också att mer kunskap är nödvändig för 

att kunna bemöta homosexuella och deras barn. Genom att utesluta homosexuella erfarenheter 

i utbildningen och på de förskolor och skolor som de intervjuade hade erfarenhet från menar 

författarna att den heterosexuella normen reproduceras.42

 Arbetslivsinstitutet har gjort en stor undersökning Arbetsliv och utsatthet (2003) 

om homo- och bisexuella i svenskt arbetsliv. Det är den största undersökningen som gjort om 

detta, över 13 000 personer svarade på postenkäten som ligger till grund för dess resultat.43 I 

en artikel i Dagens Nyheter diskuterar Arbetslivsinstitutet sina viktigaste resultat. Här vill de 

visa på att det fortfarande pågår kränkning och diskriminering av många homosexuella ute på 

arbetsplatserna. 3 % av de homosexuella inom förskolan har varit med förlöjligande uttalan-

den och det är enbart 7 % av den homosexuella förskolepersonalen som är öppen med sin 

homosexualitet mot föräldrar och barn. Undersökningen visar också på att föreställningarna 

om män och kvinnor på förskolorna är väldigt stereotypa och att detta i sin tur leder till ett 

heteronormativt klimat som förs vidare till barnen.44 För vår undersökning blir detta relevant 

för att det visar på vilka attityder det finns på förskolorna till homosexualitet och även hur 

detta påverkar barnen.

 

                                                 
40 Ibid. Sid. 72. Här refererar hon till en diskussion som förts i SOU 1998:6 Ty makten är din – myten om det 
rationella arbetslivet och det jämställda Sverige. 
41 Henderson, Anna &  Stoltz, Helena. (2003)  Hur bemöter skola och förskola homosexuella föräldrar? – 
Reproducerar de den heterosexuella normen? Sid. 2. 
42 Ibid. Sid. 17. 
43 Ljunggren, m.fl. (2003) Arbetsvillkor och Utsatthet - en studie genomförd som ett led i att motverka 
diskriminering eller kränkande särbehandling beroende på sexuell, läggning. Finns inte utgiven men som pdf-fil 
på adressen www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/030925_arbetsvillkor.pdf. 
44 Carnhede, m.fl. (2003) ”Nio av tio tysta om sin homosexualitet” i Dagens Nyheter, 2003-09-25. 
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METOD 

Detta utredningsarbete bygger huvudsakligen på utkomsten av en enkät som fylldes i av ett 

urval förskolor inom Stockholms stad under november/december 2005. Vi valde enkäten som 

metod eftersom vi var ute efter att få en mer bred kunskap om hur situationen ser ut på 

förskolorna än vad t.ex. ett fåtal intervjuer skulle kunnat ge. Totalt fylldes 229 enkäter i. 

Enkäten är alltså vårt huvudmaterial. En kopia av enkäten finns med som bilaga till utred-

ningen. Enkätsvaren är sedan införda i statistikprogrammet SPSS. Kommentarer skrivna i de 

öppna frågorna har behandlats utanför SPSS. Därefter har vi analyserat resultaten med en 

genusvetenskaplig teoretisk utgångspunkt. 

 

Urvalet 

I Stockholms stad finns 18 stadsdelar och över 800 förskolor. Eftersom möjligheten att göra 

en totalundersökning på all personal som jobbar på förskolorna inom staden var utesluten, 

främst p.g.a. tidsbegränsningar, men även av ekonomiska och praktiska skäl, så har vi gjort ett 

antal begränsningar i vårt urval. Vi valde ut sex stadsdelar, vilket är en tredjedel av de 18 

stadsdelarna. Dessa valdes först genom ett slumpmässigt urval där vi helt enkelt lottade fram 

de stadsdelar som vi skulle dela ut enkäten i. Dock insåg vi att vårt urval då inte kunde sägas 

vara representativt för hur förutsättningarna och populationen (förskolepersonalen) inom 

dessa områden såg ut. Detta ledde till att vi bytte ut några av de framlottade stadsdelarna mot 

andra för att få en mer heterogen bild av hur det kan se ut. Resultatet blev att vi har delat ut 

våra enkäter i flera olika typer av områden, från invandrartäta förorter, till innerstadsförskolor 

och lite högre medelklassområden. Vi tror att det givit oss möjligheten att spegla en bredd av 

de olika förutsättningar dessa frågor har i de olika områdena. De stadsdelar vi har delat ut vår 

enkät i är Bromma, Kista, Kungsholmen, Maria Gamla stan, Älvsjö och Vantör.  

Inom varje stadsdel valde vi fyra av de största förskolorna. Detta för att få 

möjlighet till maximalt antal ifyllda enkäter på varje besökt förskola. (Stor förskola = många 

anställda = förhoppningsvis många ifyllda enkäter.) Totalt lämnade vi ut enkäten till 24 

förskolor.   

Hur vi valde ut förskolorna såg lite olika ut. I det första skedet mejlade vi ut en 

fråga till stadsdelsnämnderna i de aktuella stadsdelarna med frågan om de kunde lista de fyra 

största förskolorna inom stadsdelen. De fick också veta att det inte spelade någon roll om 

förskolorna var kommunala eller privata, eftersom alla förskolor arbetar efter läroplanen. Vi 

fick svar från alla och utgick i vissa fall från dessa. Dock hade vissa skickat oss namnet på de 

fyra största enheterna istället för enskilda förskolor vilket ledde till att vi istället gick in på 
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Stockholms stads hemsida där de allra flesta förskolorna inom varje stadsdel finns listade.45 

Därifrån valde vi fyra av de större förskolorna i området. Alla förskolor vi valde var helt 

okända för oss, vi har inte tagit hänsyn till inriktning eller geografiskt läge. Det enda kriteriet 

vi hade var att inte välja någon av förskolorna som deltar i projektet Regnbågsbarn,46 

eftersom dessa redan påbörjat en process i arbetet med dessa frågor. 

Vi ringde de ansvariga, ibland en enhetschef, ibland en förskolechef och 

berättade lite om vårt syfte och när vi hade tänkt komma och lämna ut enkäten. Vi berättade 

att vi hade uppdrag från stadsledningskontoret som drev detta förskoleprojekt som handlar om 

”genus och familjebild” på förskolan. Att inte tala så mycket om ”regnbågsbarn” var en 

strategi för att inte sätta igång diskussioner hos personalen redan innan de fyllt i enkäten. Alla 

accepterade att deras förskola skulle delta. Ibland var den vi kontaktat närvarande på förskol-

an och kunde själv ta emot oss. Ibland fick vi namnet på en person som vi skulle prata med på 

förskolan, vilken chefen då hade informerat på förhand om vilka vi var och hur detta skulle 

göras. Ibland hade ingen på förskolan fått informationen från chefen men de tog emot oss 

ändå. 

 Vi besökte en stadsdel per dag. Vi åkte ut på morgonen och lämnade enkäten 

samt en låda där de kunde lägga i sin ifyllda enkät (för att underlätta att enkäten förblev 

anonym) på de fyra förskolorna och kom tillbaka efter klockan 16.00 och hämtade dem. Alla 

som arbetade med barnen på förskolan, inklusive förskolechefen, och som arbetat på för-

skolan i mer än två månader (eftersom vi ville att de som fyllde i skulle ha god kännedom om 

den verksamhet som bedrevs på förskolan) blev ombedda att fylla i enkäten. Vi gick inte runt 

bland personalen och informerade alla personligen utan överlät detta till den person som vi 

blivit hänvisade till. Att det var frivilligt att fylla i informerades de om och det stod även på 

ett medföljande informationsbrev som satt både på enkäten och på lådan.  

Bland de förskolorna vi besökt finns ett flertal med olika särskilda inriktningar. 

Några förskolor jobbar med Reggio Emilia-pedagogik, några med språkutvecklande verksam-

het. Andra inriktningar i vårt material är t.ex. Ur och skur, barn med särskilda behov, genus/ 

jämställdhetsinriktning, miljö och skapande verksamhet. Vi har dock inte gjort någon jämför-

else mellan de olika inriktningarna då underlaget är för litet. 

 

                                                 
45 Alla förskolor finns inte här, hemsidans register är under utveckling och uppdateras kontinuerligt.
46 Projekt Regnbågsbarn har en seminarieserie där ca 7 förskoleenheter under perioden 2005-08-01 – 2006-07-31 
deltar på seminarium och i diskussioner om hur man kan arbeta med att inkludera regnbågsbarnens familjebild 
på förskolan. 
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PRESENTATION AV KÄLLMATERIALET  

Enkäten består av 32 frågor där ungefär hälften har vidarefrågor (a, b, c, o.s.v.). De allra flesta 

frågor har fasta svarsalternativ där enkätbesvararen väljer genom att kryssa i sina svar. Detta 

för att göra det möjligt att arbeta med enkätsvaren i statistikprogrammet SPSS och för att 

spara tid för informanten. Ett antal öppna frågor där utrymme för egna kommentarer finns 

också med. Detta för att ge plats åt informanten att utveckla eller förklara sina tankar och 

svar. Dessa har vi behandlat utanför statistikprogrammet. Här har det kommit upp många 

intressanta tankar. Detta har också möjliggjort för oss att ha med citat för att fånga känslor 

och attityder som framkommit. Några frågor är av mera personlig karaktär (vad-tycker-du-

frågor) men de allra flesta är konkreta frågor om hur de jobbar på förskolorna.  

Ett av syftena med enkätens frågor var att fånga de attityder som finns kring 

detta ämne. Vi ville veta hur förskolorna arbetar med olikheter. Vi ville också ta reda på om 

de har erfarenheter av barn med homo- eller bisexuella föräldrar och i så fall om och hur de 

har pratat om detta i personalgruppen och om de har funderat kring olika sätt att spegla dessa 

barns familjer i den egna verksamheten. Vi har frågat frågor om i vilka delar av verksamheten 

de i så fall tillämpar detta. Tre personer med anknytning till förskolan har varit våra ”test-

piloter” i utvecklandet av frågorna. De läste igenom enkäten och hade synpunkter utifrån 

vilka vi justerade våra frågor. 

Vi har fört in alla enkäter i statistikprogrammet SPSS för att se vilka mönster 

och avvikelser som finns i materialet. När vi tolkat enkätsvaren har vi valt att se mer på de 

generella mönstrena som finns i materialet, snarare än att se på hur enskilda informanter har 

svarat på frågorna. Detta p.g.a. anonymitetsskäl men framförallt för att det är de mer generella 

snarare än de personliga erfarenheterna och kunskaperna som vi vill lyfta fram. 

I enkäten frågade vi efter ett antal bakgrundsvariabler som t.ex. ålder, antal år i 

förskolan, yrkestitel, kön och sexuell läggning. Dock fann vi att dessa inte i större utsträck-

ning var av betydelse för hur informanterna har svarat. Den enda bakgrundsvariabel där vi 

kunnat konstatera samband är stadsdel, då stadsdelarna i vissa frågor skilt sig kraftigt från 

varandra. Vi har därför valt att i vissa fall ställa stadsdelarna mot varandra i olika jämförelser, 

däremot har vi valt att inte nämna vilka enskilda förskolor inom dessa stadsdelar som deltagit 

i enkäten. Detta för att det inte är relevant för vårt syfte och för att dessa inte ska känna sig 

utpekade av utredningens resultat.  
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Källkritik 

 Det har varit svårt att räkna ut vårt bortfall eftersom vi har fått så olika uppgifter av de 

verksamhetsansvariga som vi haft mejlkontakt med.47 Vi kan därför bara ge en ungefärlig 

siffra på vår totala population. Av de siffror vi har fått in har vi en population på 341.  Av 

totalt 341 personer som ingick i den uppskattade populationen på de 24 förskolorna blev 229 

enkäter ifyllda. Vi har då ett ungefärligt bortfall på 112 enkäter. Svarsfrekvensen är således  

67 %. Tabellen nedan visar hur många enkätsvar vi fått i varje stadsdel. 
 
Tabell 1:1 
 
Stadsdel % Antal 
Kista 25 57 
Kungsholmen 20 46 
Älvsjö 17 40 
Vantör 17 38 
Bromma 12 27 
Maria Gamlas stan 9 21 
Totalt: 100 229 
 

Bortfallet beror antagligen på ett antal olika saker. En orsak tror vi är att enkäten skulle fyllas 

i samma dag som vi kom ut med den. Många vi pratade med gav utryck för att detta skulle 

medföra att alla inte skulle hinna fylla i på så kort varsel. Vi var också ute veckorna innan jul, 

en tid då förskolorna har många aktiviteter på gång, alla i personalen kanske inte fanns på 

förskolan alls den dag vi kom. Det härjade både vinterkräksjuka och influensa, vilket antag-

ligen medförde bortfall på grund av sjukdom hos personalen och ökad arbetsbörda för den 

friska personal som fanns på plats. Antagligen fanns där också människor som av principsak 

inte fyller i enkäter överhuvudtaget, oavsett vad den handlar om, och antagligen fanns också 

personal som inte ville fylla i enkäten på grund av dess ämne. På några förskolor fanns inte 

heller så stort intresse för enkäten, då de menade att enkätens syfte i förlängningen medver-

kade till särbehandling av dessa barn, något som de inte ville bidra till.  

En annan erfarenhet var också att de ställen där förskolechefen befann sig på 

förskolan den dagen vi kom fick ett mycket högre antal ifyllda enkäter. På de ställen där 

förskolechefen inte fanns på plats märkte vi att beroende på hur välinformerad personalen var  

om att vi skulle komma, hade betydelse för hur många enkäter som fylldes i. På något ställe 

hade den ansvariga vi pratat med i telefon om att vi skulle komma inte informerat förskolan 

om detta, vilket betydde att ingen på förskolan visste vilka vi var eller vad vårt syfte var när vi 
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kom. Sammanfattningsvis kan vi säga att ju mer förankrat hos någon överordnad detta var, 

desto fler enkäter fylldes i. Detta är något som bekräftas av Göran Ejlertsson i boken Enkäten 

i praktiken48 där han menar att sanktionering från överordnade många gånger är betydande för 

deltagandet och en positiv inställning till uppgiften.  

Som forskare har man alltid en maktposition. Dels i att man väljer vad som ska 

frågas och vilka man ska fråga och dels i tolkningen av dess resultat.49 Vi upplevde ibland, i 

mötet med personalen på förskolorna och i vad vi kunnat utläsa av de svar vi fått, en stor 

oförståelse med vårt syfte med enkäten. Man har ifrågasatt vårt fokus på regnbågsbarnen, 

varför ska de pekas ut på detta sätt? Man menar att kategoriseringen av en grupp barn är 

farlig, de har upplevt kategoriseringen som negativ.  Vi stod då frågande inför om man inte 

kan göra undersökningar om ”särskilda saker.” Om vi hade kommit ut med en enkät som 

handlade om ett ”smalt” ämne som t.ex. allergiska barn, hade reaktionen blivit lika stark? 

