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The purpose of this study is to see a display on how family, gender and sexuality are produced 

in four same-sex parents’ stories about their children’s pre-school start. The question 

formulations that have been used were aimed to find out what expectations and concerns 

parents may have on the pre-school organization, if the parents have any saying regarding the 

organization, if the pre-school have worked with equality and how they have been treated as a 

family. The method used is a qualitative study based on interviews. Four lesbian women have 

been interviewed on their experiences of their children’s pre-school start and after finishing 

the interviews the content has been analyzed from different viewpoints found in the material. 

To back this study up theories as heteronormativity and stereotyping in general have been 

used. Heteronormativity is based on beliefs related to gender and sexuality. Even stereotyping 

is related to gender and sexuality but explains more an act performed, while heteronormativity 

is something prevailing. The conclusions reached in this study are that pre-schools are 

strongly characterized by heteronormativity, there are small ambitions of change of the 

organisation at the pre-school and the small changes that happen are moving forward slowly. 

The knowledge of rainbow families is low and the pre-school does not consider these 

questions before children from rainbow families start at their school. The change should occur 

before children from rainbow families start at the pre-school since children from other types 

of families need to meet this kind of questions in the organization. As long as the pre-school 

does not work with normative questions, children at pre-school will grow into 

heteronormative notions of family, gender and sexuality. As the pre-school work today, the 

children from rainbow families will keep on being invisible in the pre-school organization.  
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1.0 Inledning och bakgrund 
Möjligheterna för samkönade par att få hjälp att skaffa barn har inte alltid varit tillåtet enligt 

svensk lag. Men sedan 2003 är det tillåtet för samkönade par att adoptera i Sverige1, det är 

även sedan 2005 tillåtet för kvinnor i samkönade relationer att genomgå insemination.2 Det är 

idag inte lagligt i Sverige att använda sig av surrogatmödrar, men det går att komma förbi 

denna lag på olika vis genom att använda sig av en kvinna utomlands, låta en kvinna 

inseminera sig i utlandet eller inseminera sig själv hemma ocg sen avsäger sig kvinnan sitt 

mödrarskap och man genomgår en anhörig adoption.3 Även om lagarna i Sverige idag är 

förändrade så väljer ändå många i samkönade relationer att vända sig till utlandet för att få 

hjälp med att skaffa barn, detta beror på det i en del landsting är väldigt långa köer och att 

reglerna för samkönade par har sätt annorlunda ut jämfört mot reglerna för heterosexuella par. 

Detta skedde även innan lagarna i Sverige förändrades. Lagändringarna har nu gjort det lättare 

för framförallt kvinnor i samkönade relationer att kunna få barn. I och med dessa 

lagförändringar finns det idag fler barn som lever i regnbågsfamiljer. Detta ställer då krav på 

hur förskolor jobbar kring dessa frågor och inte bara utgår från en syn på en familj som består 

av mamma, pappa och barn. 

 

Enligt läroplanen, Lpfö 98 för förskolan ska förskolorna jobba med att motverka traditionella 

könsmönster och normer, de ska jobba för att inget barn ska kränkas för sin egna eller någon 

närståendes sexuella läggning (Skolverket 2010). Frågan är om barnens anhöriga tycker att 

dessa punkter uppfylls. Det är barnets vårdnadshavare som har det huvudsakliga ansvaret för 

sina barns uppfostran. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och erbjuda en så 

stimulerande miljö som möjligt, men samtidigt ska förskolan sammarbeta med barnens 

föräldrar som har rätt att ha synpunkter på verksamheten (Skolverket 2010). 

 

Den rådande synen på en familj och den familjebildning som anses vara mest åtråvärd i 

dagens samhälle är en kärnfamilj. En typisk kärnfamilj består av mamma, pappa och barn. 

Men var fjärde barn i Sverige bor inte i en typisk kärnfamilj. I och med detta ideal får barn 

som lever i andra typer av familjekonstellationer inte lika mycket bekräftelse för sin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Samk%C3%B6nad_adoption (2013-10-07, 13:16) 

2 http://www.rfsl.se/?p=1534 (2013-10-07, 13:18) 

3 http://www.rfsl.se/?p=4414 (2013-10-07, 13:20)	  
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familjebild som andra barn (Henkel 2006 s.25). 

 

Det finns fortfarande en syn hos en del personer i samhället att barn som lever i 

regnbågsfamiljer inte skulle ha det lika bra som barn som lever i en typiska kärnfamilj. Detta 

finns det dock studier som motbevisar och som pekar på att barn som lever i regnbågsfamiljer 

får en lika bra uppväxt som barn i andra typer av familjer, bland annat barn i kärnfamiljer 

(Malmquist, Öster, Lundberg, Polski, Tracyk, Wurm, Renström och Nilsson Lööv 2013). 

 

Det här examensarbetet kommer att fokusera på kvinnor i samkönade relationer. Kvinnor som 

lever i en samkönad relation med barn benämns ofta som regnbågsfamilj. Men en 

regnbågsfamilj är inte bara en familj med två kvinnor och barn. Exakt hur en regnbågsfamilj 

ser ut går inte att säga då det finns många varianter av regnbågsfamiljer. Det som däremot är 

gemensamt för alla regnbågsfamiljer är att minst en vuxen i varje familj är en HBTQ-person.4 

 

HBTQ är ett samlingsnamn för personer som inte definierar sig som heterosexuella där HBT 

är förkortning för homo, bi och transpersoner (RFSL 2004 s.9) och Q i förkortningen står för 

Queer som i dag används som ett begrepp av personer för att definiera sin könsidentitet 

och/eller sexualitet.5  

 

Jag har valt att skriva om det här ämnet då jag vill ta reda på om alla föräldrar känner sig 

välkomna i förskolan och för att se hur jag som framtida pedagog kan jobba för ett mer öppet 

klimat med högre i tak inom förskolan. Jag tycker det är viktigt att alla föräldrar känner sig 

trygga med att lämna sina barn i förskolan och att föräldrarna vågar lämna sina synpunkter på 

hur verksamheten kan förändras för att bli bättre.  

 

Jag har valt att fokusera på förskolestarten eftersom att det första mötet med förskolan är så 

viktigt. Det är vid förskolestarten som pedagogerna ska lägga grunden för att föräldrarna ska 

känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan. Om den första tiden inte inger en 

trygghet hos föräldrarna är det troligt att föräldrarna kommer att känna sig otrygga med att ha 

sina barn i förskolan. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  http://www.barniregnbagsfamiljer.se/ordlista/ (2013-10-11, 14:56) och 
http://www.barniregnbagsfamiljer.se/for-familjer/ (2013-10-11, 15:01).	  

5	  Se länk till ordlistan i fotnot fyra (2013-10-24, 12:22). 	  
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1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att se hur föreställningar kring familj, kön och sexualitet 

framställs i fyra samkönade föräldrars berättelser om deras barns förskolestart. 

 

1.2 Frågeställning 
- Vilka förväntningar och farhågor hade föräldrarna på sina barns förskolestart? 

- Upplever föräldrarna att de kan vara med och påverka förskolans verksamhet och i så fall 

hur? 

- Upplever föräldrarna att förskolan jobbar med läroplanens mål och lika behandling? I så fall 

hur? 

- Hur upplever föräldrarna att de har blivit bemötta som en familj? 
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2.0 Teori 

I det här kapitlet kommer jag att ta upp ett par teoretisk tankegångar och begrepp som 

kommer hjälpa till att förstå och tolka mitt insamlade material. 

 

Judith Butler är filosof och teoretiker och har skrivit om feministiska genusteorier. Bland 

annat handlar Butlers tankar om en oro över att behöva få en etikett på sig. När en själv eller 

någon annan väljer att sätta en etikett på en medföljer det en massa regler som en bör förhålla 

sig till för att uppfylla den etikett en valt eller fått. Butler oroas över detta då hon anser att en 

etikett alltid är ett hinder, för om etiketten saknade hinder skulle den inte vara intressant, eller 

ens kunna existera. Det Butler försöker göra är att problematisera olika teorier, bland annat 

gayteorier eftersom hon anser att dessa teorier är medskapare av de etiketter hon anser är 

problematiska att människor blir utsatta för (Butler 2005 s.59-60).  

 

Butlers (2005 s.61-66) tankar i ”Att teoretisera som lesbisk?” tar upp svårigheterna med 

normer kring homosexualitet och påpekar att tanken kring att behöva ”komma ut” med sin 

sexualitet gör att en bara hamnar i en ny ”värld”. För även om en person kommer ut så är det 

inte på lika villkor som en person som är heterosexuell. Att komma ut skapar bara nya frågor, 

regler och liknande som personen behöver förhålla sig till. Butler ifrågasätter varför en 

sexualitet ens ska behöva komma ut och hävdar att det i nuläget är så att homosexualiteten 

hela tiden måste förhålla sig till heterosexualiteten och även delvis är skapad utifrån den 

(Ibid.). 

 

2.1 Teoretiska begrepp 

Något som är väldigt framträdande hos Butler är att hennes texter bygger på de föreställningar 

som kommer med olika normer och vilka betydelser det får på människor när de kommer i 

kontakt med dessa olika normer. I det här kapitlet kommer jag att gå igenom ett par teoretiska 

begrepp som är vanligt förekommande i queerteorin och förklara dem samt visa hur de hänger 

samman. 

 

2.1.1 Norm 
Med norm menas att det i vårt samhälle finns olika saker som anses vara ”normalt” och är det 

som alla bör sträva efter för att uppnå acceptans och inte ses som annorlunda. I och med att 
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det finns det som anses ”normalt” finns även en motpunkt, något som är ”onormalt”. Det finns 

alltså alltid något som pekas ut som om det skulle vara annorlunda (Martinsson och Reimers 

2008 s.9). Med normer följer det föreställningar om hur en som person bör bete sig och 

uppföra sig för att passa in i normen. Skulle en person bryta mot dessa osynliga regler finns 

en risk att personen kan bli ifrågasatt eller rentav straffas (Martinsson och Reimers 2008 s.9-

10). 