Eller handlar det om att homosexualitet fortfarande ses som ett känsligt ämne, där även de 

som är helt positiva till det intar försvarsställning eftersom de inte vill misstänkas för att vara 

homofober?  

Dessa reaktioner kan kopplas till den diskussion om de olika roller en 

utvärdering kan få som förs i boken Från sanningssökande till styrmedel, moderna utvärde-

ringar i offentlig sektor (2002). Lundin och Söderholm skriver att utvärderingar ”[..]är ofta 

känsloladdade och ibland förknippade med en viss dramatik [..].”50 Speciellt i de fall då en 

enkät/utvärdering kretsar kring subjektiva, värderande frågor eftersom man som informant 

kan känna sig kontrollerad av den utvärderande.51 Vi skulle också vilja, med hänvisning till 

ovan beskrivna upplevelser under enkätutlämnandet och insamlandet, föra fram enkäten som 

en tankeväckare och ibland kanske också som provokation, då det ofta känts som om vi 

genom vår enkät har väckt många tankar och reaktioner kring ämnet. Att enkäten bidragit till 

diskussioner i personalgrupperna är vi övertygade om.  

      Eftersom vi gjort ett mindre urval av Stockholms förskolor är vi medvetna 

om att de tolkningar vi gör inte kan göra anspråk på att vara gällande för hur det ser ut 

generellt på Stockholms förskolor i dessa frågor. Dock tror vi att de slutsatser vi drar utifrån 

                                                                                                                                                         
47 Vi efterfrågade uppgifter på antal anställda som jobbade med barnen och hade jobbat på förskolan i mer än två 
månader. Alla förskolor visste inte exakt och andra hade inte räknat så som vi önskat. 
48 Ejlertsson, Göran. (2005) Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. Sid. 32. 
49 Wolf, Diane L. (1996) ”Situating feminist dilemmas in fieldwork” i Feminist dilemmas in fieldwork, Wolf, 
Diane L (red). Sid. 2-4. 
50 Lundin, Rolf A och Söderholm, Anders. (2002) Bland änglar och demoner – om utvärderarroller i antologin 
Från sanningssökande till styrmedel, moderna utvärderingar i offentlig sektor av Rombach, Björn och Sahlin-
Andersson, Kerstin. Sid. 127. 
51 Ibid. 
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vårat material inte avviker särskilt från hur det ser ut i stort. Vi har som nämnts samlat in våra 

enkäter i flera olika typer av områden, vilket givit oss möjligheten att spegla en bredd av de 

olika förutsättningar dessa frågor har i de olika områdena. 

 

DISPOSITION  

Vi har delat in våra resultat i fem empiriska teman som kommer att diskuteras nedan. Varje 

tema redovisar de intressantaste resultaten med hjälp av tabeller och kommentarer ur enkät-

erna. Varje tema avslutas med en kort sammanfattning. Resultaten diskuteras och får en 

teoretisk förankring genom att siffror och kommentarer ställs mot teori i analyskapitlet. Här 

för vi också en vidare och mer genusvetenskapligt abstrakt diskussion. Under rubriken 

”Avslutande diskussion” sammanfattar vi våra viktigaste resultat och spinner vidare på tankar 

som dykt upp under arbetets gång. De tabeller som inte finns i texten men som vi diskuterar 

finns som bilaga till utredningen. 

 

RESULTAT 

I resultatredovisningen av enkätfrågorna anges i tabellerna både hur många personer som 

svarat på de olika svarsalternativen och i procent av hur många som har svarat på just den 

frågan. Procenten räknar således inte med det interna bortfallet på frågan. Resultatet i siffror 

redovisas alltid i fallande ordning. Procenttalen är avrundade till närmsta heltal och vid 

halvtal har vi avrundat till närmaste jämna heltal. Kommentarerna är direkt avskrivna från 

enkäterna, i vissa fall har vi rättat stavfel och förkortat citaten.  

 
JÄMSTÄLLDHETSARBETET PÅ FÖRSKOLAN 

Vi ville veta hur arbetet med jämställdhet såg ut eftersom vi tänkte att ett aktivt jämställd-

hetsarbete kunde underlätta för arbetet mot heterosexism, eftersom man då börjat tänka kring 

rättvise- och diskrimineringsfrågor. 

På frågan om informanterna har någon jämställdhetsplan svarar 36 % att de har 

en jämställdhetsplan, 38 % vet inte och 25 % svarade nej. Ofta har svaren varierat kraftigt på 

samma förskola vilket betyder att det på samma förskola finns några som är säkra på att de 

har en jämställdhetsplan och några som inte vet eller svarar att man inte har det.  
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Tabell 2:1 
 
Har ni någon jämställdhetsplan på 
förskolan? 
 

% Antal av totalt 229 

Vet ej 38 80 
Ja, det har vi 36 56 
Nej, det har vi inte 25 85 
Total: ≈ 100 221  
 
En tolkning är att jämställdhetsplanen inte är så väl förankrad hos personalen. När vi ställer 

frågan om de själva anser att de har ett jämställdhetsperspektiv på sin pedagogiska 

verksamhet är det däremot  64 % som tycker det. Det är sammanlagt 36 % som inte tycker det 

eller inte vet om de har det. 
 
Tabell 2:2 

 
Tycker du att ni har ett 
jämställdhetsperspektiv på er 
pedagogiska verksamhet? 
 

% Antal av totalt 229 

Ja 64 138 
Nej 19  41 
Vet ej 17  37 
Totalt: 100  216 

 
 

Därefter fick de som menar att de har ett jämställdhetsperspektiv på sin pedagogiska 

verksamhet beskriva hur.  
 
Tabell 2:3 

 
På vilket sätt tycker du att ni jobbar 
med ett jämställdhetsperspektiv? 
 

% Antal 

Vi har pratat om det då och då på 
personalmöten 

70 99  

Vi jobbar med dessa frågor 
kontinuerligt i barngruppen 

46 65 

Vi jobbar med dessa frågor 
kontinuerligt i personalgruppen 

31 44 

Vi har haft en 
föreläsning/diskussion om det 

26 37 

Annat 14 20 
Vi har gått en utbildning 0 0 
Totalt:52   

 
 

                                                 
52 Här kan inget totalt anges eftersom informanterna har fått fylla i fler svarsalternativ. 
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Vi kan se att knappt hälften av de som menar att de har ett jämställdhetsperspektiv på sin 

verksamhet menar att de jobbar med dessa frågor i barngruppen. Ingen av dem har gått någon 

utbildning i ämnet. Under alternativet ”Annat” har lite olika saker kommit upp: 

 
 Vi har ett officiellt genusprojekt i personalen.  
 Läst boken ”Genusperspektiv” och ”Flickor, pojkar och pedagoger”.  
 Det bara känns naturligt.  
 Föräldrar vill diskutera på föräldramöten.  
 [..] Har i bakhuvudet men ej gemensam plattform. [..]  
 Behandlar barnen lika.  
 Vi försöker tänka på att behandla barnen lika.  
 
 
Väldigt många, nästan alla, tycker dock att det är viktigt med ett jämställdhetsperspektiv på 

den pedagogiska verksamheten. 

 
Tabell 2:4 
 
Hur viktigt tycker du att det är med 
ett jämställdhetsperspektiv på den 
pedagogiska verksamheten? 
 

% Antal av totalt 229 

Mycket viktigt 75 168 
Ganska viktigt 21 47 
Varken viktigt eller oviktigt 4 8 
Inte viktigt 0 0 
Inte viktigt alls 0 0 
Totalt: 100 223 

 
 

Vi frågade också hur viktigt de tyckte att det var att jämställdhetsarbetet innefattade ett arbete 

mot homofobi.  

 
Tabell 2:5 
 
Hur viktigt tycker du att det är att 
jämställdhetsarbetet skall innefatta 
arbete mot homofobi? 
 

% Antal av totalt 229 

Mycket viktigt  63 137 
Ganska viktigt  24 51 
Varken oviktigt eller viktigt 10 21 
Inte viktigt alls  2 5 
Inte viktigt   1 2 
Total: 100 216 
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Sammanfattning av jämställdhetsarbetet på förskolorna 

I läroplanen står det att ”[f]örskolan skall motverka stereotypa könsroller och aktivt arbeta för 

jämställdhet.”53 Men hur gör man det? 64 % av informanterna tycker att de har ett jämställd-

hetsperspektiv på sin verksamhet. Det betyder att det är 36 % som menar att de inte arbetar 

efter ett jämställdhetsperspektiv eller att de inte vet om dem gör det. Vi kan också se att 36 % 

hade vetskap om att en jämställdhetsplan fanns på deras förskola. Hur många av förskolorna i 

undersökningen som faktiskt har en jämställdhetsplan vet vi inte. Kan detta ses som en signal 

att detta inte är något som prioriteras och lyfts fram på alla förskolor? I vårt material fanns en 

förskola som nämnde genus/jämställdhet som deras speciella inriktning, något som de arbetar 

särskilt med. Ändå hade ingen informant gått en utbildning i ämnet. De flesta svaren visar att 

jämställdhetsarbetet mest sker på ”personalnivån” och inte i arbetet med barnen, det var 46 % 

som tycker att de arbetar med dessa frågor i barngruppen. Trots dessa siffror tycker 96 % att 

jämställdhetsfrågan är mycket eller ganska viktig och 87 % att det är mycket eller ganska 

viktigt att jämställdhetsarbetet ska innehålla ett arbete mot homofobi.  

 

OLIKHETER PÅ FÖRSKOLAN – HUR GÖR MAN? 

Vi frågade i enkäten om förskolorna har barn med annan bakgrund/situation än majoriteten av 

de andra barnen på förskolan och i så fall om de anpassar någon del av verksamheten till 

dessa. Vår tanke var att om förskolorna redan anpassar sin verksamhet efter barnens olikheter 

har de redan ett sätt att tänka kring hur man kan göra det på ett inkluderande sätt. Som 

exempel hade vi nämnt etnicitet, funktionshinder och religion.  
 
TABELL 3:1 
 

Har ni något/några barn som har en annan 
bakgrund/situation än majoriteten av de andra 
barnen på er förskola? (t.ex. etnicitet, 
funktionshinder, religion) 
 

% Antal av 229 

Ja 77 167 
Nej 23 50 
Totalt: 100 217 
 

Majoriteten svarade att ja, de har barn med annan bakgrund eller situation än de flesta andra 

barn. Följdfrågan var ifall de anpassar någon del av verksamheten till dessa barn och i så fall 

                                                 
53 Stockholms förskoleplan, sid. 9. 
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hur. På det svarade 73 % att de anpassar verksamheten på något sätt.54  Här är ett urval av de 

olika sätt förskolorna anpassar sina verksamheter för att möta dessa barns behov. 

 
 Bokval, dockor av annat utseende än ”vanliga”.  
 Satsar på att låna böcker som handlar om barn från olika länder.  
 Maten, alla äter inte griskött. [..] 
 Har inte allt framme p.g.a ett utvecklingsstört barn.  
 Vi anpassar traditionerna t.ex. jul och gör det mer oreligöst.  
 Uppmärksammar deras traditioner.  
 Flickbad och pojkbad.  
 Resurs för barn med funktionshinder.  

Extra motoriska övningar, munmotoriska övningar, känslo- och taktila stunder med speciella 
barn.  

 Vi arbetar språkutvecklande.  
 Spelar deras musik. [..]  
 

 

Några vill, trots att de svarat nej, skriva något om anpassning. 

 
 Om de inte är funktionshindrade finns ingen anledning att anpassa efter t.ex. etnicitet.  
 Alla har lika värde oavsett hudfärg, handikapp eller kön.  
 Alla barn har lika värde.  
 Vi är individanpassade - speciellt för alla barn.  
 
 
Det finns en viss skillnad i attityd till anpassning i de olika stadsdelarna. I områden som 

Vantör och Kista och till viss del även Kungsholmen anpassas verksamheten i stor 

utsträckning. I Maria Gamla stan, Älvsjö och Bromma har färre fyllt i att verksamheten 

anpassas efter barnens olika behov.55

 

Sammanfattning av olikheter på förskolan – hur gör man? 

Anledningen till att vi ville veta om förskolorna har barn med annan bakgrund eller situation 

än majoriteten av barnen på förskolan är att vi ville se om och hur de arbetar med olikheter. 

Som vi såg finns många sätt som förskolorna anpassar sina verksamheter efter barnens behov 

eller bakgrund. Många anpassningsstrategier handlar om etnicitet eller olika handikapp.56 

Man lånar t.ex. böcker som speglar olika typer av kulturer och lyssnar på musik från olika 

länder. Man tonar ned firandet av vissa svenska högtider och firar andra ”icke-svenska/-

kristna” högtider. Bland de som svarat att de inte anpassar verksamheten men ändå valt att 

skriva något på frågan ger uttryck för att anpassning är det samma som att alla barn inte är 

                                                 
54 Se statistik i bilaga, tabell A.  
55 Se statistik i bilaga, tabell B. 
56 Här kan vi inte bortse från att informanterna kanske blivit styrda av de exempel vi nämnde i frågan. 
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lika mycket värda. Någon menar att det inte finns någon anledning att anpassa verksamheten 

till etnicitet. Dessa kommentarer kommer främst från Maria Gamla stan, Älvsjö och Bromma. 

 

FAMILJEN SOM PEDAGOGISKT VERKTYG 

Familjen är något som det ständigt talas om på förskolan.  – Min mamma! – Nej, min 

mamma! – Är det mamma eller pappa som hämtar idag? Att prata om sin familj är viktigt för 

de flesta barn. Vi ställde frågor kring hur förskolorna pratar om familj och hur viktigt de 

tycker att det är att lyfta fram olika familjer. I resultaten ser vi en stor skillnad mellan praktik 

och teori. 

 
Tabell 4:1 
 
Använder sig förskolan av 
”familjen” som ett pedagogiskt 
verktyg (tex. i samtal, skapande 
verksamhet)? 
 

% Totalt av 229 

Ja, ibland 60 124 
Ja ofta 20 42 
Sällan 16 33 
Aldrig 3 6 
Totalt: ≈ 100 205 

 
 
Familjen används som ett pedagogiskt verktyg av många förskolor. Det är knappt 20 % som 

säger att de sällan eller aldrig gör det. Därför är det viktigt att se på hur man talar om familj 

ute på förskolorna. 

Det är många som tycker att det är viktigt att prata om andra familjer än den 

traditionella kärnfamiljen. 87 % tycker att det är ganska eller mycket viktigt och 13 % anser 

att det är varken viktigt eller oviktigt.  

 
Tabell 4:2 
 
Hur viktigt tycker du att det är att 
uppmärksamma andra familjer än 
”den traditionella kärnfamiljen?” 
 

% Totalt av 229 

Mycket viktigt  51 104 
Ganska viktigt 36 73 
Varken viktigt eller oviktigt 13 27 
Inte viktigt 0 0 
Inte viktigt alls 0 0 
Totalt: 100 204 
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Ingen svarade att de tyckte att det var oviktigt. Bland de som tyckte att det var varken viktigt 

eller oviktigt fanns dessa kommentarer:  
Man får inte peka ut alltför mycket en viss grupp eller kategori så att dessa blir alltför speciella. 
Alla har olika behov.   
Man uppmärksammar sällan kärnfamiljen så varför göra det med regnbågsfamiljer.  
Det finns ingen anledning att dela upp barnen i kategorier ”si å så.”  
Inte uppmärksamma utan naturligt!  
Jag tycker inte att man ska konstra till det. Alla familjer är familjer.  
Allas familjer är lika viktiga.  

 

Dock handlar majoriteten av kommentarerna om att det inte finns någon kärnfamilj idag och 

att det därför är viktigt att uppmärksamma olika sorters familjer. I materialet kan vi se att det 

är skilsmässobarn som utgör den största gruppen som inte lever i kärnfamiljer. Vad som även 

är tydligt om man läser kommentarerna är att det är när frågorna kommer från barnen som 

personalen berättar eller samtalar om andra familjer än kärnfamiljen. 

 
 Därför att många barns familjer ej är kärnfamilj.  
 Finns det kärnfamilj idag?  
 Vi har många olika sorters familjer.  
 För nästan alla ”familjer” ser annorlunda ut nu.  
 Om frågor från barnen uppkommer.  
 Om något av barnen funderar eller undrar tycker jag att det är viktigt.  
 Om det är aktuellt i barngruppen.  
 Om det förekommer eller om någon bara vill prata om det.  
 
  
Som vi såg ansåg de allra flesta att det är mycket viktigt att prata om andra familjer än kärn-

familjen. Att i verkligheten ha pratat om andra familjer säger sig hälften ha gjort det. Men det 

är lika många som säger sig inte gjort det eller inte vet i fall de har gjort det. 

 
Tabell 4:3 
 
Pratar ni på förskolan med barnen 
om att det finns familjer som ser ut 
på ett annat sätt än den traditionella 
kärnfamiljen (biologisk mamma 
och biologisk pappa som lever 
tillsammans) exempelvis 
ensamstående, regnbågsfamilj, 
adoptivfamilj, fosterfamilj?  
 

% Totalt av 229 

Ja 50 108 
Nej 35 74 
Vet ej 15 32 
Totalt: 100 214 
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Det handlar således om nästan hälften som inte har pratat om andra familjer än kärnfamiljen, 

eller som inte vet att de har gjort det, trots att de allra flesta menar att det är viktigt att göra 

det. Nedan kommer några exempel på när och hur andra sorters familjer kommer på tal. 
 Vid skilsmässa pratar man öppet.  
 På samling, i smågrupper och enskilt, litteratur.  
 Naturligt – på barnens initiativ.  

Vi pratar vid maten om vilka som ska gifta sig med varandra. Två pojkar säger att de vill gifta 
sig med varandra, En pojke protesterar ”Nej, en pojke kan bara gifta sig med en flicka.” ” Nej 
huvudsaken är att man älskar varandra ”, sa jag. Pojken kommer nästa dag  ”Pappa säger att 
pojkar inte kan gifta sig med pojkar.”  
När barnen frågar eller när t.ex. en flicka säger att hon ska gifta sig med en annan flicka och 
någon säger att det bara inte går. Då får man ta upp att tjejer kan gifta sig med tjejer och killar 
med killar.  

 Att flickor och pojkar älskar varandra.  

 

Många ger uttryck för att de flesta samtalen sker på barnens initiativ. Det finns en stor grupp 

som uttrycker att detta är något som ständigt diskuteras och tas upp, särskilt på samlingar och 

när de pratar om ”familj.” Det finns även de som har läst böcker om olika sorters familjer. Att 

det är barnens egna familjer som speglas är tydligt i kommentarerna och detta handlar om att 

många av barnen faktiskt inte lever i klassiska kärnfamiljer. Det finns även enstaka kommen-

tarer kring kärlek i allmänhet där det beskrivs att barnen har pratat om vilka som kan bli kära i 

varandra. Detta är också på barnens initiativ.  
 
Tabell 4:4
 
Anser du att man kan prata om ”hur 
barn blir till” med förskolebarn? 
 

% Totalt av 229 

Ja 72 150 
Nej 28 57 
Totalt: 100 207 

 
 
Majoriteten av de som svarat på frågan om det går att prata med barn om ”hur barn blir till” 

anser att det är möjligt. 
 
 Om de frågar.  
 Frågorna måste komma från barnen.  
 På ett naturlig sätt när barn frågar.  
 Vissa föräldrar tillåter inte det.  
 

I kommentarerna till frågan anser majoriteten att frågan måste komma från barnen. Några av 

de som har svarat nej menar att det beror på att föräldrarna inte tillåter det. I praktiken har inte 

så många pratat med barnen om hur barn blir till när det handlar om samlag. 
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Tabell 4:5 
 
Gällande hur man kan bli förälder, 
har du någon gång talat med barnen 
om: 

% Antal  

Adoption 37 79 
Styvföräldraskap 37 78 
Samlag mellan kvinna och man 18 39 
Annat 9 19 
Insemination 3 6 
Totalt:57 ≈ 100 221 
 
 

 Det är 18 % som har pratat om samlag med barnen. Det som flest har pratat med barnen om 

är adoption (37 %) och styvföräldraskap (37 %). Insemination är det 3 % som har diskuterat 

med barnen. Under ”Annat” finns bl.a. följande kommentarer: 

 
 Om de frågar eller ska få småsyskon.  
 Skilsmässa.  
 Att det behövs en mamma och en pappa för att det ska bli barn men inte konkret hur.  

På åttiotalet läste man böcker om hur barn blir till på ett naturligt sätt […] Som barngruppen ser 
ut idag med mycket invandrarbarn är detta tabu. Är det något barn som undrar någon gång 
förklarar och berättar man på ett mycket enkelt sätt. Inte några långa utläggningar. Svarar bara 
på ”det barn frågar”!  
Killar kan vara kära i killar, tjejer i tjejer.  
Läst en barnbok.  

 
 
Det tydligaste mönstret som går att se bland flera av kommentarerna är att frågorna måste 

komma från barnen. 

 

Sammanfattning av familjen som pedagogiskt verktyg 

Att familjen i så hög grad används som ett pedagogiskt verktyg ute på förskolorna gör 

diskussionen  kring hur man talar om familj relevant. Det är på förskolan barnen ofta för 

första gången möter andra familjer än sin egen och förskolans hantering av detta blir därför 

en viktigt grund i hur barnet tänker om familj. 

Det är intressant att se att så många anser att det är viktigt att uppmärksamma 

andra familjer än kärnfamiljen men att det är så många färre som i verkligheten har diskuterat 

det. Att det är så många som faktiskt inte har pratat om andra sorters familjer än kärnfamiljen 

går emot inställningen att så många tycker att det är viktigt att detta tas upp. Genom att läsa 

kommentarerna efter frågorna kan man urskilja att det är på barnens initiativ som frågan 

diskuteras. Många anser att det kommer upp ”naturligt” eftersom de flesta barn inte lever 

                                                 
57 Här kan inget totalt anges eftersom informanterna har fått fylla i fler svarsalternativ. 

 27



tillsammans med sin mamma och pappa. Frågan är då varför så många har valt att svara nej på 

frågan. Handlar det om att det på dessa förskolor finns flest ”kärnfamiljsbarn”?  

Man får även intrycket att det är barnen som styr vad som tas upp, vilket kan 

bekräfta bilden av att man på förskolor där det finns många ”kärnfamiljebarn” inte har samma 

behov av att prata om andra familjer. Det går att utläsa av svaren att det inte finns någon 

gemensam pedagogik att samtala om ”olika sorters familjer”, trots att familjen används som 

pedagogiskt verktyg. Detta är något som tas upp vid behov, när barnen har frågor.   

Det är även barnens förståelse av kärlek som får stå till grund för vissa 

”tillrättavisningar” där pedagogen har gått in och berättat att även samkönade äktenskap är 

möjligt. Det är alltså när barnen uttrycker en kärnfamiljsnorm som diskussionen kring 

homosexualitet kommer upp. Dock kan detta vara problematiskt när pedagogens förklaringar 

krockar med föräldrarnas.  

De flesta tycker att det går att prata med barn om ”hur barn blir till” men färre 

har gjort det i praktiken. Det verkar vara samma inställning här som till ”andra familjer än 

kärnfamiljen” att det är när barnen själva tar upp det som man talar om det. Barnen styr 

diskussionerna på förskolorna och pedagogerna jobbar utifrån barnens föreställningar. Om 

inget barn på förskolan har kommit till på ett annat sätt än genom traditionellt samlag mellan 

man och kvinna finns heller inget behov av att diskutera det. 

  

REGNBÅGSBARN PÅ FÖRSKOLAN 

Vi ställde frågor kring förskolornas erfarenheter av barn med homo- och bisexuella föräldrar 

och om detta var något man pratat om på förskolan. Vi ville veta om förskolorna hade ett 

medvetet förhållningssätt i olika delar av verksamheten för att inkludera barnets familj på ett 

positivt sätt. 
 
Tabell 5:1 
 
Har ni i personalgruppen pratat om 
regnbågsbarn? 

% Antal av 229 

Ja 11 25 
Nej 89 201 
Totalt: 100 226 

 
 

På frågan om förskolorna hade pratat om regnbågsbarn visade det sig att nästan 90 % inte har 

gjort det. Det finns en risk att frågan var olyckligt ställd från vår sida genom att begreppet 

regnbågsbarn var nytt för de flesta och att vi hade fått fler som svarat ja om vi istället hade 

skrivit ”barn till homo- och bisexuella.”  
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Tabell 5:2 

Om ja, Hur har ni pratat om 
regnbågsbarn? 
 

% Antal 

Informellt samtal mellan kollegor 
enstaka gång 

44 11 

Informellt samtal mellan kollegor  
flera gånger 

36 9 

På ett arbetsplatsmöte enstaka gång 36 9 
På ett arbetsplatsmöte flera gånger 24 6 
På en utbildning enstaka gång 4 1 
På utbildning flera gånger 4 1 
Totalt:58   
 
 
Vanligast är att samtalen om regnbågsbarnen har skett informellt, kollegor emellan, men hos 

en stor grupp informanter har frågan varit uppe på ett arbetsplatsmöte på förskolan. Några få 

informanter har pratat om detta på någon utbildning. 
 
Tabell 5:3 
  
När ni pratade om regnbågsbarn, 
vad kom ni fram till i er 
personalgrupp? 
 

% Antal 

Vi beslutade att inte ha någon 
särskild strategi utan  
vänta tills behov uppkommer 

48 10 

Annat 38 8 
Vi har en genomtänkt idé om hur vi 
arbetar med dessa frågor 

14 3 

Totalt: 100 21 
      

 

De allra flesta har svarat att det inte finns någon särskild strategi för hur dessa barn och deras 

familj ska bemötas. En stor grupp har svarat ”Annat” och under detta svarsalternativ finns 

bl.a. följande kommentarer:  

 
Vi delar inte in barnen i kategorier.  

 Vi behandlar alla barn som enskilda individer och ser till allas behov oavsett bakgrund.  
 Allas lika värde för ALLA respekt.  
 Föräldrarna tog initiativ till infomöte.  

Det har inte varit aktuellt hos oss men skulle situationen uppkomma måste vi arbeta strukturerat 
med den frågan.  

 
Av kommentarerna kan man utläsa att en speciell ”strategi” för regnbågsbarn skulle gå emot 

värdegrunden att alla barn är lika mycket värda. Andra kommentarer visar att detta borde 

diskuteras ifall situationen skulle uppkomma. En informant berättar att det var de homo-

sexuella föräldrarna som tog på sig att informera förskolan. 

                                                 
58 Här kan inget totalt anges eftersom informanterna har fått fylla i fler svarsalternativ. 
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Tabell 5:4 

Om ni har en genomtänkt idé om 
hur ni ska jobba med regnbågsbarn, 
i vilka delar av verksamheten 
tillämpar ni det? 
 

% Antal 

När man samtalar om kärlek med 
barnen 

54 6 

När man samtalar om familj med 
barnen 

46 5 

I mötet med föräldrarna 36 4 
I spontana samtal med barnen  36 4 
Under inskolning 27 3 
I valet av sånger och lekar 18 2 
Annat 18 2 
Totalt:59   
 

Bland de informanter som svarat på frågan om i vilka delar av verksamheten man jobbar 

speciellt med att bekräfta regnbågsbarnen kan man se att nästan hälften tillämpar det i samtal 

om kärlek med barnen och i samtal om familjen. Många tillämpar det också i mötet med 

föräldrarna. Så här har några informanter velat kommentera frågan: 

 
Vi följer läroplanen. Alla är lika.  

 Vill inte särskilja dessa barn utan se det naturligt och inte göra en stor sak av det.  
 Tycker inte att dessa barn behöver annat än alla barn.  
 
 
Även här blir det tydligt att en genomtänkt idé för dessa barn kan tolkas som att det strider 

mot att alla barn är lika mycket värda och att detta skulle strida mot läroplanen.  

 Frågan som följer ställdes till alla, även de som inte talat om regnbågsbarn och 

syftade till att kartlägga vilka förutsättningar som finns för ett regnbågsbarn att känna igen sin 

familjebild i olika verksamheter på förskolorna. 
 