 

Sörensdotter (2010 s.136-137) beskriver på ett liknande sätt som Martinsson och Reimers att 

normer är idéer om sådant som vi anser vara normalt i samhället. Genom att avvika från det 

”normala” finns det olika sätt som detta kan få negativa konsekvenser för en person. De 

negativa konsekvenserna är att personen stereotypiseras eller osynliggörs.  

 

En norm är dock inte statisk utan kan förändras med tiden, men förändringen sker oftast under 

en lång tid. Förändringarna är även möjliga då vi inte enbart har en norm i samhället utan det 

finns en massa olika normer som vi hela tiden förhåller oss till. I många fall är även en del av 

normerna motsägelsefulla och säger emot varandra (Martinsson och Reimers 2008 s.10-11). 

 

Även om en norm kan vara begränsande så gör normerna samtidigt att vi lättare kan förstå oss 

själva, varandra och omvärlden. Normer är inte nödvändigtvis enbart av ondo så länge som 

normerna kan ifrågasättas, utmanas och förändras (Martinsson och Reimers 2008 s.18-19). 

 

I och med de normer vi har i dagens samhälle skapar vi strukturer i samhället som ger 

människor mer eller mindre makt. Normerna upprätthålls genom att en klär sig, beter sig osv 

på ett sätt som är i enlighet med normen. De personer som lever upp mer till dessa olika olika 

strukturer som normerna kommer med får automatiskt mer makt i samhället. Makten gör att 

de får mer utrymme än de personerna som står utanför normerna. (Hellman 2010 s.16).  

 

Det kan tänkas att ett barn som inte lever upp till normen kan på olika sätt ”straffas” av sina 

pedagoger på förskolan. Detta kan tillexempel ske genom att det barnet får mer tillsägelser än 

andra barn bara för att de inte lever upp till de föreställningar pedagogerna ha på barnet. 

 

2.1.2 Heteronormativitet 

Heteronormativitet är den norm som i samhället är den som är högst rådande när det kommer 
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till sexualitet, familj och identitetsskapande och som ständigt är närvarande i samhället och 

som en på ett eller annat sätt hela tiden förhåller sig till. Bromseht (2010 s.29-30) beskriver att 

heteronormativitet bygger på en typ av hierarkisk syn där personer som avviker från de vi 

anser vara åtråvärt blir sedda som något som är avvikande och udda. Heteronormativitet är 

ständigt närvarande i vårt samhälle och påverkar allt som vi gör. Det sker hela tiden olika 

processer för att vidmakthålla denna norm. Detta sker genom hur vi väljer att klä oss, röra oss, 

tala, vilka typer av handlingar och annat som vi väljer att genomföra. Denna process brukar 

kallas för performativitet och handlar om vi omedvetet och medvetet skapar vår syn på kön 

och sexualitet (Ambjörnsson 2006 s.136-137). 

 

Att all sexualitet som inte är heterosexuell ”döms ut” är en direkt följd av hur 

heterosexualiteten framställs. Det är den som gång på gång reproduceras i böcker, uppfostran 

och på andra ställen där vi människor vistas (Martinsson och Reimers 2008 s.9). Det här är 

något som regnbågsfamiljer hela tiden får förhålla sig till. Regnbågsfamiljer får inte alls 

samma utrymme i TV, böcker och film. Då de inte ges samma utrymme i böcker så är 

chanserna mycket större att en förskola inte har några andra böcker än de som på något sätt 

visar på en heteronormativ kärnfamilj. Så barn som lever i en regnbågsfamilj riskerar att 

under sin tid i förskolan aldrig få höra en bok som handlar om en liknande familj som barnet 

själv lever i. 

 

Med heteronormativitet menas att heterosexualiteten inte enbart skulle vara medfödd utan 

också att den är kulturellt skapad. Den omfattas av en massa olika strukturer, handlingar och 

liknande som sätter upp en mall för vad som anses vara normalt. Alla dessa saker bidrar till att 

en viss typ av heterosexualitet anses vara det mest åtråvärda, normala som en person kan 

uppnå. Detta betyder därför att inte alla typer av heterosexuell sexualitet ses som normal eller 

åtråvärd (Ambjörnsson 2006 s.51-53). Det som i Sverige definiera det mest åtråvärda är inte 

enbart byggt på sexualiteten där då heterosexualiteten är det mest åtråvärda utan har även med 

etnicitet att göra där vithetsnormen också spelar in. Utöver det finns normer om att paren ska 

vara hyfsat jämställda och där kvinnor också ska satsa på en karriär (Bromseth 2010). 

 

Att tala om heteronormativitet visar på att det är strukturerna kring heterosexualitet man vill 

komma åt och inte enskillda personers sexuella läggning. Heterosexualiteten är så hårt 

förknippad med barnaalstrande och det finns människor som tror att mänskligheten är hotad 

när heterosexualitet ifrågasätts. Heterosexualiteten i sig är inte det som skapar barn 
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(Ambjörnsson 2006 s.51-53). Men även om det inte är heterosexualiteten som skapar barn så 

är det ändå den familjeformen som en regnbågsfamilj hela tiden får förhålla sig till.  

 

2.1.3 Stereotypisering 

Med normer följer det en fast bild av hur saker och ting bör vara. Hårt åtdragna mallar som 

talar om att genom att röra sig, tala och bete sig på ett vist sätt så förmedlar en vem en är. 

 

När en pratar om stereotypisering så menas att en person eller en grupp människor får ett antal 

olika egenskaper tillskrivna sig. Dessa egenskaper får sedan representera allt som rör dessa 

personer. Genom att göra detta så reducerar man personerna till att bara bli ett fåtal 

egenskaper. Resten av personens egenskaper utelämnas och bidrar därtill att begränsa för de 

personer som tillskrivs egenskaperna. I de flesta fallen är de stereotypa egenskaper som 

tillskrivs någon av en negativ klang som inte tillför några positiva erfarenheter för personen 

som drabbas. I vissa fall tillskrivs positiva egenskaper men även då är det långt ifrån alla som 

kan känna igen sig i de egenskaper som tillskrivs (Ambjörnsson 2006 s.75-77). 

 

Genom att pedagogerna på en förskola tänker stereotypt kring barnen betyder det att det finns 

en chans att barn bara får bekräftelse när de agerar utifrån det som pedagogerna anser vara 

normalt för det barnet. Detta gör att ett barn kan känna sig osynligt eller kanske inte vågar 

göra det som den skulle vilja eftersom att barnet bemöts med negativa eller inga reaktioner 

alls från de andra barnen eller de vuxna. 

 

Alla dessa begrepp som jag har presenterat är hela tiden aktuella och närvarande i samhället. 

De påverkar ständigt hur vi tänker och förhåller oss till andra personer. För en del människor 

är dessa normer begränsande och gör att de inte upplever sig som lika delaktiga i vårt 

samhälle. En del väljer att medvetet begränsa sig själva för att passa in och bli accepterade. 
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3.0 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som finns på området kring regnbågsfamiljer och HBTQ personers 

livserfarenheter har inte berört hur frågor om hur regnbågs- föräldrar eller barn har haft det i 

förskolan. Därför har jag fått vidga mitt sökande efter tidigare forskning och tittat på hur 

samkönade par har tänkt kring familjebildning, vilket bemötande de fått under och efter 

graviditeten, hur kön skapas i förskolan och föräldrars tankar kring att vara regnbågsföräldrar 

i grundskolan. 

 

Lena Wasshede tar upp i en artikel som handlar om hennes studie, Lesbiska barnfamiljers 

möten med hälso- och sjukvården att ohälsan hos homosexuella är större än hos 

heterosexuella personer. Detta anser hon delvis beror på det bemötande som homosexuella 

personer får från olika intuitioner som sjukvård och liknande. Synsättet inom många av dessa 

områden är djupt heteronormativa (Wasshede 2010). En regnbågsfamilj får till skillnad från 

en kärnfamilj gång på gång ”komma ut” med sin familj eftersom att samhället tar för givet att 

familjer är mamma pappa och barn. 

 

Det Wasshede (2010) tar upp i sin artikel är ett antal olika punkter som samkönade kvinnor 

funderar över när det kommer till att skaffa barn. En av punkterna handlar om ”pappa 

aspekten”, ifall de vill ha en ”närvarande” pappa eller om de ville ha en donator. Med 

närvarande beskrivs det att pappan ska finnas till men lite i bakgrunden och att det 

huvudsakliga ansvaret för barnet vill de båda kvinnorna ha. I andra fall har kvinnor enbart 

varit ute efter en donator och har inte velat ha en ”pappa” figur med i bilden alls. 

 

Något som alla lesbiska par vill är att bemötas med respekt. De vill bli sedda som den familj 

de är och inte klumpas ihop som en heterosexuell familj. Hur familjerna har blivit bemötta 

inom vården varier. I vissa fall är personerna nyfikna och vill lära sig mer och i andra fall har 

de personer de mött haft svårt att förhålla sig till dem (Wasshede 2010). 

 

Tillskillnad från Wasshede studie så handlar Louise Ekman och Angelica Normans studie, ett 

examensarbete från Linneuniversitet, Att leva som regnbågsfamilj – En kvalitativ studie om 

homosexuella föräldrars erfarenheter av att leva i ett heteronormativt samhälle, om de 

bemötande som regnbågsfamiljer fått under deras väntan på barnet och bemötandet de fått 

som en regnbågsfamilj. Det som studien dock visar är att Wasshede har rätt i att samhället är 
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heteronormativt och att de bemötande som familjerna oftast får grundar sig i heteronormativa 

tankegångar. 

 

Ekman och Norman (2012) tar upp i sin studie precis som Wasshede att regnbågsfamiljer idag 

tack vare förändrad lagstiftning har fått ett politiskt godkännande och i och med detta fått flera 

rättigheter. Men trots detta är fortfarande fördomarna runt om i samhället stora mot 

regnbågsfamiljer. Det som Ekman och Norman tar upp är att attityderna gentemot 

homosexuella skiljer sig stort runt om i landet och vart en valt att bo har stor betydelse. Även 

vilken socioekonomisk bakgrund människor har spelar en stor roll i vilka åsikter de har 

gällande homosexualitet. Personer i en större stad med högre utbildning har oftast mindre 

fördomar än lågutbildade personer som bor utanför en storstad. 