Tabell 5:5 
 
Jag anser att ett regnbågsbarn på 
vår förskola kan känna igen sin 
familj i: 
 

% Antal 

Samtal under samlingen 44 71 
Fri lek 43 66 
Böcker på förskolan 31 52 
Organiserade lekar 18 26 
Sånger 17 25 
Ja, i annan verksamhet, t.ex.…. 6 9 
Totalt:60   
 

                                                 
59 Här kan inget totalt anges eftersom informanterna har fått fylla i fler svarsalternativ. 
60 Här kan inget totalt anges eftersom informanterna har fått fylla i fler svarsalternativ. 
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Många anser att det är på samlingen (44 %) och i den fria leken (43 %) som regnbågsbarnen 

skulle ha lättast att känna igen sin familj. Det finns även en relativt stor grupp som anser att 

det finns förutsättningar för regnbågsbarnet att känna igen sig i böcker på förskolan. Det som 

verkar svårast är sånger där 17 % tror att regnbågsbarnets familjebild kan vara representerat. 

Av de som kryssat i ”annan verksamhet” finns följande kommentarer: 
 
Hade vi haft regnbågsbarn tror jag att vi skapat exempelvis samlingar där de kan känna igen sig, 
böcker kan och bör inskaffas ändå.  
Vi har inga särskilda sånger, lekar, böcker för regnbågsbarn, barn till ensamstående, adopterade, 
styvfamiljer heller. Jag tror barn kan känna igen sig ändå.  
Familjeplanscher som varje barn har.  
De dagliga samtalen.  

 
Några av informanterna menar att regnbågsbarnet redan kan känna igen sig i aktiviteter i 

verksamheten. Någon menar att verksamheten skulle kunna ändras om ett regnbågsbarn kom 

till förskolan, men att böcker som handlar om barn i homosexuella familjer bör finnas oavsett 

om ett sådant barn finns på förskolan eller inte. 
 
Tabell 5:6 
 
Hur viktigt tycker du att det är att 
det skapas böcker/lekar/aktiviteter 
som regnbågsbarnet kan känna igen 
sig i? 

% Antal 

Mycket viktigt 48 97 
Ganska viktigt 30 60 
Varken viktigt eller oviktigt 20 40 
Inte viktigt 2 3 
Inte viktigt alls  2 3 
Totalt: ≈ 100 203 
 
 
Det är en stor majoritet som tycker att det är viktigt att det skapas aktiviteter som regn-

bågsbarnet kan känna igen sig i. 20 % av informanterna anser att det varken är viktigt eller 

oviktigt. 4 % anser att det inte är viktigt eller inte är viktigt alls. Det fanns några få 

kommentarer efter denna fråga. Här kommer ett urval. 
 
 Alla har samma rätt.  
 Viktigt för alla barn.  
 Om det finns regnbågsbarn på förskolan/barngruppen.  
 
Hur ser erfarenheterna ut när det gäller regnbågsbarnen? Vi ville veta hur många förskolor 

som har haft regnbågsbarn dels för att se hur erfarenheterna ser ut men också för att kunna se 

om det finns några skillnader mellan hur de pedagoger som har erfarenhet och de utan har 

svarat på vissa frågor.  
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Tabell 5:7 
 
Har ni barn till öppet 
homosexuella/bisexuella på er 
förskola? 

% Antal: 

Nej 86 192 
Nej, inte just nu men vi har haft  13 28 
Ja 1 2 
Totalt: 100 222 
 
 

Det finns erfarenheter av regnbågsbarn hos 14 % av de svarande. De flesta har haft barn 

tidigare, endast 1 % har (eller vet om att de har) barn på förskolan med homo- eller bisexuella 

föräldrar just nu. Vi ville se om svaren skilde sig mellan de informanter som har erfarenheter 

av regnbågsbarn och de som inte har det. Vi har därför gjort korstabeller som visar om 

erfarenhet har eller inte har betydelse för vissa frågor. Redovisning av detta sker i den löpande 

texten och inte i tabellform. Denna statistik återfinns i bilaga 2.  
 
Tabell 5:8 

 
Hur stor bedömer du att kunskapen 
om regnbågsbarn är hos personalen 
på din förskola? 
 

% Antal 

Inte stor  56 117 
Vi har ingen kunskap alls 23 49 
Tillräckligt stor   14 30 
Ganska stor 5 11 
Mycket stor 1 3 
Totalt: ≈ 100 210 
 

Kunskapen om regnbågsbarn är väldigt liten ute på förskolorna. Majoriteten har svarat att 

kunskapen inte är stor eller att det inte finns någon kunskap alls. Den uppskattade kunskapen 

är inte större hos dem som har erfarenhet av regnbågsbarn på förskolan.61  
 
Tabell 5:9 

 
Oavsett om ni har regnbågsbarn 
eller inte, anser du att förskolan har 
ett behov av att lära sig mer om 
regnbågsbarn? 
 

% Antal 

Ja 60 131 
Vet ej 32 71 
Nej 9 19 
Totalt: ≈ 100  221 

 

                                                 
61 Se statistiken i bilaga, tabell C. 
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Många anser även att de har ett behov av att lära sig mer. Erfarenheterna av att ha eller ha haft 

ett regnbågsbarn på förskolan ser inte ut att spela någon större roll för om man tycker att man 

behöver kunskap om detta eller ej.62 Att så många inte vet om de har ett behov eller ej kan 

antagligen kopplas till att så få har diskuterat detta på förskolan.  

 Informanterna som svarade ja på frågan fick motivera vad de ville lära sig. Här 

är ett urval av de förslag som var mest förekommande: 

 
 Om allt.  
 Bemötande av dessa barn och deras familjer.  
 Om vad det är och hur man kan hantera saker och ting.  
 Hur de påverkas av sin livssituation.  
 Hur man ska ställa sig till barns frågor.  
 Vilka problem som kan uppstå (vanliga).  

Då detta är mycket tabubelagt i vårt samhälle och barn och föräldrar kommer från kulturer som 
inte erkänner att homosexualitet finns, behöver vi känna till inställningen hos olika kulturer […].  
Hur det är att växa upp med två mammor eller två pappor.  
 

 
Vad personalen helst vill lära sig mer om är bemötandet av regnbågsbarnen och deras 

föräldrar. Många vill även veta hur man ställer sig till andra barns frågor. Det finns en hel del 

förfrågningar om hur regnbågsbarnen påverkas av sin livssituation och vilka problem som kan 

tänkas uppkomma. Även de som svarat att de inte ansåg att ett behov av kunskap behövdes 

fick motivera sitt svar. Av dem som inte tyckte att det fanns något behov att lära sig mer fanns 

bl.a. följande kommentarer: 

 
 Jobbar man med läroplanen får alla pedagogisk verksamhet utifrån sitt behov.  
 Barn e barn, det är föräldrarna som utgör regnbågsbiten.  

Vi har haft regnbågsbarn. Alla barn är olika och jag tycker alla barn ska få samma respekt, 
kärlek och omvårdnad utifrån deras behov. Bara för att ett barn har t.ex. två mammor kräver det 
nödvändigtvis inget särskilt behov.  
Familjeförhållanden håller vi hyfsat privata.  
Kategoriseringen av barn eller vuxna för den delen är inte förenligt med läroplanen. Allas lika 
värde.  
Nja, tycker inte att det är så mycket att lära. Bara vara naturlig och öppen.  

 

Kommentarerna här handlar främst om att regnbågsbarnen inte har några behov som skiljer 

sig från andra barn på förskolan och att en kategorisering av dessa barn inte är förenligt med 

läroplanen.  

                                                 
62 Se statistiken i bilaga, tabell D. 
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Sammanfattning av regnbågsbarn på förskolan 

Det är 11 % av informanterna som har talat om regnbågsbarn på förskolan och av de som har 

gjort det har de flesta valt att vänta med att se över sina arbetssätt, att fundera över hur olika 

rutiner och temaarbeten ser ut. Man menar att man kan göra detta när behov uppstår, alltså när 

ett regnbågsbarn kommer till förskolan. Det är även tydligt att ett medvetet sätt för hur man 

ska ta emot dessa barn kan tolkas som en negativ särskiljning som inte behövs om man 

bemöter barnen ”som individer.” Runt hälften av de som anser att de förhåller sig till regn-

bågsbarnets familjebild menar att de gör det i samtal med barnen om kärlek och om familj 

vilket kan ses som en ganska låg siffra eftersom det ofta är under dessa aktiviteter som 

regnbågsbarnet skiljer sig från de övriga barnen. Att det är i sånger och lekar som det   är 

svårast att tillämpa en idé om hur man ska jobba med regnbågsbarn är tydligt. Dock torde 18 

% vara en ganska hög siffra som kan tyda på att personalen är beredda på att göra om sånger 

och lekar för att regnbågsbarnet ska känna igen sin familj. Men om man jämför med den mer 

allmänna frågan om i vilka verksamheter som regnbågsbarnet kan känna igen sin familjebild 

ansåg 17 % att regnbågsbarnets kan känna igen sin familj i sånger. Således borde det alltså 

redan finnas sånger som regnbågsbarnet kan känna igen sig i.63

Nästan 80 % av informanterna menar att de har mycket eller ganska liten 

kunskap om dessa barn och deras familjer. Om man ställer det mot att 11 % har pratat om 

regnbågsbarn på sin arbetsplats så verkar den stora siffran rimlig. Det här är ett nytt ämne för 

förskolan. Som vi såg var det 14 % som har eller har haft regnbågsbarn på sin förskola. 

 
 
ATTITYDER TILL HOMOSEXUALITET PÅ FÖRSKOLAN 
 
I enkäten finns några frågor där informanterna ska fylla i hur den allmänna inställningen till 

homosexuella är på förskolan. Vi vill få kunskap om hur klimatet ser ut eftersom det är 

grundläggande för hur väl ett regnbågsbarn blir mottaget på förskolan. 
 
 

                                                 
63 I en av enkäterna fanns ett exempel; tre pepparkaksgubbar! 
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Tabell 6:1 
 

Vad är den allmänna inställningen 
till homo/bisexuella i din 
personalgrupp?64

% Antal av 229 

Varken positiv eller negativ 44 82 
Positiv  31 57 
Ganska positiv 20 37 
Ganska negativ  3 6 
Negativ 2 3 
Totalt: 100 185 

 
 
Det är 44 % som anser att inställningen till homo- och bisexuella på förskolan är varken 

positiv eller negativ. Det är 5 % som anser att personalgruppen har en negativ eller ganska 

negativ inställning. Över 50 % anser att den är positiv eller ganska positiv. Av de svarande 

som har erfarenhet av regnbågsbarn har de allra flesta svarat att den allmänna inställningen 

hos personalen är positiv eller ganska positiv medan de som inte har haft regnbågsbarn har 

svarat ”varken eller.” De enda som angett att det är en negativ eller ganska negativ inställning 

är de som inte har någon erfarenhet av regnbågsbarn.65

 
Tabell 6:2 
 
Förekommer det skämt eller 
nedsättande kommentarer om 
homo/bisexuella på din arbetsplats? 

% Antal av 229 

Nej 73 160 
Vet ej 24 52 
Ja 3 7 
Totalt. 100 219 
 
Av de tillfrågade kan vi se att det är 3 % som menar att det förekommer skämt eller ned-

sättande kommentarer om homosexuella. Dessa 3 % är samtliga informanter som inte har 

någon erfarenhet av regnbågsbarn.66 En stor grupp har svarat att de inte vet. Över 70 % menar 

att det inte förekommer på deras förskola.  
 

                                                 
64 Vi valde att inte fråga om informanternas personliga inställning till homosexualitet eftersom vi då trodde att vi 
skulle kunna få socialt förväntade svar. 
65 Se statistik i bilaga, tabell E. 
66 Se statistik i bilaga, tabell F. 
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Tabell 6:3 
 
Tror du att det skulle finnas negativa attityder 
mot regnbågsbarnets familjebild hos 
någon/några av följande grupper. Hos vilka i så 
fall? 

% Antal 

Hos de andra föräldrarna 59 109 
Ingen alls 40 75 
Hos personalen  13 24 
Hos barnen  5 10 
Chefer 4 7 
Totalt:67   
 
 
På den här frågan är det 13 % som tror att det skulle finnas negativa attityder mot 

regnbågsbarnets familjbild hos personalen. Det är en hög siffra om man jämför med de 

tidigare svaren som handlade om den allmänna attityden och om det förekommer skämt eller 

nedsättande kommentarer i personalgruppen. Det tyder på att ifall förskolan skulle komma i 

kontakt med en regnbågsfamilj så skulle fler vara negativa. Den största gruppen som de 

tillfrågade tror skulle ha mest negativa attityder mot regnbågsbarnets familj är dock de andra 

föräldrarna, nästan 60 %. Detta har säkert påverkat att även 5 % anser att det skulle kunna 

finnas negativa attityder hos barnen. Kommentaren nedan ger en förklaring till varför det kan 

vara så att informanten tror att de andra föräldrarna kan ha en negativ inställning. 

 
Jag är tveksam eftersom vi arbetar i en verksamhet där många kulturer finns representerade och 
fördomar existerar. 
 

De allra flesta anser att det är positivt för barnet om det finns en öppenhet om 

familjesituationen på förskolan. 
 

Tabell 6:4 
 
Anser du att det påverkar barnet 
positivt om regnbågsföräldrarna är 
öppna på förskolan med att de är 
homo/bisexuella? 
 

% Antal av 229 

Ja, mycket positivt 42 78 
Ja, positivt till en viss del 33 60 
Spelar ingen roll 21 38 
Nej det är oftast negativt 4 7 
Nej det är mycket negativt 1 1 
Totalt: ≈ 100 184 
 

 
Det är en relativt stor grupp, 21 %, som inte tycker att det spelar någon roll. Att 5 % anser att 

det skulle vara negativt eller mycket negativt speglar resultaten ovan där 5 % anser att det är 
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en negativ eller ganska negativ inställning till homosexuella på förskolan. Av de svarande 

som har eller har haft regnbågsbarn finner vi samtliga i svarsalternativen ”mycket positiv” 

eller ”positiv till en viss del.” De 5 % som anser att det är negativt eller mycket negativt är 

således enbart svarande utan erfarenhet av regnbågsbarn.68

  
Sammanfattning av attityder till homosexualitet på förskolorna 

Vi kan se att ungefär hälften av informanterna uppskattar den generella inställningen till 

homo- och bisexuella i sin personalgrupp som mycket eller ganska positiv. Det finns även en 

stor grupp som tycker att den är varken positiv eller negativ. 5 % anser att det är en negativ 

inställning och att 3 % menar att det förekommer skämt eller nedsättande kommentarer. Detta 

visar på att det finns en relativt stor grupp på förskolorna som har en negativ inställning mot 

regnbågsbarnets familjebild.69 Om man sedan tittar på resultaten från frågan som handlar om 

vilka grupper där det skulle finnas negativa värderingar visar det tydligt att det är fler, 13 %, 

som tror att personalen skulle ha en negativ inställning den dagen förskolan skulle komma i 

kontakt med en regnbågsfamilj. 

Att så många som 6 % anser att det kan finnas en negativ inställning mot 

regnbågsfamiljen hos barnen kan kopplas till att det är nästan 60 % som anser att föräldrarna 

skulle kunna ha en negativ attityd. Detta troligtvis eftersom barnen får många av sina åsikter 

och inställningar hemifrån. En av kommentarerna visade just på detta, att ett barn kommer 

och säger ”pappa säger att pojkar inte kan gifta sig med pojkar.”  

 

SLUTKOMMENTARERNA 

I slutet av enkäten fanns utrymme för informanterna att skriva mer. I dessa kommentarer har 

många gett uttryck för hur de upplevt enkäten och det ämne den behandlar. Vi har valt att ha 

med dessa eftersom de ger oss en känsla för hur informanterna uppfattade vår enkät och hur 

de tänker kring detta ämne. Det är 27 informanter som skrivit i slutkommentarerna. Vi har 

gjort ett urval av de kommentarer som vi tycker bäst speglar de olika åsikter som framkommit 

i slutkommentarerna. Man kan säga att det finns två synsätt som dominerar: de som menar att 

ett fokus på regnbågsbarnen är olämpligt och de som menar att kunskapen är viktig och att det 

är bra att detta tas upp.   

 

                                                                                                                                                         
67 Här kan inget totalt anges eftersom informanterna har fått fylla i fler svarsalternativ. 
68 Se statistik i bilaga, tabell G. 
69 Här måste vi komma ihåg att det är en uppskattning från informantens sida av vad dennes arbetskamrater 
tycker, inte deras egen inställning. 
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När ska vi sluta kategorisera, prata om kategorier hjälper ingen. Människors lika värde och fria 
val är det som borde belysas. Även om man ej är kristen så devisen ”behandla din nästa som du 
själv vill bli behandlad” finns i fler religioner, följer vi den eller inpräntar den i kommunal 
verksamhet når vi alla mål.  
 
Varför överhuvudtaget komma på ett begrepp som regnbågsbarn? Genom att göra det vill man ju 
visa att de är annorlunda men jag tycker inte att det ska spela någon roll om föräldrarna är 
homosexuella eller inte.  
 
Barn är barn. Alla är lika värda. Det spelar ingen roll hur familjesituationen ser ur. Det är  
föräldrarnas ensak och val.  
 
Ska man särskilja dessa (regnbågsbarn)?  
 
Alla barn har samma behov av att bli sedda och ha en plats i gruppen, att få göra aktiviteter som 
motsvarar deras ålder, mognad, intressen och behov. Detta oavsett vilken familj de kommer från, 
hudfärg, kön, funktionshinder eller psykosociala handikapp. Hur skulle regnbågsbarns behov 
skilja sig på annat sätt?[…]  
 
Det är viktigt att detta lyfts upp till ytan så att man är förberedd om man möts av ett 
regnbågsbarn så småningom. Man behöver förbereda sig rent mentalt och känslomässigt för att 
sedan kunna ha ett professionellt förhållningssätt gentemot alla berörda.  
 
Föräldrarna kan vara mycket intoleranta när det gäller homosexualitet. Jag tror att ett barn hos 
oss skulle kunna få det mycket svårt om föräldrarna visste att ett annat barns föräldrar homo- 
eller bisexuella. Det skulle kunna skada barnen. Tyvärr!!!  
 
Det är viktigt att ge regnbågsbarn och föräldrar en större plats i vårt samhälle och det är viktigt 
och bra att börja på förskolan och personalen.  
 
Ett så pass ”obekant” begrepp för många tror jag. Klart att information och kunskapsspridande 
är viktigt för att förhindra rädsla och rasism oavsett om man har ett regnbågsbarn eller ej. 
Samtidigt är det viktigt att inte ”blåsa upp” det med negativ uppmärksamhet utan på ett positivt 
sätt belysa för andra barn och föräldrar. Kunskap och info är ju enda sättet!!  
 
Som sagt är homosexualitet mycket tabubelagt i vårt område. Jag tror att det är det mest 
tabubelagda. Vi behöver veta mer om varför och hur detta yttrar sig samt hur man kan samtala 
med barn och föräldrar om detta. Många föräldrar kommer att reagera negativt om vi vid tillfälle 
tar upp detta.  
 
Det här är inte en fråga vi fördjupar oss i bara för sakens skull. Men skulle det bli aktuellt i 
barngruppen ska självklart det barnet ha samma rätt som alla andra barn att känna stolthet över 
sin familj. Jag skulle aldrig komma på tanken att diskriminera vare sig regnbågsbarnet eller 
homosexuella föräldrar.  
 

 
Sammanfattning av slutkommentarerna 

Det finns en idé om att särskiljandet eller uppmärksammandet av dessa barns familj går emot 

tanken om allas lika värde. Att kategorisera barn, menar en informant, är att göra dem 

annorlunda. Någon undrar hur regnbågsbarnens behov skiljer sig från andra barns behov. 

Det finns ett likhetstecken mellan allas lika värde och att behandla alla lika. Någon menar att 

ett uppmärksammande av regnbågsbarnen skulle kunna skada barnet eftersom så många 

föräldrar anser att homosexualitet är fel.  
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Några informanter uttrycker en önskan att få lära sig mer hur man kan hantera olika 

situationer och att kunskap är bra för att motverka fördomar. En informant ger uttryck för att 

förskolepersonalen är viktiga personer för ett förändringsarbete mot heterosexismen och att 

regnbågsbarnen och deras familjer måste ges en större plats i samhället. Här finns en idé om 

att kunskap och ett positivt uppmärksammande av dessa familjer är bästa vägen till 

förändring. 

 

ANALYS 

Vi har nu redovisat de resultat från enkäten som vi anser har varit relevanta för vårt syfte. I 

detta avsnitt har vi för avsikt att tolka dessa resultat med stöd av våra teoretiska utgångs-

punkter och tidigare forskning. Genom att applicera teorierna på resultatet går det att urskilja 

ett mönster som kan tolkas som att (o)hanteringen av olikheter kan förstärka den heteronorm 

som finns. Detta är en ny fråga för förskolorna och kunskap behövs. 

 

JÄMSTÄLLDHET VS HETEROSEXISM 

Att arbeta med jämställdhet är för de flesta förskolepersonal viktigt (96 %) samtidigt som inte 

lika många som menar att de använder sig av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska 

verksamheten (64 %). Vårt syfte med att ställa frågorna om jämställdhet var för att undersöka 

om ett aktivt jämställdhetsarbete kunde underlätta för arbetet mot heterosexism. Resultatet 

visar att både arbetet för jämställdhet och mot heterosexism mer är en idé och värdegrund som 

ännu inte används praktiskt i så stor utsträckning ute på förskolorna. Även om relativt många 

menar att man har ett jämställdhetsperspektiv på sin verksamhet uppfattas detta ibland som 

något som kommer ”naturligt” och inte som en gemensam strategi. Som vi såg har ingen av 

våra informanter gått någon utbildning i jämställdhetsarbete men de flesta har diskuterat det i 

personalgruppen. Färre har applicerat det på arbetet i barngruppen.  

Att så många tycker att ett aktivt jämställdhetsarbete är viktigt för förskolan är 

uppmuntrande. Trots att läroplanen bara nämner detta i två meningar är det alltså något som 

man vill jobba med. Dock kan man reservera sig för att frågan var ställd på så sätt att 

informanterna kryssat i det som är socialt förväntat, att det är något man ska tycka.  Att 

behandla alla lika är ledorden i jämställdhetsarbetet om man tittar på kommentarerna i 

enkätsvaren. Denna tolkning får stöd i vad Maria Hedlin har kommit fram till i sin rapport om 

lärarstuderandes uppfattningar om genus och jämställdhet. Hennes informanter menar att det 

är enkelt och ”naturligt” att behandla alla lika och det är denna likabehandling som är grunden 
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i deras tolkning av hur jämställdhet görs.70 Även Runfors diskuterar hur jämlikhet kopplas 

ihop med likhet, att lärare pläderar för allas lika värde vilket kanske kan ses som en idé om 

hur det borde vara, snarare än en beskrivning av hur det verkligen förhåller sig. Denna strategi 

tenderar att nedtona och osynliggöra olikhet.71 Frågan kvarstår dock; behöver man inte lära 

sig hur man gör jämställdhet? Kanske är det som en av informanterna skrev, att ”[d]et bara 

känns naturligt”? Eller att värdegrunden att behandla alla lika medför att det blir jämställt?  

Forskning visar däremot att det kräver ständig uppmärksamhet på det egna 

beteende för att man inte ska falla tillbaka och behandla barnen könsstereotypt.72  

Vi ställde frågan om hur viktigt informanterna tyckte det var att jämställdhetsarbetet skulle 

innefatta ett arbete mot homofobi för att vi anser att både könsförtryck och förtryck p.g.a. 

sexuell läggning är en del av samma diskriminerande struktur. Sune Innala diskuterar i SOU 

2001:10 att ett samhälle med låg homofobi bidrar till att minska även de begränsningar som 

heterosexuella manliga och kvinnliga könsroller orsakar.73  

Vi tänkte i början av vårt arbete, i enlighet med Innalas tankar, att det var viktigt 

att förstå att dessa diskriminerande strukturer hörde ihop och därför borde vara en del av 

samma arbete. Detta är en viktig poäng. Dock har vi efterhand insett att barn till homosexuella 

på förskolan är något som det fortfarande finns många fördomar om och att kunskap behövs. 

Därför tror vi att det till en början behövs ett annat sätt att arbeta med dessa frågor, vilket vi 

diskuterar vidare i vår avslutande diskussion.  

  

OLIKHETER BLIR LIKHETER 

Resultaten visar att många förskolor anpassar sin verksamhet efter barnens olika erfarenheter, 

t.ex. etnicitet eller funktionsnedsättning (73 %). Anledningen till att vi frågade detta i enkäten 

var att undersöka hur olikheter hanteras på förskolorna. I förskoleplanen står det att man ska 

arbeta med olikhet som tillgång och vi ville veta hur detta tolkas av förskolepersonalen. Vi 

hade en föreställning om att om man redan anpassat sin verksamhet efter barnens olika 

bakgrund har man tagit ställning till hur olikhet ska hanteras och därför finns en bra grund för 

att regnbågsbarnets erfarenheter av familj kan bli speglat på förskolan. 

Det finns en del informanter som anser att det inte finns någon anledning att 

anpassa verksamheten eftersom detta kan strida mot allas lika värde. Vi undrar om det är att 

visa att barnet inte är lika mycket värd att spela musik från någons hemland eller att uppmärk-

                                                 
70 Hedlin. Sid. 69. 
71 Runfors. Sid. 210. 
72 Hedlin. Sid. 63. 
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samma någons icke-svenska högtider? Är det att särskilja någon och att göra något konstigt av 

annorlundaheten? Vi tolkar dessa informanter som att de uppfattar att ”olikhet som tillgång” 

handlar om att göra olikheterna så lika som möjligt. Om man försöker behandla alla barn lika, 

eftersom olikabehandling uppfattas som orättvis, finns det en risk att man reproducerar den 

norm som bestämmer vad som är det vanliga, det neutrala. Att det sätt man behandlar alla lika 

på inte är neutralt eller normbefriat blir osynliggjort.  

Rosenberg skriver om heteronormativitetens assimileringsprincip där avvikare 

assimileras in i normen på normens villkor.74 Vi tolkar detta som ett försök att dölja olikheter 

som stör. Detta talar även Runfors om, då hon i sin studie av den svenska skolan sett att 

invandrarbarnens icke-svenska bakgrund hanteras på ett sätt där det olika görs till det lika, för 

vem skulle vilja avvika?75 I våra resultat kan vi se att inställningen till anpassning skiljer sig 

från de olika stadsdelarna. I Kista och Vantör där majoriteten av barnen kommer från icke-

svenska förhållanden anpassar man i större utsträckning verksamheten till barnens olika 

erfarenheter. Vi tolkar det som att anpassningen således blir mindre problematiskt där, 

eftersom de flesta barn avviker från normen.76  Anpassningen är i Vantör och Kista 

visserligen en del av den pedagogiska verksamheten men istället finns det svårigheter att tala 

om homosexualitet eftersom det enligt informanterna är väldigt tabubelagt bland barnens 

föräldrar. Däremot i de områden där normen dominerar kan en anpassning istället tolkas som 

en negativ utpekning av dessa barn 

I resultatet går det att se en tendens i kommentarerna som handlar om att 

pedagogiken är individanpassad och att det därför inte behövs någon speciell strategi för 

regnbågsbarnen eftersom risken är att dessa särskiljs eller pekas ut.  Det finns en paradox i 

resonemanget att inte särskilja och att ”alla barn är olika.” Genom att säga att alla barn är 

olika och behöver individuella planer men att särskilja är att gå ifrån värdegrunden att ”alla är 

lika mycket värda” går det att fortsätta spela spelet på normens villkor. Vad är skillnaden med 

att behandla alla barn efter deras behov och att särskilja? Är att uppmärksamma regnbågs-

barnets familj att särskilja barnet eftersom familjen skiljer sig från majoriteten? Var går 

gränsen för att särskilja? Är det att sätta epitetet ”regnbågsbarn” framför ett barn? Ja, det är 

det nog om man kallar barnet för regnbågsbarnet hela dagarna. Men att positivt uppmärk-

samma detta barn och dess familj är att se till barnets behov, menar vi.  

                                                                                                                                                         
73 SOU 2001:10, Del B. Sid. 23.  
74 Rosenberg. Sid.103. 
75 Runfors. Sid. 193. Runfors kursivering. 
76  Med norm menar vi här den svenska, vita medelklassnormen. 
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Meningen med kategoriseringen är att bli medveten om de normer som råder, inte att låsa fast 

barnet i en förbestämd kategori. Kategoriseringen, oavsett om man väljer att använda 

begreppet regnbågsbarn eller ej, behövs av den enda anledningen att barnets familj måste bli 

speglat på förskolan, på samma sätt som att ett barn med chilenskt ursprung ska få sin 

bakgrund speglad. Är själva kategoriseringen av barn farlig för att normen själv då blir tydlig 

som grupp? Young menar att bara de som inte tillhör normen blir markerade och objekti-

fierade som ”de andra.” Genom att idealet är att det finns en universell mänsklighet utan 

sociala grupper och olikheter, osynliggörs den privilegierade gruppens egna kännetecken.77  

Vi tror att många är rädda för att kategorisera för att det finns en föreställning 

om att det är fult att göra det, att det finns en maktaspekt i denna handling. Det ligger en 

sanning i detta eftersom det är den privilegierade gruppen som har makten att just bestämma 

vem som är annorlunda. Men om diskriminering är ett resultat av att det finns en grupp som är 

privilegierad på bekostnad av en annan grupp måste gruppen som blir diskriminerad särskilja 

sig för att visa att normen också är en grupp och på så sätt göra makthandlingen tydlig.    
 