 

Ekman och Norman (2012) beskriver hur regnbågsfamiljers anhöriga reagerat när paren fått 

barn. I många fall har anhöriga haft svårt att ta till sig av den för dem nya familjesituationen. 

Detta har skett genom att parens relationer förnekats som kärleksrelationer. Att den ena 

föräldern inte har sätts som en förälder eftersom det biologiska bandet saknas. Vidare tar det 

upp att det i de allra flesta fallen är de äldre inom ”släkten eller familjen” som haft svårast att 

acceptera situationen och de tror att de kan ha att göra med att homosexualitet var klassat som 

en sjukdom nästan ändra fram till 80-talet. Men paren har inte bara upplevt negativa 

reaktioner utan även fått många positiva reaktioner där anhöriga reagerat med att visa en 

enorm glädje. 

Vidare beskrivs också att många av familjerna inte ser sig själv som utanför, men de allra 

flesta har ändå valt att ta till olika åtgärder för att inte anses vara annorlunda. Detta sker 

genom att man är med öppen med saker som rör familjen som andra kanske inte skulle prata 

lika öppet om, en del väljer att flytta till större städer där det är ett mer öppet klimat och det 

finns föreningar man gå med i samt förskolor, vårdcentraler och liknande som riktar in sig på 

regnbågsfamiljer (Ekman och Norman 2012). 

 

Ekman och Norman (2012) tar upp en viktig sak i sin studie och det är att manliga par har 

svårare att få sin familjesituation accepterad av omgivningen och ifrågasätts mer än par som 

består av två kvinnor.  

 

I artikeln ”A daddy is the same as a mummy”: Swedish children in lesbian households talk 
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about fathers and donors av Anna Malmqvist, Anna Möllerstrand, Maria Wikström och Karin 

Zetterqvist Nelson (2013) beskrivs det hur 12 barn till lesbiska par pratar om pappor och 

donatorer. Hur de tänker kring vad en pappa är, vart de själva kommer ifrån och vad det är för 

skillnad på en mamma och en pappa. 

Den tidigare forskning som har tagits upp hittills har handlat om regnbågsföräldrar och deras 

tankar kring familjebildande och vilket bemötande de har fått som familj av nära anhöriga 

inom sjukvården och liknande. Gustavson och Schmitts studie handlar om barn i 

regnbågsfamiljer och deras tankar kring sin familj och hur det fungerar i skolan. Studien har 

jag tagit med då den visar på strukturer som även kan tänkas finnas i förskolan. Någon 

liknande studie om förskolan har inte kunnat hittas. I studien så har både barn och föräldrar 

kommit till tals. Men det som jag presenterar är den delen där föräldrarna har kommit till tals i 

studien. 

 

I Malena Gustavson och Irina Schmitts (2011 s.27) studie, Skolan är ute? - Barn och 

ungdomar med hbtq-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i Tyskland, Slovenien och 

Sverige framgår det att familjerna i stort inte blir illa behandlade men att det finns ett par 

situationer som en del av paren har upplevt. Framförallt har det rört sig om situationer som 

uppstått vid hämtning och lämning där föräldrarna har blivit ifrågasatta vem/vilka som är 

biologiska eller juridiska föräldrar. Att skolan är väldigt heteronorm visas så tydligt här när 

familjerna ifrågasätts. 

 

I andra situationer framgår det att det inte alltid är så att skolan i sin helhet är dålig på att 

bemöta familjerna utan det är enskilda pedagoger som har varit klumpiga i sitt bemötande av 

föräldrarna. Ett exempel som tas upp är att en anhörig varje dag när hon hämtade och lämnade 

fick en fråga om vem hon var. Pedagogen kunde till och med glömma bort vem personen var 

fastän det var hon som lämnade och hämtade samma dag. Självklart upplevs det här både 

kränkande och bekymrande för den person som blir bemött på det här viset och det som kan 

tänkas ligga bakom detta är homofobiska idéer. (Gustavson och Schmitt 2011 s.27). 

 

Gustavson och Schmitt (2011 s.28) tar upp i sin studie att kunskaperna om andra familjer än 

kärnfamiljer är låg hos många lärare i den svenska skolan. Många av föräldrarna upplever att 

lärarna på grund av dessa kunskapsbrister är rädda för att integrera regnbågsföräldrar i sin 

undervisning. En del av rädslan beror på att lärarna är rädda för att glorifiera regnbågsfamiljer 



	   14 

istället för att bara helt förutsättningslöst få med dem i sin undervisning. 

 

Till skillnad från den forskning jag tidigare har presenterats så har det på olika sätt handlat om 

forskning som handlar om personer i regnbågsfamiljer på olika vis. Den studie av Anette 

Hellman som jag nu kommer att gå igenom handlar mer om hur kön, pojkars kön skapas och 

reproduceras i förskolan. Studien heter Kan Batman vara rosa? och handlar om hur normer 

kring pojkighet skapas i förskolan.  

 

Hellman (2010 s.88) tar vidare upp att gruppen pojkar får väldigt mycket utrymme när 

pedagogerna ska tala om sin förskolegrupp. När de ska samtala kring de olika barnen får 

flickorna mycket mindre utrymme och de ”bråkiga” pojkarna ges extra mycket utrymme för 

diskussion. När pedagogerna talar om den ”typiska” pojken framkommer det att det handlar 

om en pojke som är lite extra högljudd, stökigare och mer rörlig, bestämmande och har svårt 

att kontrollera sina impulser. 

Foucault i Hellman (2010 s.41-42) beskriver makt som ett sätt hur normer hela tiden hjälper 

till att upprätthålla varandra. Hon beskriver makt som något som ständigt är närvarande i 

relationer mellan människor. Makten kan användas för att begränsas men kan även i en del 

fall begränsa människor utan att den med makten gör begränsningen. 
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4.0 Material och metod 

Under det här kapitlet kommer en sammanställning om hur jag har gått tillväga för att 

genomföra min studie. 

 

4.1 Val av metod 

Den här undersökningen är en kvalitativ undersökning som bygger på intervjuer. Jag har valt 

att använda mig av intervjuer som metod eftersom att jag ville få så målande beskrivningar 

som möjligt om de upplevelser som samkönade föräldrapar har haft av deras barns 

förskolestart. Jag har övervägt att använda mig av frågeformulär eftersom att det kanske hade 

varit lättare att få tag på informanter på det viset. Men valde till slut bort det då jag antog att 

materialet skulle bli för tunt. Precis som Dalen (2004 s.9-11) skriver i sin bok så vill jag med 

mina intervjuer få en djupare insikt i personernas erfarenheter. Dalen beskriver att en med 

intervjuer kan få fram mer personlig information från informanterna. Det är lättare att prata 

om känslor och andra upplevelser.  

 

Jag har av rent praktiska orsaker valt bort observationer som metod. Den här undersökningen 

handlar om upplevelser och personers upplevelser är svåra att observera då de är subjektiva. 

Att observera föräldrar vid deras förskolestart skulle även ha minskat möjligheten till 

informanter kraftigt. Inskolningar på förskolorna är i de flesta fallen förlagda till början av 

höst eller vårterminerna och chansen är därför stor att det inte skulle finnas några informanter 

alls. 

 

4.2 Val av informanter 

För att hitta informanter har jag använt mig av sociala mötesplatser på internet. Det finns 

nämligen en hel del olika mötesplatser på nätet för regnbågsfamiljer. Innan jag lagt ut 

förfrågningar har jag hört av mig till de personer som är administratörer för mötesplatserna 

och hört om det är okej att jag lägger ut min förfrågan. På en del platser har jag inte fått några 

svar alls och därför har jag valt att inte gå vidare där eftersom jag inte vill skapa en olustig 

situation där de personer som är med på mötesplatserna ska ta illa upp. På andra ställen har 

jag fått positiva reaktioner och tillåtelse att lägga ut min förfrågan. Trots förfrågan och många 

positiva reaktioner var det ändå svårt att få ihop informanter. Till slut var det fyra föräldrar 

från fyra olika familjer som valt att ställa upp och bli intervjuade till den här uppsatsen.  
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När jag sökte informanter så var jag inte enbart ute efter mammor. Tyvärr var det inga pappor 

som ville vara med i studien. 

 

För att hålla informanterna anonyma har jag även valt att efter ett tag plocka bort mina 

förfrågningar för att ingen utomstående i efterhand ska kunna använda en sökmotor för att 

söka fram vilka personer som kan tänkas ha ställt upp som informanter till den här uppsatsen. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011 s.42) skriver om olika sätt att fundera kring hur 

intervjuerna ska genomföras. De tar upp att när det kommer till familjesituationer vill man 

gärna intervjua de båda partnerna i en relation och att det då finns olika sätt att välja på hur 

man vill genomföra det hela. Eftersom att jag har haft rätt kort om tid för att genomföra den 

här uppsatsen har jag inte haft möjligheten att intervjua båda föräldrarna utan vid varje 

intervju är det bara en av föräldrarna som har kunnat ge sin bild av sina barns förskolestart. 

Detta kan medföra att jag inte alla gånger har fått en fullständig bild och att det kan vara så att 

de olika föräldrarna har haft olika syn på barnens förskolestart. Jag inser att det är här är 

problematiskt och har självklart funderat på detta. Det mest önskvärda skulle ha varit att 

kunna intervjua båda föräldrarna. Jag har löst det som så att de som velat har fått min 

intervjuguide en tid innan intervjun ska ha ägt rum och så har de båda förhoppningsvis kunnat 

gå igenom frågorna tillsammans innan intervjutillfället. I slutändan är det bara en av 

föräldrarna som har genomfört intervjun. Intervjuguiden finns bifogad som en bilaga i slutet 

av uppsatsen. 