KÄRNFAMILJEN SOM NORM OCH PEDAGOGISKT VERKTYG  

Familjen används som ett pedagogiskt verktyg ute på förskolorna i stor utsträckning och det 

gör diskussionen kring hur man talar om familj relevant. Det är på förskolan barnen ofta för 

första gången möter andra familjer än sin egen och förskolans hantering av detta blir därför en 

viktig grund i hur barnet tänker om familj.   

 Vi kan konstatera att pedagogiken som används utgår från majoritetens erfaren-

heter och behov. Det är barnen själva som styr vad som diskuteras vilket betyder att om det 

inte finns regnbågsbarn på förskolan så diskuteras inte heller detta i någon större utsträckning. 

Pedagogerna förstärker och bekräftar därmed barnens förståelse av familj istället för att vidga 

den. Det är endast när barnen ”säger fel” om t.ex. om vem som kan bli kär i vem som vissa 

pedagoger ”rättar.” Kommentaren ”att pojkar och flickor älskar varandra” visar även på att 

alla pedagoger inte ”rättar” barnen i deras förståelse av kärlek, utan snarare förstärker den 

heterosexuella kärnfamiljsnorm som finns. 

Det finns en föreställning om att kärnfamiljen inte längre existerar men bara 

hälften av informanterna har pratat om andra familjer än kärnfamiljen. Detta visar på att 

kärnfamiljen trots allt är en samhällig norm som alla måste förhålla sig till, även om det ser 

annorlunda ut på förskolorna. Ett annat exempel på att kärnfamiljen är norm är att den inte 

behöver förklaras. Endast 18 % av förskolepersonalen har pratat om ”samlag mellan man och 

                                                 
TP

77 Young. Sid. 164-165. 
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kvinna” till skillnad mot adoption (37 %) och styvföräldrarskap (37 %). Detta kan givetvis 

också handla om att det är det rent sexuella som det är svårt att tala med barnen om. Det är 

dock intressant att det är de samlevnadsformer där inte en mamma och pappa har gemen-

samma barn som måste förklaras. När det handlar om adoption, när barnet inte har legat i sin 

mammas mage, måste detta förklaras och diskuteras. Även styvföräldraskap är något som 

bryter mot kärnfamiljen och därför måste definieras, vem som är den riktiga föräldern o.s.v. 

Rosenberg förklarar detta som en av heteronormativitetens praktiker, att det som faller utanför 

normen måste definieras eftersom normen själv upplevs som naturlig och neutral.78  Detta går 

tydligt att se i vårt material genom att flera informanter inte upplever sig tala om kärnfamiljen 

i större utsträckning. En av informanterna menar att de sällan uppmärksammar kärnfamiljen 

så varför göra det med regnbågsfamiljen. Själva upplevelsen av att inte uppmärksamma 

normen, den heterosexuella kärnfamiljen, gör att all annan uppmärksamhet blir utpekande och 

negativ. Kärnfamiljsnormen kan på detta sätt reproduceras osynligt och omedvetet på 

förskolorna även om grundtanken är att behandla alla lika.  

 

DET OSYNLIGA REGNBÅGSBARNET 

Barn till homo- och bisexuella är en växande grupp i samhället. I dag skaffar fler samkönade 

par barn ”utanför garderoben” vilket gör att fler förskolor kommer att få regnbågsbarn till sin 

förskola. I vårt material är det 14 % som har eller har haft regnbågsbarn på sin förskola.79

Nästan 80 % av informanterna menar att de har mycket liten eller ganska liten kunskap om 

dessa barn och deras familjer. Man talar inte om regnbågsbarnen i större utsträckning på 

förskolorna, endast 11 % uppger att de gjort det. Det här är ett nytt ämne för förskolan och 

kunskap kan förebygga de eventuella fördomar och föreställningar barnet kan möta från sin 

omvärld. I relation till de 80 % som menar att de inte har stor kunskap i ämnet är det endast 

60 % som menar att man som pedagog kan behöva kunskap om dessa barn oavsett om dessa 

barn finns på förskolan eller inte. Alltså är det många som först när det blir aktuellt vill få mer 

kunskap.  

Varför behövs ett regnbågsbarn på förskolan för att man ska vilja lära sig mer 

om hur man kan inkludera deras erfarenheter på förskolan? Behövs det t.ex. ett barn med 

utländsk bakgrund för att vårt mångkulturella samhälle ska speglas? Vi tror att det handlar om 

att pedagogerna inte känner att det finns något speciellt att lära sig eftersom regnbågsbarnen 

                                                 
78 Rosenberg. Sid. 102. 
79 Eftersom man inte vet hur många barn till homo- och bisexuella som finns i Sverige kan vi inte ta ställning till 
om det är en hög eller låg siffra. 
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är som alla andra barn och att så länge man behandlar alla lika så sker ingen diskriminering. 

Denna tolkning får stöd i de kommentarer som informanterna som inte tycker att de behöver 

kunskap om regnbågsbarnen har skrivit. Man menar t.ex. att barn med homo- eller bisexuella 

föräldrar inte har några särskilda behov och att föräldrarnas sexuella läggning inte påverkar 

barnet.  

 Vi menar dock att barnets föräldrars sexuella läggning har social betydelse, 

något som barnet med stor säkerhet kommer att få erfarenheter av under sin uppväxt. Just 

därför kan barnet behöva extra stöd för att få sin familj bekräftad på ett positivt sätt. Som vi 

visade under tidigare forskning anser Stacey och Biblarz att det i forskningssammanhang 

finns en tendens att tona ner de olikheter som finns mellan heterosexuella och homosexuella 

familjer för att olikheterna kan sägas gynna de som är emot homosexuella familjebildingar. 

Detta likhetssträvande grundar sig i ett heterosexistiskt synsätt där den homosexuella familjen 

gjorts ”rumsren” genom att den i så liten utsträckning som möjligt ska avvika från den 

heterosexuella familjen.80 Vi anser att Stacey och Biblarz idéer är utmanande och fruktsamma 

för en mer mångsidig diskussion om hur man kan ifrågasätta den rådande samhällsnormen. 

Att barn till homo- och bisexuella skulle kunna vara annorlunda står inte i motsats till allas 

lika värde, däremot så utmanar tanken den heterosexuella normen.  

Att många informanter ser ett synliggörande av dessa barns erfarenheter som 

problematiskt är inte konstigt eller fel. Young menar att detta sätt att resonera grundar sig i ett 

klassiskt liberalt rättviseideal, som på många sätt är helt logiskt. Att alla människor har lika 

rättigheter och skyldigheter är en bra grund att bygga ett samhälle där alla har lika möjligheter 

till utveckling.81 Likhetsidealet, som vi tycker oss se i en stor del av våra informanters 

kommentarer, gör att rättvisa är det samma som likabehandling. Följden av detta handlande 

gör att ett synliggörande av regnbågsbarnen förknippas med något negativt och orättvist.  

 De flesta informanter anser att de som pedagoger har ett behov att lära sig mer 

om regnbågsbarnen. De har uttryckt att de behöver kunskaper om hur de som pedagoger kan 

bemöta barnen och deras föräldrar på ett inkluderande sätt och hur man ska ställa sig till andra 

barns och föräldrars frågor. Några vill lära sig mer om hur olika kulturer ser på homosexu-

alitet för att kunna bemöta andra föräldrars fördomar på ett bra sätt. 

 Det finns en del kommentarer som syftar på att om man bara följer läroplanen så 

behandlas alla barn efter sitt behov och ingen diskriminering kan ske. Runfors menar att 

”[l]äroplaner är en typ av dokument som är visionära och som med en välsvarvad retorik 

                                                 
80 Halldén, Hydén och Zetterqvist. Sid. 187-188. 
81 Young. Sid. 158-159. 
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argumenterar för olika värden vars innebörd dock med nödvändighet blir en 

tolkningsfråga.”82  Runfors menar vidare att läroplaner oftast visar vägen, är visionära, men 

att det är upp till varje enskild förskola att göra sin tolkning av den.83 I en av kommentarerna 

står det att ”vi följer läroplanen, alla är lika”, en annan menar att läroplanen pläderar för att se 

till alla barns individuella behov och en tredje att en kategorisering av barn inte är förenligt 

med läroplanen, vilket visar att den faktiskt kan tolkas på lite olika sätt. Eftersom läroplanen 

kräver en tolkning från förskollärarnas sida blir den tolkningen beroende av förskollärarens 

subjektiva åsikter och erfarenheter. Då regnbågsbarn eller homosexualitet inte nämns i 

läroplanen kan tolkningen lika gärna bli att detta inte är något som behövs ta upp. Läroplanen 

blir en garant för att allas behov skall bli tillgodosedda men hur detta ska gå till, eller hur man 

ska bli medveten om sina egna fördomar eller dolda normer förblir osagt. De informanter som 

i sina kommentarer som nämnt arbetet med läroplanen är samtliga emot att särskilt 

uppmärksamma regnbågsbarnen.  

 

 ATTITYDER TILL HOMOSEXUALITET PÅ FÖRSKOLAN 

Vi kunde se i resultaten att ungefär hälften av informanterna uppskattar den generella 

inställningen till homo- och bisexuella i sin personalgrupp som mycket eller ganska positiv.  

Många informanter ger uttryck för en personlig positiv inställning till homosexualitet, både i 

vad vi kunnat utläsa av enkätsvaren och att de skrivit om det i kommentarerna. Ändå fann vi 

att en stor grupp menade att den generella inställningen i deras personalgrupp varken var 

positiv eller negativ till homo- och bisexuella (44 %). 5 % anser t.o.m. att det finns en negativ 

inställning hos personalen på förskolan.  

Arbetslivsinstitutet undersökning visar att 91-95 % av alla anställda inom 

förskola, äldreomsorg, Svenska kyrkan, Försvarsmakten och polisen definierar sig som 

heterosexuella. Detta innebär att ett ganska stort antal anställda är homo- eller bisexuella. I 

denna undersökning visar man att de normer som gör att heterosexualitet uppfattas som det 

enda och normala är starka och hålls vid liv genom samspelet mellan arbetskollegor och i 

organisationsstrukturer. 84

I vår enkät kan vi se att det faktiskt förekommer nedsättande skämt om sexuell 

läggning ute på de förskolor vi besökt. 3 % menar att det förekommer. Visst, det är inget stort 

procenttal men att det förekommer överhuvudtaget gör att det behövs kunskap till förskole-

                                                 
82 Runfors. Sid. 20. 
83 Ibid. 
84 Carnhede, m.fl. Dagens Nyheter.   

 45



personalen om detta. Detta resultat stämmer väl överens med de siffror som framkommit i 

Arbetslivsinstitutets undersökning där 3 % av de anställda inom förskolan upplevt förlöjlig-

ande uttalanden på sin arbetsplats.85 I undersökningen har man även kommit fram till att 

endast var tredje förskoleanställd är öppen med sin homo- eller bisexualitet på arbetsplatsen 

och att 93 % inte är öppna med sin sexuella läggning mot barnen och föräldrarna på förskolan. 

Enligt undersökningen ger detta ytterligare kraft åt heteronormativiteten där ”män förväntas 

bete sig på ett visst sätt och kvinnor på ett annat – ’tillsammans blir det bäst’”86 vilket i sin tur 

blir normgivande för barnen. För vår undersökning blir detta relevant eftersom attityderna till 

homosexualitet är intimt förknippade med föreställningarna om hur en familj bör se ut och att 

detta påverkar hur förskolepersonalen talar om familj på förskolan.  

Trots att många uttryckt sin egna positiva inställning är det flera som menar att 

en negativ inställning finns och t.o.m. skulle kunna bli mer negativ om ett regnbågsbarn kom 

till förskolan. Detta visar tydligt på att det finns en tolerans mot homo- och bisexuella så länge 

som det inte förekommer på förskolan, vilket ifrågasätter att det faktiskt är en positiv inställ-

ning till homo- och bisexuella.  

En ytterligare dimension är det nedslående resultatet att så många som  

60 % tror att det skulle finnas negativa attityder hos föräldrarna till de andra barnen den dagen 

ett regnbågsbarn kommer till förskolan. I detta klimat är det inte enkelt att utan kunskap veta 

hur man bäst förhåller sig och talar om homosexualitet på ett öppet och självklart sätt. Att så 

många som 75 % anser att det är mycket positivt eller positivt till viss del om föräldrarna är 

öppna med sin homo- eller bisexualitet, visar dock på att informanterna tror att det är genom 

öppenhet som fördomar eller negativa attityder bäst kan hanteras. Några informanter är dock 

tveksamma till öppenheten eftersom de menar att det finns föräldrar som kommer från 

kulturer som inte erkänner homosexualitet och att det av den anledningen skulle kunna skada 

regnbågsbarnet om föräldrarna var öppna med sin homo- eller bisexualitet.  

Våra resultat visar att kunskap och upplysning i dessa frågor ännu inte kan sägas 

vara tillräcklig. Detta får stöd av den uppsats i sociologi som behandlar hur förskola och skola 

bemöter homosexuella föräldrar. Författarna Henderson och Stoltz menar att lärarutbildningen 

inte tar upp homosexuella och deras barn överhuvudtaget och att både föräldrarna och 

förskolläraren efterlyste mer kunskap. Genom att inte prata om homosexualitet på utbild-

ningen menar författarna att den heterosexuella normen reproduceras.87 Vikten av att synlig-

                                                 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Henderson & Stoltz. Sid. 17-19. 
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göra homosexualitet betonas också i SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer där de menar 

att okunskapen om homosexualitet fortfarande är stor och att synliggörandet av dessa familjer 

bidrar till en positivare inställning till homosexualitet i stort.88

 
SÄRSKILJANDETS PROBLEMATIK 

Bland slutkommentarerna kan vi se att det finns två synsätt som dominerar: de som menar att 

ett fokus på regnbågsbarnen är olämpligt och de som menar att kunskapen är viktig och att det 

är bra att detta tas upp.   