 

4.3 Min egen påverkan 

Jag har funderat en del kring min egen påverkan på informanterna och hur det kan påverka 

deras berättelser. Dalen (2004 s.12) tar nämligen upp att ens personliga koppling till ämnet 

kan påverka resultatet. Personligen så tror jag att min brist på koppling till ämnet då jag själv 

är en hetero cis-kvinna6 kan ha gjort det svårare för mig att hitta informanter. Under mina 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Begreppet ”Cis” är ett ord som används för att förklara en persons könsidentitet, det vill säga 
att en person som exempelvis är född som kvinna och själv definierar sig som kvinna är en 
cis-kvinna. Ordet har inget med en persons sexuelle läggning att göra (Barn i 
regnbågsfamiljer).	  
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intervjuer har det däremot inte framgått hos alla att jag själv är heterosexuell eftersom det är 

inget som har kommit upp till diskussion. Däremot innan intervjuerna har jag fått söka mig till 

mötesplatser där jag tidigare inte har varit på och det hänger samman med att jag själv inte är 

homosexuell och tyvärr inte känner så många som är det. Däremot är jag förälder och har gått 

igenom två inskolningar med mitt barn och har därför lättare att sätta mig in i hur en 

inskolning går till. Jag är även en blivande pedagog i förskolan och vill vara med och påverka 

och förändra och jag tror att informanterna uppskattar att någon vill lyssna på deras 

erfarenheter och ta dem till sig. 

I den sociala situation som intervjun utgör skapas ett material som är en social 

konstruktion. – Fägerborg 2011 s.95 

Intervjun som situation är en speciell situation. Den som ska stå i centrum är den intervjuade. 

Men hur vi än genomför en intervju så är alltid en intervju en konstruerad situation. Fägerborg 

(2011 s.94) tar upp att det är den intervjuade som står i centrum och är själva ”jaget” under 

intervjun. Det är den som har en möjlighet att skapa en egen berättelse utifrån sitt egna 

perspektiv under en tid. Men den intervjuade kan ha olika intentioner med att bli intervjuad. 

Det den som intervjuar bör ha med i åtanke är att den som blir intervjuad kan försöka 

förvränga sin egen berättelse för att det är en speciell vinkling av sig själv eller en situation 

som den vill visa upp (Ibid.). 

 

4.4 Etiska principer 

Dalen (2007 s.23) tar upp ett par viktiga etiska principer som en bör förhålla sig till när en 

bedriver forskning. En av de viktigaste principerna är att personernas som ställer upp kan 

hållas hemliga och att personuppgifter förvaras så att ingen utomstående kan komma åt dem. 

 

Vidare tar Dalen (2007 s.21-22) upp att samtycket hos informanterna är viktigt och att detta är 

reglerat enligt lag. En person som ställer upp att delta i forskning ska alltid när som helst 

kunna dra sig ur utan att drabbas av negativa konsekvenser. Till den här punkten så ingår det 

även att informanterna informeras om deras roll i forskningen och vad forskningen går ut på. 

 

Jag har när jag har sökt informanter varit tydlig med att det är en studentuppsats det handlar 

om samt vad det är jag studerar till samt vart dessa studier bedrivs. Jag har även i min 

förfrågan berättat om att alla som ställer upp kommer att hållas anonyma. När kontakt sedan 
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har skapats har informanterna fått ungefär samma information igen och jag har åter tryckt på 

att deltagandet är frivilligt och att de när som helst får dra sig ur vårt samarbete. 

 

När jag sedan har genomfört intervjuerna har jag åter igen tagit upp vad det är för studie 

personerna är med i, att det är helt frivilligt att vara med och att de när som helst har rätt att 

dra sig ur som informanter. Informanterna har på det här svarat att de inte velat dra sig ur då 

de tycker att ämnet är viktigt och väldigt gärna bidrar med det som de kan. 

 

4.5 Genomförande av intervjuerna 

I Dalen (2007 s.31) skriver att den vanligaste formen av intervjuer är att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju är en intervju som är baserad på 

några bestämda ämnen som en som intervjuare har satt upp. Jag har valt den här modellen och 

gjorde en intervjuguide som jag använde som underlag under själva intervjuerna. Att använda 

sig av en intervjuguide skriver Dalen (2007 s.31) är viktigt att ha vid semistrukturerade 

intervjuer. Hon tar också upp att de är tidskrävande att utforma den, men är den välarbetad 

och utgår från de problemställningar man ställt upp för uppsatsen är den en bra hjälp under 

intervjun. 

 

Under själva intervjuerna så utgick jag från intervjuguiden, men jag använde den inte takt 

uppifrån och ned utan jag lyssnade av vad informanterna berättade och utifrån vad 

informanten berättade valde jag frågor från intervjuguiden. 

 

Att spela in intervjuerna anser Dalen (2007) vara ett bra hjälpmedel eftersom att man då får 

med exakt vad det är informanten berättar. Jag har spelat in alla mina intervjuer och det har 

skett på två olika sätt. Två av intervjuerna har genomförts på så sätt att jag har träffat 

informanterna. Två av de andra informanterna har bott så pass till att det inte har varit möjligt 

att träffas. De intervjuerna har genomförts via telefon med en extern inspelningsanordning 

som spelade in intervjuerna.  

 

Jag upplevde att intervjuerna som gjordes öga mott öga kändes mer tillitsfulla. Inte så att 

telefonintervjuerna blev dåliga men det var svårare att skapa en tillitsfull relation över telefon. 

Men även om så var fallet har alla intervjuer ändå tagit ungefär lika lång tid att genomföra. 

Tiden för intervjuerna har legat på runt 40 minuter. 
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4.6 Metod för analys av insamlat material 
Öhlander (2011 s.271-272) tar upp att vid analyser av kvalitativt material så är det dumt att 

stelt hålla fast vid en analysmetod då kvalitativt material alltid kan ses som unikt vid varje 

insamling. Det finns inget annat material som ser exakt ut som det som precis samlats in. Där 

skulle fasta ramar för analysen av materialet kunna vara hämmande.  För att få ut så mycket 

som möjligt ur materialet behövs det en öppenhet som tillåter att analyserna får ta ut sina 

kreativa svängar. 

 

I mina analyser av mitt material har jag utgått från Öhlanders (2011 s.275) idéer som går ut på 

att materialet gås igenom, sammanställs och sen analyseras och staplas upp utifrån olika 

teman man kan se i sitt material, detta kallas för tematisering och kan upplevas som en kaotisk 

process men det kreativa lösningarna har en möjlighet att flöda fritt.  
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5.0 Analys 

Under det här kapitlet följer analysen av det insamlade materialet. 

 

5.1 Presentation av informanterna 

Av etiska skäl kommer alla informanter att anonymiseras i den här uppsatsen. Informanternas 

namn är därför fingerade. Nedan följer en kort presentation av varje informant och de namn 

som nämn där är de namn jag kommer att använda genom hela uppsatsen när jag återger vad 

som sagt under intervjuerna. 

 

Informant 1: Maja, 28 år, 1 barn. 

Informant 2: Louise 29 år, 2 barn.  

Informant 3: Freja 28 år, 2 barn. 

Informant 4: Tina, 45år, 2 barn. 

 

När de fyra intervjuerna jämförs så är det några specifika teman som alla informanter har mer 

att berätta om. De teman som alla de intervjuade berör är hur de tänkte kring valet av förskola 

och vad det var som var viktigt med det valet. Vilka förväntningar och vad det oroade sig för 

inför förskolestarten. Hur delaktiga de kunde vara i sina barns verksamhet. Bemötande de har 

fått från pedagoger, andra föräldrar och barn. Och sen sist hur de tyckt att förskolan har jobbat 

med genus. 

 

5.2.0 Analys av materialet 

I de kapitel som följer kommer jag att gå igenom och analysera materialet under de olika 

teman jag har kunnat se och kort nämnde under kapitlet 5.2. 

 

5.2.1 Val av förskola 

Alla föräldrar har noga funderat över vilken förskola det ska välja åt sina barn. Sen har valet 

inte alltid varit så lätt och det finns i många fall begränsat med förskolor att välja mellan i 

närheten av där en bor.  

 

En av informanterna, Tina, berättade att de inför deras barns förskolestart hade varit 

jätteoroliga. De hade fått höra av andra i sin närhet att det skulle vara svårt att få plats och att 
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de hade få förskolor att välja mellan. Det här fan de självklart bekymrande men till sist så 

hängde valet mellan två förskolor. Ett viktigt kriterium för Tina och hennes partner var att 

förskolan skulle ligga nära hemmet då ville att barnen skulle träffa och känna igen samma 

barn i området som det var på förskolan. Efter att ha kollat upp vilka förskolor som fanns blev 

det därför två förskolor kvar. 

 

Även Maja och Louise vägde mellan olika förskolor och besökte dessa. För Freja hade valet 

sätt annorlunda ut. Ingen av förskolorna i deras område de bodde i hade ett bra rykte. 

Förskolorna hade många barn, få pedagoger och stor personalomsättning. På grund av det så 

gjorde valet att flytta för att komma närmare en förskola som de visste skulle vara bra. 

Förskolan var lite mindre och hade därför färre barn och lite högre personaltäthet. 

Anledningen att det kände till att den förskolan skulle vara bra var för att Frejas partner hade 

jobbat extra på förskolan samt att hon kände några av de som jobbade där. 

 

Valet att flytta byggde Freja och hennes partner på en oro att de inte skulle bli väl mottagna 

för att de är två mammor. När de valde att flytta och välja den förskolan de valde så visste 

förskolan mycket väl att de var två mammor och det kändes tryggt för dem båda. Just det här 

valet att flytta syns även i Ekman och Normans (2012) studie där det framkommer att många 

väljer att flytta till en större stad eller liknande för att det antas vara mer tillåtande i en större 

stad. Anledningarna här kan tolkas vara lika i Frejas och hennes partners val att flytta. Då 

förskolan kände till främst Frejas partner sedan innan så kan det tänkas att pedagogerna inte 

skulle vara lika präglade av det heteronormativa tankesättet och de kände på sig att deras barn 

skulle bli välmottaget på förskolan. Som föräldrar fick de ett bra bemötande men det finns 

saker i verksamheten som Freja skulle vilja se förbättras. Det återkommer jag till på sidan 29. 