De som uppfattat enkätens syfte som att vilja särskilja regnbågsbarnen som 

något annat än de andra barnen menar att kategoriseringen är fel eftersom den bidrar till 

annorlundahet, då annorlundahet är enligt informanterna inte bra. 

Många har reagerat på begreppet ”regnbågsbarn,” varför kalla barnet något 

speciellt och i och med detta göra det annorlunda? Vi kan hålla med om att det finns risker 

med kategorisering men det handlar inte om att kalla barnet för ”regnbågsbarnet” eller att vi 

tycker att det är det begrepp som ska användas. Det viktiga är att vi talar om dessa barn och 

genom reflektion över hur samhällets normer och värderingar ser ut, hjälper barnet att känna 

stolthet över sin familj.   

Självklart ska det inte spela någon roll om föräldrarna är homosexuella eller inte 

men vi tror att det finns många situationer där det faktiskt har betydelse. Homo- eller bisexu-

ella föräldraroller ser inte alltid ut som en ”vanlig” familj med en mamma och en pappa. Vissa 

familjer har t.ex. två mammor och två pappor, där den mamma och den pappa som inte har 

burit barnet eller bidragit med sina spermier vill betraktas som lika mycket förälder som de 

andra. Två mammor som inseminerat med anonym donator talar kanske inte om donatorn som 

pappa, eftersom ”pappa” är en person som är socialt viktig för barnet, vilket någon som 

lämnat sperma inte är.  

Det är viktigt att våga fråga regnbågsfamiljen om hur deras familj ser ut, så man 

på förskolan vet hur man ska tala om barnets familj. Att ha färdiga mallar för barnen där 

mamma och pappas namn ska fyllas i kan upplevas problematiskt för de homo- eller bisexu-

ella föräldrarna. Möjligheten för dem att vara öppna med sin homo- eller bisexualitet är en 

viktig sak som förskolorna bör ha diskuterat innan en regnbågsfamilj kommer till förskolan. 

Att det pratas familj på förskolorna är vi övertygade om. Men vi tror att detta främst görs 

mellan barn och personal. När det kommer till att fråga föräldrarna om detsamma kan det 

                                                 
88 SOU 2001:10, Del A. Sid. 26. 
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antagligen kännas svårt att fråga om det ”privata.” Men vi menar att det är en absolut nödvän-

dighet att våga fråga för att kunna förstå det individuella barnets verklighet. 

Flera av informanterna ger också uttryck för att kunskap är en bra väg att arbeta 

mot fördomarna. Ett problem verkar vara det omgivande samhällets eventuella reaktioner på 

dessa familjer. Att några informanter tror att detta blir ett hinder för att arbeta i barngruppen 

med dessa frågor är tydligt. Här behövs mer forskning och mer diskussioner inom förskolan 

hur man hanterar det omgivande samhällets fördomar. 

 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

Vårt övergripande syfte var att undersöka hur man jobbar med olikheter på förskolan, med 

fokus på barn med homo- eller bisexuella föräldrar. Vi ville ta reda på viljan till och attityder 

hos personalen att arbeta på ett medvetet sätt kring dessa frågor och viljan till att inkludera 

de specifika behov och erfarenheter som dessa barn kan ha. Vi såg att det fanns olika sätt att 

hantera olikheter på de förskolor som deltagit i undersökningen. I områden med många barn 

från andra kulturer fann vi att de anpassar sin verksamhet i högre grad än förskolor med en 

mer heterogen barngrupp. Vår tanke var att om förskolorna redan ställts inför hur de ska 

hantera olikhet, så skulle ett speglande av regnbågsbarnets familj inte bli lika problematisk. 

Dock fann vi att det i dessa områden skulle kunna bli problematiskt med öppenheten inför de 

andra barnens föräldrar, eftersom personalen menade att homosexualitet är så pass tabubelagt.  

Vi tycker att detta visar på att inställningar till homosexualitet fortfarande tillåts 

vara en subjektiv åsikt där förskolorna förhåller sig efter attityderna hos barnens föräldrar. Vi 

tolkar detta som att arbete mot homofobi och heterosexism ännu inte är en värdegrund på 

samma sätt som demokrati eller jämställdhet, som vi tror att det skulle vara mycket svårare att 

kompromissa om. Samtidigt förstår vi att detta kan vara problematiskt eftersom olika kulturer 

faktiskt har olika förhållningssätt. För att förskolorna ska kunna arbeta mot heterosexism 

måste detta på ett tydligt sätt skrivas in i läroplanen för att frågan inte ska kunna argumenteras 

bort med hänvisning till olika åsikter. Förskolepersonalen i dessa områden efterlyser mer 

kunskap om hur man kan prata om homosexualitet med barn och föräldrar och hur de kan 

förebygga homofobi.  

På förskolor där barnen i större utsträckning kommer från svenska medelklass-

hem blir istället olikhet (regnbågsbarn) något som man inte vill lyfta fram, eftersom man är 

rädd för att det olika blir något konstigt. Personalen på dessa förskolor tycker att arbete mot 

heterosexism är väldigt viktigt men menar att behandla barnen lika är det bästa sättet att 

förhindra orättvisa och garantera allas lika värde. Eftersom informanterna menar att allas lika 
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värde garanteras om man arbetar efter läroplanen behövs inte arbetet mot heterosexism 

skrivas in där. Läroplanen är skriven så att den kan tolkas på olika sätt och det blir således 

förskolepersonalens subjektiva åsikter som får betydelse. Att ”behandla alla lika”-strategin 

blir ett hinder till att vilja arbeta på ett medvetet sätt med dessa frågor. Man menar att det inte 

finns särskilda behov hos barn med homo- och bisexuella föräldrar, eftersom ”regnbågsbiten” 

finns hos föräldrarna. Vi menar att dessa behov ligger i att få sin familj speglad och att 

förskolepersonalen måste bli medvetna om hur mycket kärnfamiljsnormen genomsyrar 

verksamheten.  

Ett syfte var att problematisera föreställningar om familjen genom att undersöka 

hur förskolepedagogerna använder sig av familjebegreppet. Vi kan se att den traditionella 

kärnfamiljen fortfarande är den bild av familj man talar mest om, trots att barnen kanske inte 

lever i sådana. Detta leder till ett upprätthållande av den heterosexuella normen som kan bidra 

till att barn till homo- och bisexuella blir exkluderade och upplever utanförskap. Trots att  

14 % av informanterna har erfarenheter av regnbågsbarn på förskolan är detta inget man i 

större utsträckning talar om eller har en gemensam plattform kring. 

Vidare ville vi ta reda på om det fanns plats för arbetet mot heterosexism i 

förskolans jämställhetsarbete. Vi har kommit fram till att det kan vara svårt att förena 

jämställdhetsarbetet på förskolorna med arbetet mot heterosexism eftersom heterosexismen 

tenderar att bli något som underordnas arbetet mot de förtryckande strukturerna mellan könen.  

Jämställdhetsarbetet är inriktat på hur vi kommer bort från de stereotypa rollerna genom att ge 

alla samma möjligheter, att pojkar och flickor ska ha möjlighet till att utveckla både det vi 

kallar feminina och maskulina sidor. Man strävar efter att olikheter inte ska vara könsbes-

tämda, utan individuella. Men när det gäller sexuell läggning handlar det om att acceptera att 

man kan vara olika utan att underordnas.  

Vi menar att man kan behöva vara uppmärksam på hur dessa olikheter ser ut för 

att i förlängningen kunna förändra normen. Detta är ett av de första stegen i arbetet mot 

diskriminering. Vi menar att samhället har kommit olika långt i arbetet mot sexism och 

heterosexism och därför behövs det olika strategier. Att arbeta för ett jämställt samhälle 

mellan män och kvinnor är rent teoretiskt lättare eftersom vi är ungefär lika många kvinnor 

som män och att det är en allmänt accepterad idé att alla, oavsett kön, ska ha samma rättig-

heter. Men när det gäller homosexualitet har vi inte kommit lika långt. Arbetet ligger fortfar-

ande i att synliggöra att dessa människor finns och att de har samma rätt att existera som 

andra grupper. Det går inte att som med kön försöka sudda ut gränserna, det är för tidigt. Om 
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man gör det innan en acceptans för detta finns kommer den homosexuella gruppen, trots allt 

prat om likhet, fortfarande att underordnas och fortsätta vara avvikare inom normen.  

Som vi såg i analysen finns fortfarande en negativ attityd till homosexualitet ute 

på förskolorna, detta ser vi som ytterligare ett tecken på att arbetet mot heterosexism, på 

samma sätt som arbetet mot rasism eller för jämställdhet, borde skrivas in i läroplanen. Det 

ska vara en värdegrund som alla i förskolan ska känna till och arbeta efter. Om homo- eller 

bisexuella familjer behöver extra stöd för att kunna vara öppna med föräldrarnas homo- eller 

bisexualitet och att få sin familj bekräftad på ett positivt sätt måste pedagogerna ha bra verk-

tyg för att göra detta.  

Vi menar att olikhet och annorlundahet behöver synas för att vi ska kunna 

undvika att göra det mindre vanliga till avvikande, att det som inte tillhör normen ska kunna 

ses som en variation, inte som en lägre värderad motsats. Här måste vi påminna oss själva att 

det är skillnad på att bli sedd men som avvikare än att bli sedd men inkluderad. 

Att den heterosexuella normen är stark ute på förskolorna är tydligt. För att 

kunna ifrågasätta denna norm krävs att man ser den! Det behövs diskussion och fortbildning 

av de anställda inom Stockholms stad. Vi behöver diskutera våra roller, är vi själva med att 

skapa bilden av heterosexualitet som det normala och självklara? 

 Eftersom det i stor utsträckning är i barn- och ungdomsåren som våra 

värderingar grundläggs, de värderingar vi kommer att bära med oss som vuxna, är det desto 

viktigare att de miljöer där våra barn vistas i har ett icke-diskriminerande arbetssätt. Om vi 

kan säkra detta kommer det leda till ett bättre samhällsklimat och lyckligare människor! 
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BILAGOR 
 
BILAGA 1. ENKÄTEN 
 

               
 
 
Regnbågsbarn på förskolan 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att alla stadens verksamheter ska utveckla metoder för att 
synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer. 
Stadsledningskontorets Välfärds- och utbildningsavdelning genomför med anledning av detta 
ett pilotprojekt som heter Regnbågsbarn. Projektet vänder sig till förskolorna inom 
Stockholms stad. Enkäten är en del av detta projekt i samarbete med Södertörns Högskola. 
 
Barn med homosexuella/bisexuella föräldrar, så kallade Regnbågsbarn, är en växande grupp i 
vårt samhälle, varför det är väsentligt att öka kunskapen om dessa barns behov. Vi kommer i 
enkäten att använda oss av begreppet Regnbågsbarn och syftar då alltså till barn som 
har homo – eller bisexuella föräldrar.  
 
Med denna enkät vill vi undersöka och samla de erfarenheter och den kompetens som finns 
hos personalen på förskolorna i Stockholms stad. Sammanlagt kommer personal på 24 
förskolor i Stockholms stad fylla i enkäten. Att ni tar er tid att fylla i enkäten är en viktig 
del i det fortsatta arbetet med diskrimineringsfrågor inom stadens verksamheter. 
 
Eftersom ämnet fortfarande kan ses som känsligt och laddat är det desto viktigare att ni fyller 
i enkäten enskilt utan diskussion med era medarbetare. Självklart är ni helt anonyma och 
ingen jämförelse mellan de deltagande förskolorna kommer att göras. 
 
Tack på förhand, ditt bidrag är mycket värdefullt!  
________________________________________________________________________________________ 
(Om du behöver mer plats att utveckla dina svar på finns det plats i slutet av enkäten!) 
 
1 a) Har ni fått information om projektet Regnbågsbarn tidigare? 
□ Ja    □ Nej  
 
b) Av vem i så fall? 
□ Av min chef      □ Av en arbetskamrat      □ Av en vän      □ Annan förskola 
  
2) Har ni någon jämställdhetsplan på förskolan? 
□ Ja, det har vi         □  Nej, det har vi inte        □  Vet ej   
 
 
 

 53



3 a) Tycker du att ni har ett jämställdhetsperspektiv på er pedagogiska verksamhet? Om 
du svarar Nej kan du fortsätta till fråga 4. 
□ Ja                □   Nej            □ Vet ej   
 
b) Om Ja, På vilket sätt tycker du att ni arbetar med ett jämställdhetsperspektiv? 
 Här kan du kryssa i flera svarsalternativ. 
□ Vi har pratat om det då och då på personalmöten      

□ Vi har haft en föreläsning/diskussion om det 

□ Vi jobbar med dessa frågor kontinuerligt i personalgruppen 

□ Vi jobbar med dessa frågor kontinuerligt i barngruppen 
□ Vi har gått en utbildning 

□ Annat………………………………………………………………………… 
 
4) Hur viktigt tycker du att det är med ett jämställdhetsperspektiv på den pedagogiska 
verksamheten?     
□ Mycket viktigt        □ Ganska viktigt              □  Varken viktigt eller oviktigt  

□  Inte viktigt   □ Inte viktigt alls  
 
5)  Hur viktigt tycker du att det är att jämställdhetsarbetet skall innefatta arbete mot 
homofobi? 
□ Mycket viktigt  □ Ganska viktigt   □ Varken viktigt eller oviktigt 

□ Inte viktigt        □ Inte viktigt alls 
 
6 a) Har ni något/några barn som har en annan bakgrund/situation än majoriteten av de 
andra barnen på er förskola?  (t.ex. etnicitet, funktionshinder, religion) Om du svarar 
Nej kan du fortsätta på fråga 7. 
□ Ja        □  Nej  
 
b) Anpassar ni någon del av er pedagogiska verksamhet till dessa barn? 
□ Ja, exempel………………………………….……………………………………………… 

□ Nej 
 
c) Har eran förskola en särskild inriktning som ni arbetar med? (T.ex. Montessori, Ur 
och Skur, jämställdhet, barn med särskilda behov o.s.v.) 
□ Ja, ………………………………………………………………………  

□ Nej 
_________________________________________________________________________ 
 
7 a) Har ni i personalgruppen pratat om regnbågsbarn? Om du svarar Nej kan du 
fortsätta på fråga 10. 
□ Ja     □ Nej   
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b) Om Ja, Hur? Här kan du kryssa i flera svarsalternativ. 
□ På ett arbetsplats/avdelningsmöte, enstaka gång 

□ På arbetsplats/avdelningsmöte, flera gånger 

□ Informellt samtal mellan kollegor, enstaka gång 

□ Informellt samtal mellan kollegor, flera gånger 

□ På en utbildning, enstaka gång 

□ På en utbildning, flera gånger   
 
8) När ni pratade om regnbågsbarn, vad kom ni fram till i er personalgrupp? 
□ Vi beslutade att inte ha någon särskild strategi utan vänta tills behov uppkommer  

□ Vi har en genomtänkt idé om hur vi arbetar med dessa frågor 

□ Annat…………………………………………………………………………………. 
 