 

5.2.2 Besök på förskolorna 

Alla informanter utom Freja besökte olika förskolor inför deras barns förskolestart. De olika 

mötena som informanterna gick på har gått olika bra och det har sagt saker som fått 

informanterna att regera både positivt och negativt.  

 

Maja och hennes partner besökte två förskolor. Båda förskolorna hade infoträffar men den 

förskolan som barnet går på nu hade en mer planerad träff där alla föräldrar vars barn skulle 
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börja på förskolan var välkomna. Mötet gick inte helt bra och Maja var inte helt nöjd efter det 

mötet, hon berättade följande: 

 

När den ena pedagogen säger första gången, när vi är där på inskolningssamtal, ja 

men alla barn har ju en pappa någon stans, det har ju alla. Då känner man bara, eh 

nej! Det har de inte! 

 

I Majas exempel här ovan går det tydligt att se hur heteronormativiteten har påverkat den här 

pedagogens tänk. Maja berättade att deras syn är att deras barn kom till via en donator och att 

en person inte blir en pappa bara för att den donerat sin sperma. Den här pedagogen har en 

heteronormativ ide om hur en familj ska se ut och tänker troligen utan att mena något illa att 

kärnfamiljen är den önskvärda familjen. Om nu en pappa inte finns med i själva familjen så är 

troligen hennes tanke att det finns någon där ute i samhället som är barnets pappa. I 

pedagogens tänk kan anas en föreställning som är påverkad av samhällets normer om pappor. 

En pappa behöver inte i dagens samhälle vara lika närvarande som en mamma och därför kan 

det tänkas att pedagogen tänker att det finns en pappa men den behöver inte vara delaktig i 

barnets liv. Maja försökte förklara för pedagogen att hon och hennes partner inte ansåg att 

deras barn hade en pappa utan att de helt enkelt använt sig av en donator, men just där och då 

hade pedagogen svårt att ta till sig och förstå vad det var Maja menade. I majas fall blir det 

tydligt att hon menar att en person inte blir en pappa för att den bidragit med sin sperma. 

 

I Wasshedes (2010) studie så berättade de kvinnor som intervjuats att de funderat på det här 

med att barnet skulle få en ”pappa” eller om de skulle använda sig av en donator. Dessa 

tankar är på inget sätt ovanliga utan handlar om hur en hade tänkt sig att sin familj ska se ut. I 

Majas fall blir det tydligt att samhället på många plan inte har hunnit följa med i sitt tänk 

kring familjer. Lagar och regler har förändrats men normerna i samhället tar längre tid på sig 

att hinna med i förändringarna. Just det som Maja berättade visar på att vi har ett samhälle där 

barn ”ska ha” en mamma och en pappa. Detta märks även vid sperma och äggdonation där 

barnet när de blivit 18 har rätt att veta vem donatorn är. Det är så starkt rotat i vårt samhälle 

att barn blir till av en man och en kvinna och att barnet måste få veta vem dessa två individer 

som gett barnet ett liv är. Att barnet sen har två föräldrar som i det här fallet två mammor 

spelar ingen roll då det antas vara så viktigt att barnet i framtiden får veta vem mannen som 

donerat sperma är. När en familj bryter mot normen om den typiska kärnfamiljen så försöker 
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vi någonstans försvara normen genom att tänka eller säga att det vist finns en pappa även om 

den personen på inget sätt är delaktig i barnets liv, och genom att barnet har rätt att veta vem 

mannen som donerat sperma är vidhåller vi även bilden av att det är viktigt att barnet har en 

mamma och en pappa. För Majas familj har mannen som donerat sin sperma inte någon 

juridisk skyldighet till barnet utan det är Maja och hennes partner som är barnets juridiska 

vårdnadshavare.  

 

I Malmqvist, Möllerstrand, Wikström och Zetterqvist Nelson (2013 s.6-10) artikel 

framkommer det att barn till lesbiska par har svårt att relatera till vad en pappa är. De vet vad 

en pappa är och likställer det med en mamma och säger att de två är samma sak. När de ska 

försöka förklara hur det kan vara att ha en pappa så kan de inte relatera till det eftersom de 

inte har någon pappa. En del av barnen i studien har själv sagt att de inte ens har en pappa. 

Därför kan det bli problematiskt om pedagogen som Maja berättade om skulle gå ut i 

barngrupp och säga att alla barn har en pappa. Artikeln visar på att barnen i samkönade 

relationer inte tänker så och det blir svårt för dem att relatera till vad pedagogen försöker att 

berätta när den hävdar sådana saker som att alla har en pappa. Av de barn som är med i 

studien så är det bara ett av barnen som relaterar till donatorn som en pappa och då som ”frö 

pappa”. Alla andra barn pratar om donatorn som en person/man som gav deras mammor ett 

frö och i vissa fall pratas det bara om att en doktor gav mammorna ett frö för att de skulle bli 

till. 

 

Tina, som berättade att de hade få förskolor att välja på berättade även om det ena mötet på en 

av förskolorna de var på. En av de viktigaste sakerna som de ville ta reda på när de var och 

besökte förskolorna var hur de jobbade med genus där. Så här berättade Tina att en av 

förskolorna hade bemött det: 

 

Den förskolan som vi hamnade på hade vi varit och träffat och konstaterade att den 

var multikulturell. Det sa då pedagogerna på förskolan var ett argument till att HBT 

och genusperspektivet inte var så svårt för dem för de var så vana att anpassa sig 

hela tiden och det svaret kändes inte så där jättebra. 

 

Det här bemötandet visar hur lite det står om genus och sexualitet i läroplanen för förskolan 

och hur olika det här arbetet prioriteras på en del ställen. Det som Tina inte tyckte kändes bra 
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var att hon fick uppfattningen om att förskolan drog likhetstecken mellan mångfald och genus 

och jämställde arbetet med dessa, lite att om man jobbar med det ena så får man det andra på 

köpet. Därför valde Tina att gå på ett stort möte i kommunen och där frågade hon hur mycket 

genusfrågan prioriterades i kommunen de bodde i. En av pedagogerna på förskolan hade då 

tagit illa upp av det där mötet och upplevt att Tina kritiserat henne personligen. När hon tog 

upp det med Tina hade det kommit fram att den här pedagogen var vän med homosexuella 

och därför var det ingen stor sak för henne att Tina och hennes partner skulle börja där vilket 

gjorde att Tina kände sig tryggare med förskolan efter det. Även om Tina och hennes partner 

kände sig mer trygga går det att problematisera pedagogens uttalande. Bara för att en känner 

personer som är homosexuella finns det ingen garanti för att pedagogen tar hänsyn till detta i 

sitt arbete. En blir inte automatiskt mer normkritisk i sitt förhållningssätt för att en privat 

umgås med personer som är utanför normen. 

 

Nu kände sig Tina och hennes partner nöjda med den förskolan som deras barn hamnade på. 

Men hon berättar ändå och är väldigt tydlig med att genusfrågan på barnens förskola helt klart 

skulle kunna få vara mer prioriterad. 

 

Om jag fick önska, om jag hade fått göra det här från början och hade haft 

obegränsat med tid och pengar hade jag ändå satt mina barn i förskola, men då 

hade jag nog velat ha en förskola som hade en nischad pedagogik och då hade jag 

valt en med genuspedagogik. För jag tänker att som förälder är ju jag också en 

produkt av min miljö, jag tror ju inte att bara för att jag är lesbisk så är jag fri från 

mina fördomar och min syn på genus. Jag har aldrig läst genusvetenskap, jag lever 

mitt egna liv och det gör att jag upptäcker kanske inte heller det som är fel på 

förskolan, det här med hur man ser på saker för jag har ju mina egna glasögon som 

jag ser igenom. Så därför skulle jag tycka att det varit bättre om mina barn skulle 

ha fått gå en sådan förskola så att de blev helt fria från det, eller i alla fall mer fria 

från det. 

 

Tina förklarar så tydligt här hur hon själv är påverkad av de normer som råder i samhället och 

hur hon skulle önska att hennes barn skulle få en större möjlighet att få tänka utanför de här 

ramarna. Även om hon är intresserad av genus så har hon själv stereotypa tankar kring kön 

och liknande och märker inte alltid själv när dessa normer återskapas. Hellmans studie (2010) 

tar upp hur en del pedagoger förhåller sig till barn och att de har föreställningar om vilka 
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egenskaper ett barn ska ha utifrån kön. Det kan tänkas vara just dessa föreställningar som 

Tina önskade att hennes barn mer skulle komma ifrån om förskolan jobbade mer med de 

bitarna i läroplanen som säger att förskolan ska motverka traditionella könsmönster. För även 

om hon själv är intresserad av det som förälder är det svårt att kunna allt och även om en som 

förälder vill sina barns bästa så är en inte ensam om att påverka sina barn. Föreställningar om 

kön och sexualitet fås i allra högsta grad även i förskolan visar Hellmans (2010) studie. 

Framförallt framkommer det i hennes samtal med pedagogerna och hur de talar kring hur 

pojkar ska vara och hur de osynliggör barn som inte passar in i deras föreställningar som är 

kopplade till kön.  

 

5.2.3 Oro och förväntningar 

Louise och hennes partner valde att besöka några förskolor innan förskolestarten. Hur 

förskolan jobbade med genus var en av de viktigaste punkterna men de ville även veta hur 

förskolorna jobbade med att se och bekräfta alla barn, vilka rutiner de hade och varför de valt 

att ha det just så. De hade höga krav och förväntningar inför förskolestarten efter vad de fått 

veta under sina besök. 

 

Farhågorna var att det som förskolan sa inte skulle stämma överens med praktiken 

eftersom det är mycket lättare att säga hur vi vill jobba än hur de faktiskt gör det. 