9) Om ni har en genomtänkt idé om hur ni ska jobba med regnbågsbarn, i vilka delar av 
verksamheten tillämpar ni det? Här kan du kryssa i flera svarsalternativ. 
□ Under inskolning   

□ I mötet med föräldrarna  

□ När man samtalar om kärlek med barnen 

□ När man samtalar om familj med barnen    

□ I valet av sånger och lekar    

□ I spontana samtal med barnen 

□ Annat………………………………………………………………………………. 
 
10 a) Oavsett om ni har regnbågsbarn eller inte, anser du att förskolan har ett behov av 
att lära sig mer om regnbågsbarn? 
□ Ja           □ Nej          □ Vet ej 
 
b) Om Ja, om vad skulle du vilja lära dig mer? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
c) Om Nej, varför anser du inte att det finns ett behov? 
 
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
11) Hur stor bedömer du att kunskapen om regnbågsbarn är hos personalen på din 
förskola? 
□ Mycket stor  □ Ganska stor  □ Tillräckligt stor  □ Inte stor  □ Vi har ingen kunskap alls 
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12) Oavsett om ni har regnbågsbarn, hur viktigt tycker du att det är med ett 
”regnbågsperspektiv” på den pedagogiska verksamheten?  
□ Mycket viktigt          □ Ganska viktigt          □ Varken viktigt eller oviktigt   

□ Inte viktigt                □ Inte viktigt alls 
 
13) Har ni barn till öppet homosexuella/bisexuella föräldrar på er förskola? 
Om du svarat Nej kan du fortsätta på fråga 16. 
□ Ja    

□ Nej inte just nu, men vi har haft   

□ Nej   

□ Nej, men vi vet att vi ska få 
 
14 a) Anser du att personalen på förskolan och regnbågsbarnets föräldrar har en 
rak/öppen kommunikation om vilka som ingår i barnets familj? 
□  Ja, helt och fullt      □  Ja, till en viss del      □ Tveksam      □  Nej, inte alls 
 
b) Har regnbågsbarnets föräldrar önskemål om hur ni pratar om barnets familjebild på 
förskolan? 
□ Ja        □  Nej 
 
15) Pratar ni om regnbågsbarnets familj i barngruppen lika mycket som ni pratar om 
de andra barnens familjer? 
□ Lika mycket       □ Kanske inte lika mycket        □ Mindre        □ Inte alls 
 
16 a) Pratar ni på förskolan med barnen om att det finns familjer som ser ut på annat 
sätt än den traditionella kärnfamiljen (biologisk mamma och biologisk pappa som lever 
tillsammans) exempelvis ensamstående, regnbågsfamilj, adoptivfamilj, fosterfamilj? 
□ Ja             □ Nej              □ Vet ej 
 
b) Om Ja, hur har detta tagits upp? 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
17) Använder sig förskolan av ”familjen” som ett pedagogiskt verktyg (tex. i samtal, 
skapande verksamhet)? 
□ Ja ofta         □  Ja, ibland       □  Sällan     □  Aldrig 
 
18) Hur viktigt tycker du att det är att uppmärksamma andra familjer än den 
traditionella kärnfamiljen?  
□ Mycket viktigt       □ Ganska viktigt      □ Varken viktigt eller oviktigt   

□ Inte viktigt             □ Inte viktigt alls 
 
Kommentar:……………………………………………………………………………. 
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19) Anser du att man kan prata om ”hur barn blir till” med förskolebarn? 
□ Ja            □ Nej 
 
20) Gällande hur man kan bli förälder, har du någon gång talat med barnen om: 
Här kan du kryssa i flera svarsalternativ. 
□ Samlag mellan kvinna och man    

□ Adoption               

□ Insemination 

□ Styvföräldraskap 

□ Annat………………………………………………………………………………….. 

□ Nej, jag har inte talat om något av ovanstående 
    
21) Oavsett om ni har ett regnbågsbarn, anser du att ett regnbågsbarn på er förskola 
kan känna igen sin familj i: 
Böcker på förskolan:   □ Ja      □ Nej 

Organiserade lekar:    □ Ja     □ Nej 

Fri lek:                            □  Ja      □ Nej 

Sånger:                              □ Ja      □ Nej 

Samtal under samlingen:   □ Ja      □ Nej 

□  Ja, i annan verksamhet, till exempel………………………………………………………    
 
22) Hur viktigt anser du att det är att det skapas böcker/lekar/aktiviteter som 
regnbågsbarn kan känna igen sig i: 
□ Mycket viktigt        □ Ganska viktigt        □ Varken viktigt eller oviktigt    

□ Inte viktigt              □ Inte viktigt alls 
________________________________________________________________________ 
 
23) Vad är den allmänna inställningen till homo/bisexuella i din personalgrupp? 
□ Positiv  □ Ganska positiv  □ Varken positiv eller negativ   □ Ganska negativ  □ Negativ 
 
24) Förekommer det skämt eller nedsättande kommentarer om homo/bisexuella 
på din arbetsplats? 
□ Ja                 □  Nej                 □  Vet ej 
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25) Anser du att det påverkar barnet positivt om regnbågsföräldrar är öppna på 
förskolan med att de är homo/bisexuella?  
□ Ja, mycket positivt 

□ Ja, positivt till viss del  

□ Spelar ingen roll 

□ Nej, det är oftast negativt  

□ Nej, det är mycket negativt 
 
26) Tror du det skulle finnas negativa attityder mot regnbågsbarnets familjebild hos 
någon/några av följande grupper på förskolan? Hos vilka i så fall? Här får du kryssa i 
flera svarsalternativ.  
□ Hos barnen     □ Hos personalen     □ Hos de andra föräldrarna   □ Chefer  □ Ingen alls 
___________________________________________________________________________ 
 
Och till sist vill vi gärna veta lite om dig: 
 
27) Kön:     □ Kvinna    □ Man       28)  Ålder  ………29) Antal år i förskolan……….   
 
30) Yrkestitel:   □ Förskolelärare     □ Barnskötare     □  Föreståndare  
 
31) Jag ser mig främst som:  
□ Heterosexuell      □ Homosexuell       □ Bisexuell       □ Annat 
 
32 a) Känner du någon homosexuell/bisexuell person?  
 □ Ja    □ Nej   
 
b) Om ja, vilka? Här kan du fylla i flera alternativ. 
□ Någon i min släkt/familj       □ En nära vän      □  En bekant    □ En kollega 
 
Här finns plats för dej att skriva mera! 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
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BILAGA 2. STATISTIK I URVAL 
 
Tabell A 
Anpassar ni någon del av er pedagogiska verksamhet till barn som har en annan bakgrund/situation än 
majoriteten av de andra barnen? 
 
 

Antal svar Procent ink. bortfall Procent av antal 
svarande 

Ja 116 50,7 73 
Nej 43 18,8 27 
Totalt  159 69,4 100 
Bortfall 70 30,6  
Totalt 229 100  
 
 
 
Tabell B 
Korstabell. Anpassning och Stadsdel 
 
 
Anpassning 

Stadsdel Kungsholmen Älvsjö Kista Vantör Bromma Maria 
Gamla 
stan 

Total 

Antal svar  
 

23 16 31 28 7 10 115 

% inom 
Anpassning   

20% 13,9% 27% 24,3% 6,1% 8,7% 100% 

Ja 

% inom 
Stadsdel 

76,7% 57,1% 83,8% 93,3% 43,8% 58,8% 72,8% 

Antal svar 7 12 6 2 9 7 43 

% inom 
Anpassning 

16,3% 27,9% 14% 4,7% 20,9% 16,3% 100% 

Nej 

% inom 
Stadsdel 

23,3% 42,9% 16,2% 6,7% 56,3% 41,2% 27,2% 

Antal svar 
 

30 28 37 30 16 17 158 

% inom 
Anpassning 

19% 17,7% 23,4% 19% 10,1% 10,8% 100% 

Total 

% inom 
Stadsdel 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabell C 
Korstabell. Erfarenhet av regnbågsbarn på förskolan och Uppskattad  kunskap om regnbågsbarnen i 

personalgruppen 

 
 
 
Erfarenhet 

Hur stor 
kunskap om 
regnbågsbarnen 

Mycket 
stor 

Ganska 
stor 

Tillräckligt 
stor 

Inte stor Ingen 
kunskap 
alls 

Total 

Antal svar 0 0 1 1 0 2 
% inom 
Erfarenhet 

0% 0% 50% 50% 0% 100% 
Ja, just nu 

% inom Hur stor 
kunskap 

0% 0% 3,3% 0,9% 0% 1% 

Antal svar 2 5 9 9 2 27 
% inom 
Erfarenhet 

7,4% 18,5% 33,3% 33,3% 7,4% 100% 
Nej, men vi 
har haft 

% inom Hur stor 
kunskap 

66,7% 45,5% 30% 7,8% 4,1% 12,9% 

Antal svar 1 6 20 106 47 180 
% inom 
Erfarenhet 

0,6% 3,3% 11,1% 58,9% 26,1% 100% 
Nej 

% inom Hur stor 
kunskap 

33,3% 54,5% 66,7% 91,4% 95,9% 86,1% 

Antal svar 3 11 30 116 49 209 
% inom 
Erfarenhet 

1,4% 5,6% 14,4% 55,5% 23,4% 100% 
Total 

% inom 
anpassning 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
Tabell D 
Korstabell. Erfarenhet av regnbågsbarn och Behov av kunskap om regnbågsbarn 
 
 
Erfarenhet 

Behov av 
kunskap 

Ja Nej Vet ej Total 

Antal svar 1 0 1 2 
% inom 
Erfarenhet 

50% 0% 50% 100% 
Ja, just nu 

% inom Behov 
av kunskap 

0,8% 0% 1,4% 0,9% 

Antal svar 14 7 6 27 
% inom 
Erfarenhet 

51,9% 25,9% 22,2% 100% 
Nej, men vi har 
haft 

% Inom Behov 
av kunskap 

10,8% 41,2% 8,7% 12,5% 

Antal svar 115 10 62 187 
% inom 
Erfarenhet 

61,5% 5,3% 33,2% 100% 
Nej 

% inom Behov 
av kunskap 

88,5% 58,8% 89,9% 86,6% 

Antal svar 130 17 69 216 
% inom 
Erfarenhet 

60,2% 7,9% 31,9% 100% 
Total 

% inom Behov 
av kunskap 

100% 100% 100% 100% 
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Tabell E 
Korstabell. Erfarenhet av regnbågsbarn på förskolan och Uppskattad inställning till homo/bisexuella i 
personalgruppen 
 

 

Erfarenhet  

Inställning till 
homo/bisexuella 

Positiv Ganska 
positiv 

Varken 
eller 

Ganska 
negativ 

Negativ Total 

Antal svar 2 0 0 0 0 2 
% inom 
Erfarenhet 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 
Ja, just nu 

% inom 
Inställning 

3,6% 0% 0% 0% 0% 1,1% 

Antal svar 16 3 6 1 0 26 
% inom 
Erfarenhet 

61,5% 11,5% 23,1% 3,8% 0% 100% 
Nej, men vi 
har haft 

% inom 
Inställning 

29,1% 8,3% 7,5% 20% 0% 14,5% 

Antal svar 37 33 74 4 3 151 
% inom 
Erfarenhet 

24,5% 21,9% 49% 2,6% 2% 100% 
Nej 

% inom 
Inställning 

67,3% 91,7% 92,5% 80% 100% 84,4% 

Antal svar 55 36 80 5 3 179 
% inom 
Erfarenhet 

30,7% 20,1% 44,7% 2,8% 1,7% 100% 
Total 

% inom 
Inställning 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabell F 
Korstabell. Erfarenhet av regnbågsbarn och Förekomst av skämt eller nedsättande kommentarer om 
homo/bisexuella på förskolan 
 

 

 

Erfarenhet 

Skämt om 
homo/bi på 
förskolan 

Ja Nej Vet ej Total 

Antal svar 0 2 0 2 
% inom 
Erfarenhet 

0% 100% 0% 100% 
Ja, just nu 

% inom Skämt 0% 1,3% 0% 0,9% 
Antal svar 0 21 7 28 
% inom 
Erfarenhet 

0% 75% 25% 100% 
Nej, men vi har 
haft 

% inom Skämt 0% 13,5% 14,3% 13,2% 
Antal svar 7 133 42 182 
% inom 
Erfarenhet 

3,8% 73,1% 23,1% 100% 
Nej 

% inom Skämt 100% 85,3% 85,7% 85,8% 
Antal svar 7 156 49 212 
% inom 
Erfarenhet 

3,3% 73,6% 23,1% 100% 
Total 

% inom Skämt 100% 100% 100% 100% 
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Tabell G 
Korstabell. Erfarenhet av regnbågsbarn och Vikten av homo/bisexuella föräldrars öppenhet 
 
 
Erfarenhet 

Öppenhet Ja, mycket 
positivt 

Ja, positivt 
till viss del 

Spelar 
ingen roll 

Nej, ofta 
negativt 

Nej, 
mycket 
negativt 

Total 

Antal svar 0 2 0 0 0 2 
% inom 
Erfarenhet 

0% 100% 0% 0% 0% 100% 
Ja, just nu 

% inom 
Öppenhet 

0% 3,4% 0% 0% 0% 1,1% 

Antal svar 16 6 4 0 0% 26 
% inom 
Erfarenhet 

61,5% 23,1% 15,4% 0% 0% 100% 
Nej, men vi 
har haft 

% inom 
Öppenhet 

20,8% 10,2% 10,5% 0% 0% 14,4% 

Antal svar 61 51 34 6 1 153 
% inom 
Erfarenhet 

39,9% 33,3% 22,2% 3,9% 0,7% 100% 
Nej 

% inom 
Öppenhet 

79,2% 86,4% 89,5% 100% 100% 84,5% 

Antal svar 77 59 38 6 1 181 
% inom 
Erfarenhet 

42,5% 32,6% 21% 3,3% 0,6% 100% 
Total 

% inom 
Öppenhet 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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