 

När Louise och hennes partner besökte förskolan som deras barn går på kunde de inte se på 

vilket sätt förskolan jobbade med genus. Det var inte så tydligt för dem innan förskolan 

berättade hur det jobbade och då blev det lättare att se. Förskolan hade varit riktigt duktiga 

och tydliga på att förklara hur de jobbade och det här hade självklart gjort att de hade väldigt 

höga förväntningar på förskolan. Samtidigt var de väldigt oroliga över att förskolans visioner 

inte skulle stämma överens med verkligheten.  

 

En förväntning som Louise och hennes partner hade var just att deras son skulle bli bemött 

som ett barn i främsta hand och inte bli bemött utifrån föreställningar om vad en pojke är. 

Deras oro var att pedagogerna skulle bemöta honom med stereotypa föreställningar som var 

kopplade till hans kön än att i första hand se honom som den individ han är. Läroplanen säger 

ju att barn ska slippa bli bemötta utifrån stereotypa föreställningar utifrån kön. Att säga att en 
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jobbar med att se varje barn är lättare än att faktiskt genomföra det i praktiken. Eftersom 

samhället ser ut som det gör idag så genomför vi omedvetna handlingar som reproducerar 

heteronormativa tankegångar hela tiden som är kopplade till hur en som individ bör bete sig 

för att uppnå acceptans i samhället. Ambjörnsson (2006) beskriver stereotypisering som att ett 

fåtal egenskaper får representera en hel grupp och genom att ta fasta på dessa saker har man 

skapat en bild av hur den här gruppen ska vara. Vi har bilder i vårt samhälle av hur pojkar ska 

vara och bemöter dem därför utifrån föreställningar om hur en pojke ska vara och för Louise 

är det viktigt att detta inte sker utan hon vill att hennes son ska få utvecklas till den person han 

kan bli utan föreställningar om vem han är kopplat till sitt kön.   

 

I ett avsnitt i Hellmans (2010 s.89-90) studie beskriver Hellman hur en pedagog talar kring de 

typiska pojkarna. Hon en pedagog befinner sig i ett rum där ett par barn leker på olika vis. Det 

är både lite livligare lekar och ett par lite lugnare lekar. När pedagogen pratar om pojkarna 

uppmärksammar hon inte ens pojkarna som leker i de mer stillsamma lekarna utan talar bara 

om att pojkarna leker mer livliga och rörliga lekar. Hon uppmärksammar dock flickan som 

leker i en av de livliga lekarna och säger sen att hon är ju ändå inte flickig och beskriver 

henne som pojkig och dominant. Genom sin beskrivning av pojkar på detta sätt normaliserar 

pedagogen pojkarna beteende och gör det till det normala, medan hon istället gör flickan till 

något avvikande och icke normalt. Det kan tolkas som att det är precis den här typen av 

föreställningar kopplade till kön som Louise vill undvika att hennes son råkar ut för. 

 

Även Maja kände oro över att hennes barn skulle bemötas utifrån sitt kön och inte det barn 

han är. Pedagogerna berättade nämligen att det nu skulle ha så många pojkar på sin avdelning 

att de måste skaffa sig en bygghörna, för det är ”sådant” pojkar behöver. De hade även 

uttryckt en oro över att det skulle bli stökigt och bråkigt på avdelningen med så många pojkar. 

Det uttalandet visar så tydligt på att pedagogerna anser att ett visst beteende är 

sammankopplat med att vara just pojke. I Hellmans studie (2010) framgår det att en del av 

pedagogerna sätter vissa personlighetsdrag som typiska för pojkar. En del av de dragen var att 

de var mer livliga, högljudda och hade svårare att kontrollera sina impulser. Det kan anas att 

pedagogerna på Majas förskola har liknande tankar kring hur en pojke ska vara i och med att 

de oroade sig för att det skulle bli bråkigare på den avdelningen. Det kan anses vara oroande 

att pedagogerna i förväg dömer ut barngruppen innan de har hunnit börja arbete med dem. 

När de går in i barngruppen med föreställningar om hur den bör vara finns det en risk att de 

kommer att reproducera föreställningar om hur barnen ska vara. Det blir ännu tydligare hur 
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pedagogerna kan påverka barngruppen genom att skaffa en bygghörna eftersom att de ansåg 

att pojkarna behöver det. Det pedagogerna gör är att ha ett stereotypt tänk kring vad en pojke 

bör vara och samtidigt så utför de en handling som hjälper till att reproducera och indoktrinera 

barnen i vad som är för pojkar respektive flickor.  

 

Utöver de exempel jag har beskrivit ovan så är det som varit lika för alla föräldrar att den 

största oron inför deras barns förskolestart är att barnen inte ska hinna bli sedda, omtyckta och 

allt annat som rör den mer omsorgsfulla biten i barnens omvårdnad på förskolan. Maja 

berättade till exempel att de var oroliga för att pedagogerna inte skulle hinna ha koll på deras 

barn som just då var väldigt mycket för att klättra och de var rädda för att han skulle klättra 

upp någonstans och ramla ner och slå sig. Tina i sin tur utryckte att hon var väldigt rädd för 

att hennes barn inte skulle bli omtyckta: 

 

Min största rädsla är att fröknarna inte ska tycka om mina barn och det har ju inte 

att göra med att vi är homosexuella. 

 

Tina hävdar att hennes homosexualitet inte spelar in i hennes oro. Och även om det vad en 

själv vill intala sig så beror nog ändå en stor del av oron på att barnen inte ska bli omtyckta i 

att de är just en regnbågsfamilj. För du kan inte som förälder i förväg avgöra vilka tankar eller 

åsikter en pedagog har och om en av pedagogerna inte är positivt inställd till regnbågsfamiljer 

kan det tolkas som att de föräldrarna är rädda för vilket bemötande som deras barn ska få från 

den pedagogen på grund av deras föräldrars sexualitet.  

 

5.2.4 Delaktighet i verksamheten 

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska samverka med hemmet och att föräldrar 

ska kunna vara delaktiga och påverka den verksamhet som förskolan bedriver (skolverket 

2010). Informanterna berättar att de upplever att de självklart kan vara med och påverka 

verksamheten men det kommer sen fram att det kan ske i olika stor grad. De allra flesta 

informanterna har upplevt att dialogen mellan dem och förskolan har fungerat bra och att 

förskolan är lyhörd och gärna anpassar sig efter barnens behov.  

 

Freja berättade att hon upplevde det svårt att ta upp en del saker på förskolan men att det var 
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lättare för hennes partner eftersom hon jobbat där. Här kan en se hur maktstrukturerna på 

förskolan kan tänkas fungera. I Hellman (2011) så beskriver hon att det i alla relationer som 

människor har finns olika maktförhållanden där alla inblandade har mer eller mindre makt. I 

detta fall kan det ses att pedagogen har en högre maktposition än vad Freja har på grund av 

deras roll som pedagog. Den högre maktpositionen kan tänkas bero på att pedagogerna mest 

troligt har en utbildning att hävda sig med som gör att de besitter en form av kompetens som 

föräldrarna inte själva kanske besitter, så behöver inte vara fallet då föräldrarna själva kan 

vara pedagoger eller ha ett annat yrke som gör att deras kunskaper värderas högre. 

Maktrelationen mellan Frejas partner och pedagogerna är troligen inte riktigt den samma till 

Frejas och med att hennes partner sen innan har en relation till pedagogerna och förskolan och 

därför kan det antas finnas mer vänskaplig eller professionell kontakt med pedagogerna som 

på så sätt kan tänkas jämna ut maktrelationen. Detta inverkar på föräldrarna och kan påverka 

dem i deras önskan om att vilja påverka förskolans verksamhet genom att de låter bli eftersom 

att de vill undvika en situation som eventuellt kan påverka deras barn negativt. Det gör att 

föräldrarna hamnar i en situation där de kanske vill se en förändring i verksamheten eftersom 

att de anser att de skulle vara bättre för deras barn, men samtidigt vågar de inte säga till om 

det då de inte vill upplevas som besvärliga och att deras barn då ska hamna i kläm för att de 

som föräldrar har åsikter om verksamheten. 

 

Det är lite svårt att säga till ibland, för man vill inte göra fröknarna eller 

pedagogerna upprörda. Det är en instinkt man har att den som tar hand om ens barn 

vill man, har man ett bra samarbete med.  

 

Tina förklarar så tydligt hur de som föräldrar är väldigt måna om att ha en god kontakt med 

sina barns pedagoger. Men åter igen så handlar det om en maktstruktur där föräldrarna 

hamnar i en situation de egentligen inte ska behöva hamna i då de enligt läroplanen har rätt att 

komma med åsikter och påverka förskolans verksamhet. Hellman (2010) beskriver makt inte 

enbart något som andra använder för att begränsa andra utan makt fungerar även på så sätt att 

en ibland väljer att begränsa sig själv. Makten fungerar på det viset att den åter reproducerar 

sig själv hela tiden. Tina berättade vidare att det finns vissa saker i förskolans verksamhet som 

de skulle vilja förändrades. Det handlar framförallt om matsituationen och åsikter om att det 

ibland serveras sötsaker på förskolan. Men det är inget som de vill bråka om just nu: 
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Vi tänker att vi kan inte, vill inte bli de där radikala föräldrarna. Det känns inte som 

en kamp som är viktig. 

Här blir det Hellman (2010) tog upp om att makt ibland begränsar personer självmant tydligt i 

hur föräldrarna själva väljer att begränsa sig. Just här kan den begränsningen tänkas bero på 

att de som föräldrar ska upplevas som besvärliga eller jobbiga och att de därför inte tycker att 

det är värt att alla gånger försöka förändra de saker i förskolan som de anser att de skulle vilja 

se förändrades. En tanke kan också vara att den extra rädslan som Tina ger utryck för kan 

bottna i att en pedagog vid ett tillfälle tagit illa vid sig och upplevt att Tina kritiserat henne 

personligen när det egentligen var så att Tinas kritik var riktad mer på en kommunal nivå och 

därför upplever Tina och hennes partner det som mer besvärligt att våga säga till om vad de 

känner eftersom att de ogärna vill göra pedagogerna upprörda igen. På ett sätt kan därför 

pedagogernas upprördhet ses som ett maktmedel som används för att föräldrarna inte ska våga 

ge utryck för de saker som bekymrar dem. Det är svårt för föräldrarna att veta vad som sker 

på förskolan och vilket bemötande deras barn kommer att få om de gör pedagogerna upprörda 

eftersom de inte kan vara där och se över sina barn själva. 

 

Freja som berättade att hon tycker det är svårt ibland att påpeka vad hon tänker om 

verksamheten berättade också att förskolan samtidigt hade varit väldigt hjälpsamma och 

öppna för dialog då deras barn varit kinkig med maten och att de hade haft ett gott samarbete 

för att få barnet att äta. Även Louise berättar om en liknande situation rörande maten. Men 

åter igen kan det tolkas som att förskolan är villig att samarbete då ett barn som bråkar med 

maten även påverkar pedagogernas arbetssituation och att det då är mer angeläget att få en 

situation som fungerar. Maja berättade istället om att förskolan var väldigt anpassningsbar när 

det kom till vilan och där kan en tänka sig att situationen inte är lika bekväm för förskolan när 

förädlarna kan ha åsikter om hur barnet ska vila. Det är mer ”bekvämt” för pedagogerna om 

barnen får vila ut och sova länge än om de ska passa sovtider och väcka barn och sen på grund 

av väckningen ta hand om trötta barn som helst vill fortsätta att sova. I det läget blir den 

maktstruktur som i andra fall kan synas inte lika tydlig. Istället för att pedagogerna har åsikter 

om hur barnet bör sova är de lyhörda på förädlarna och deras åsikter. 

 

På den förskolan som Frejas barn går på ingår det fixardagar där föräldrarna ska vara 

delaktiga. Hon berättar att det under dessa dagar blir extra tydligt hur uppdelat det kan vara 
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mellan könen. Papporna håller i snickrandet under dessa dagar medan mammorna påtar i 

rabatterna och fixar med fikat. Eftersom barnen är med under dessa dagar så ser de hur 

föräldrarna delar upp sig. Freja upplevde det som extra jobbigt eftersom att inte ens förskolan 

i det här fallet blir en fredad plats från de könsroller som råder i samhället. Precis som Freja 

beskriver visar det här scenariot tydligt hur starkt präglat samhället är av de normer som anger 

vad som är kvinnligt och manligt. Så även om förskolan skulle jobba normkritisk för att 

motverka dessa stereotypa föreställningar om kön bekräftas likväl normerna kring manligt och 

kvinnligt under dessa dagar genom hur föräldrarna väljer att agera.  

 

5.2.5 Bemötandet som föräldrar 
I Wasshedes (2010) tas det upp att de lesbiska par som deltog i hennes studie bara vill bli 

bemötta med respekt. De vill helst av allt att deras familj ska bli sedd som den familj de är. I 

deras möten med sjukvården har det inte alltid blivit så. Men i vissa fall har de bemötts med 

nyfikenhet där de som jobbat inom vården har velat lära sig mer. Samma sak borde även gälla 

hos paren när deras barn börjar i förskolan. Om föräldrarna ständigt möts med nyfikenhet och 

aldrig bara blir bemötta som de föräldrar de är kan situationen bli både påträngande och 

frustrerande. 
 

Jag beskrev på sidan 21 om hur Maja upplevde bemötandet från pedagogerna under 

inskolningssamtalet och hur en av pedagogerna utryckte sig om att alla barn har en pappa. 

Utöver det där första mötet som inte gick så bra på grund av pedagogens uttalande så har inte 

Maja och hennes partner upplevt att bemötandet mot dem som föräldrar har varit konstigt. 

Pedagogerna har varit trevliga och väldigt professionella genom att varje dag berätta om vad 

som hänt under dagen samt andra saker som Maja och hennes partner kan tänkas vilja veta. 

Även Tina och Louise berättar om liknande upplevelser från pedagogerna.  

 

Freja berättade däremot om att den pedagog som skulle vara den som hade huvudansvaret för 

deras barn under inskolningen inte var lika professionell i sitt bemötande mot henne som hon 

var mot Frejas partner. När de båda var på förskolan så valde pedagogen alltid att vända sig 

till Frejas partner istället för till Freja och det här upplevde Freja berodde på att det inte var 

hon själv som burit och fött barnet. 

 

I situationen ovan ges det utryck för att pedagogen är påverkad det heteronormativa synsättet i 
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hur barn blir till som Ambjörnsson (2006) beskriver. Ambjörnsson förklarar att barn idag kan 

bli till på många olika sätt, det som behövs är en person som kan bli gravid och det finns det 

många olika sätt på hur en kan lösa, till exempel genom insemination. Genom att Frejas familj 

bryter mot normen på den typiska kärnfamiljen där en familj består av mamma, pappa och 

barn kan det tänkas att pedagogen i fråga väljer att förhålla sig till de aspekter i Frejas familj 

som fortfarande lever upp till normen på vad en familj är och det gör hon då genom att vända 

sig till den person som enligt normen är ”mest” mamma, det vill säga den mamma som varit 

den som burit och fött barnet. Detta medför att pedagogen på många sätt osynliggör Freja i 

hennes roll som förälder och utan att säga det uttalat till Freja förklarar att du är ingen riktig 

mamma till det här barnet fastän Freja juridiskt sätt är en av barnets mammor. 

 

I Gustavson och Schmitt (2011) berättar en av deras informanter om en liknande händelse där 

en pedagog på barnets skola från dag till dag glömde bort vem hon var och varje gång hon 

hämtade eller lämnade blev ifrågasatt vem hon var. Det är problematiskt när pedagoger 

bemöter föräldrarna på detta sett. Inte nog med att det är ohövligt mot föräldrarna så ser ju 

även de andra barnen och pedagogerna detta och genom de handlingar pedagogen väljer att 

utföra. Genom att bete sig på följande sätt så reproduceras föreställningarna om familj och om 

vem som är den bättre föräldern gång på gång. Synen på vad en förälder och en familj är 

behöver förändras i förskolans värld för att bli mer öppen och mottagande. Ett barns förälder 

ska självklart bli bemött som den förälder den är även om föräldern inte har en genetisk 

koppling till barnet. Vem som bestämmer vilka som är ens familj gör ingen annan utom dem 

som tillhör just deras familj. Men så är inte alltid fallet och detta framkommer även i Ekman 

och Normans (2012) studie. I deras studie visar det sig att inte ens en del släktingar till HBTQ 

personer alltid kan acceptera eller ta till sig av den familj som HBTQ personen väljer att bilda. 

Heteronormativitet påverkar samhället på ett så stort plan att det kan tänkas att det i grund och 

botten inte handlar om att vara otrevlig utan att när en regnbågsmamma inte blir bekräftad 

som förälder kan det handla om en osäkerhet eller oförmögenhet hos personen att förstå hur 

den ska bemöta mamman eftersom att personen är så präglad av samhällets syn på 

föräldraskap. 

 

Det jag precis har presenterat har behandlat hur pedagogerna har bemött informanterna som 

föräldrar. Alla informanter har berättat att de inte har fått så mycket reaktioner från någon 

annan förälder på förskolan. Inte heller har barnen direkt reagerat. 

 



	   32 

Tina berättade däremot om en händelse som hände en dag när hon skulle hämta. Då hade en 

förälder kommit fram till henne och frågat hur hon och hennes partner hade valt att kalla sig 

inför sina barn. Frågan var ställd av ren nyfikenhet då den mamman hade pratat med sitt barn 

om att det finns familjer där det finns två mammor. Detta exempel visar på att denna förälder 

är villig att tänka utanför heteronormativitet och vill i den mån hon kan vidga sitt barns 

perspektiv på hur familjer kan se ut. Samtidigt kan frågan tolkas som onödig och skapar en 

kategorisering av Tina och hennes partner som inte kan anses nödvändig. 

 

Maja i sin tur berättade att hennes partner hade pratat med ett barn vid ett tillfälle där barnet 

hade haft svårt att förstå att både hon och Maja var barnets mammor. Majas partner hade på 

bästa sätt försökt att förklara att de båda var mammor till barnet och att det inte fanns en 

pappa utan att hon i direkta ordalag sa rakt ut att de var homosexuella. Maja beskriver det som 

att hennes partner var lite orolig över att säga det rakt ut eftersom hon var rädd för hur barnets 

familj skulle reagera på det hela. Den rädslan som Majas partner ger uttryck för kan tänkas 

bottna i de heteronormativa föreställningarna kring familj som Ambjörnsson (2006) talar om 

där en familj enligt de normer som råder i samhället säger att en familj bör bestå av en 

mamma och en pappa. Rädslan i sig beror på vilka reaktioner de kan tänkas få eftersom att 

deras familj står utanför just den normen.  

 

5.2.6 Böcker om regnbågsfamiljer 

Alla informanter har ansett att förskolans arbete kring genus har varit viktigt. Vad det har 

framkommit på en del ställen tidigare så har det fungerat både lite bättre och sämre på de 

olika förskolorna. En del av förskolorna har uttalat jobbat med hur de bemöter barnen enligt 

informanterna. På en del av de andra har förskolorna i princip inte jobbat med det alls. En av 

de saker som däremot har varit lika på alla förskolor är att förskolorna har börjat fundera över 

deras utbud av böcker. Det upplevs som att förskolorna inte bara anser att de genom att köpa 

in böcker om regnbågsfamiljer skulle jobba med just frågor kring HBTQ utan det kan tolkas 

som att förskolorna automatisk får in frågor kring genus på detta sätt. På ett sätt får de det 

genom att böckerna belyser en annan sexualitet än bara den heterosexuella och visar på andra 

typer av familjer än enbart kärnfamiljen. Däremot som jag har berättat tidigare så vill 

informanterna att förskolorna ska jobba mer aktivt i hur de bemöter barnen så att inte 

stereotypa föreställningar om kön reproduceras. Detta sker delvis i vilka böcker de läser men 
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handlar även om hur de väljer att tilltala och bemöta barnen i övrigt i deras verksamhet. 

 

När vi började där så fanns det inga böcker som handlade om någon annan 

familjebild än mamma och pappa. Jag vet att vi pratade om det på ett 

utvecklingssamtal, typ, jaha men kan inte ni lämna in en lista på böcker. Ja men det 

blev vårt ansvar att fixa det.  

 

I Frejas citat ovan kan vi se att förskolan vill få in lite nya böcker, men det som kan anas är att 

förskolan är lite rädda eller obenägna att ta tag i det hela själva och därför lägger över det på 

Freja och hennes partner. I Gustavson och Schmitt (2011) framkommer det att föräldrarna i 

studien upplever det som att kunskapen om regnbågsfamiljer är låg. Det kan anas att det även 

är så i Frejas fall. I Gustavson och Schmitts studie berättades det vidare om att den bristande 

kunskapen kan vara en bidragande orsak till att lärarna är rädda för att ta upp regnbågsfamiljer 

i sin undervisning eftersom de inte vill exotifiera regnbågsfamiljer i sina exempel de tar upp i 

undervisningen. Det är troligen en liknande rädsla som pedagogerna på Frejas förskola ger 

utryck för när de vill lägga över ansvaret att hitta böcker på Freja och hennes partner. 

Pedagogerna vill troligen inte att det ska bli fel och det kan antas vara så att pedagogerna tror 

att Freja och hennes partner har en större kunskap inom det området än vad de själva har. 

 

En av pedagogerna på Majas förskola tog upp vid ett tillfälle att förskolan nu borde skaffa 

böcker med andra familjebilder än just familjer som består av en mamma och en pappa för att 

i nästa sekund lite skamset ha sagt att det snarare redan borde ha haft de böckerna på 

förskolan. Detta ingav Maja lite hopp och att förskolan skulle kunna förbättra sitt arbete med 

genus. För på många sätt tycker hon att förskolans HBTQ kompetens är väldigt låg. Även här 

precis som i I Gustavson och Schmitt (2011) studie om att kompetensen kring 

regnbågsfamiljer är låg så ges det utryck för hur lite pedagogerna på Majas förskola kan inom 

området. Och även om en av pedagogerna gav utryck för att vilja tänka normkritisk och att 

förskolan redan borde ha jobbat med att vidga synen på familjer så hände det inte speciellt 

mycket mer på förskolan med att köpa in dessa böcker. Det stannade i att vara något som var 

sagt och blev aldrig till en handling. Efter det så har Maja själv gjort en lista på böcker som 

hon ska lämna till förskolan. Maja upplever det som lite frustrerande att det skulle hänga på 

henne att förskolan såg till att fixa fram nya böcker eftersom att förskolan jobbade så 

långsamt med den biten. 
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På Tinas förskola hade en av pedagogerna varit iväg på en genusdag där de fått lära sig mer 

om genus. Det kan ju tolkas som positivt att en pedagog är iväg på en genusdag. Sen kan det 

ifrågasättas hur mycket en hinner lära sig på en dag för att det ska få några effekter på 

förskolans verksamhet och det kan tänkas som så att alla pedagoger skulle behöva få gå på 

den här kursen om förskolan vill lära pedagogerna hur de ska jobba kring genus i sin 

verksamhet. Efter genusdagen hade i alla fall pedagogen som varit iväg på kursen kommit och 

frågat Tina om något bokpaket som Tina och hennes partner skulle ha pratat om och vill gärna 

veta vart de kunde köpas. Tina hade blivit så glad och ville gärna lämna in en lista på böcker 

åt förskolan efter det. Här kan det ändå anas att pedagogerna är villiga att utvecklas och 

förändra sin verksamhet när de själva tar initiativ. Men åter igen hamnar det på föräldrarna. I 

det här fallet hamnar det dock på föräldrarna då de redan sen tidigare skulle ha pratat om ett 

bokpaket. Sen att pedagogen varit iväg på en dag om genus ändå visar att förskolan 

förhoppningsvis kommer att jobba mer normkritisk och att de stereotypa tankegångarna som 

lätt reproduceras nu kanske kan komma att problematiseras och synliggöras hos pedagogerna 

på den förskolan. 

 

Jag har tipsat om böcker eftersom dem har frågat och det är ett av mina intressen 

med barnböcker ur olika perspektiv. Och då har jag tipsat om olika böcker som 

lyfter fram olika familjekonstellationer utan att det är själva poängen med boken. 

 

I citatet ovan så har Louise och hennes partner tagit egna initiativ till att ge förslag på böcker 

eftersom att Louise har det som ett eget intresse. Här framkommer det också att förskolorna 

jobbar rätt mycket med dessa böcker. Men sen så är inte Louise och hennes partner de enda 

regnbågsförädlarna på den förskolan. Här kan det därför antas att förskolan är mer mån om att 

deras verksamhet ska ta upp just olika familjer i större utsträckning på grund av det. Det kan 

därför antas att Louise barnen får en större bekräftelse för deras familjebild än vad de andra 

informanternas barn får.  
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6.0 Avslutande diskussion  
Syftet med detta examensarbete har varit att se hur föreställningar kring familj, kön och 

sexualitet framställs i samkönade föräldrars berättelser om deras barns förskolestart. Under 

analysdelen har informanternas berättelser presenterats och analyserats och nu följer en 

sammanställning med dragna slutsatser och vad jag anser skulle kunna förbättras för att 

förskolan ska bli en bättre verksamhet för alla. 

 

Min studie har kommit fram till att förskolan har en hel del arbete kvar för att bli en 

verksamhet som är öppen, tillåtande och bekräftande för alla barn och föräldrar. Det visar sig 

genom hur olika förskolorna jobbar och hur olika förskolorna förhåller sig till vad som står i 

läroplanen. Det står jättekortfattat i läroplanen för förskolan att de ska jobba med att motverka 

traditionella könsmönster och roller. Det står även bara helt kort att förskolan ska jobba mot 

att barn utsätts för kränkning på grund av sin eller en nära anhörigs sexuella läggning. Det står 

ingenstans i läroplanen hur förskolorna kan jobba med detta. Det här visar sig tydligt av 

informanternas berättelser om hur olika dessa delar i läroplanen kan tolkas. 

 

Att välja förskola är jobbigt och svårt för alla som ska sätta sina barn i förskolan. Det kan 

däremot på många sätt ses som mer komplicerat för en regnbågsfamilj att välja förskola åt 

sina barn eftersom att det finns en oro för hur de som familj ska bli bemötta. Detta är inget 

som informanterna ordagrant säger men av deras berättelser kan det tolkas som att deras 

familjekonstellation är en bidragande orsak till deras oro över barns förskolestart. Det som 

blir tydligt är att de informanter jag har intervjuat delar en uppfattning om att genus och 

likabehandlingsarbetet i förskolan är viktigt. Även om inte alla är jättekunniga själva inom 

området finns det tankar om att de vill att deras barn ska slippa fösas in i gamla föreställningar 

som kan vara kopplade till kön. Hur förskolorna har jobbat med detta har fungerat på olika 

sätt och varit mer och mindre bra.  

 

Nästan alla informanterna har valt att besöka förskolorna innan starten och dessa möten har 

även dem gått mer eller mindre bra. Under dessa möten har det framkommit hur en del 

pedagoger förhåller sig till de olika familjerna. En syn som framkommer är att det finns en 

syn bland en del pedagoger att alla barn har en pappa fastän det i barnens fall är så att de har 

blivit till via en donator och att det är de båda mammorna som anses vara de juridiska 

vårdnadshavarna. Den heteronormativa synen på familj präglar fortfarande förskolan väldigt 
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mycket och pedagogerna utrycker ibland ett väldigt heteronormativ förhållningssätt. Detta 

görs genom att en del pedagoger hävdar att alla barn har en pappa och i andra fall har 

pedagogerna svårt att förhålla sig till föräldrarna och då framförallt den förälder som inte har 

burit deras gemensamma barn. Det sker genom att pedagogen vänder sig till den av 

föräldrarna som har burit och fött barnet. Här kan det sägas bero på det heteronormativa 

förhållningssättet där en mamma förväntas bära och föda sitt barn. Har man inte gjort det kan 

det antas att utomstående har svårt att ta till sig och se dessa föräldrar som just en jämbördig 

och riktig förälder.  

 

Förskolorna är i viss mån villig att anpassa sin verksamhet efter regnbågsfamiljerna. Detta 

görs framförallt genom att skaffa nya böcker till förskolan. Det kan låta enkelt att köpa in lite 

nya böcker men det tar ändå tid för förskolorna att fixa det och i slutändan har det varit upp 

till informanterna att själva lämna in listor på böcker som förskolan borde köpa in. Genom att 

förskolorna inte tar tag i det själva och köper in böcker som på olika sätt handlar om 

regnbågsfamiljer fortsätter förskolan att reproducera synen på den heteronormativa 

kärnfamiljen som består av mamma, pappa och barn och de barn som inte lever inom det 

idealet blir ständigt osynliggjorda. I den tidigare forskning som presenterats framkommer det i 

Gustavson och Schmitts (2011) studie att just kunskaperna kring regnbågsfamiljer är låg runt 

om på skolorna i Sverige. Kunskaperna ser ut att vara lika låg på många förskolor. I 

Gustavson och Schmitts studie är det okunskapen som gör att skolorna inte gärna vill ta upp 

regnbågsfamiljer i sin undervisning och det kan antas vara samma okunskap som gör att det 

inte pratas om så mycket i förskolan heller. För att komma ifrån detta anser jag att förskolorna 

behöver uppdatera sina kunskaper på området för så länge detta inte sker kommer 

pedagogerna att fortsätta reproducera heteronormativa föreställningar samt osynliggöra de 

barn som faller utanför normen.  

 

Fastän läroplanen säger att förskolorna ska jobba med att motverka traditionella könsmönster 

så sker även detta runt om på förskolorna. Precis som i Hellmans studie (2010) där 

pedagogerna har uppfattningar om egenskaper som är kopplade till kön kan här ses hur dessa 

föreställningar finns bland en del pedagoger. I Hellmans studie så är det pojkarna som hamnar 

i fokus och deras beteende bedöms hårdare än flickor genom att de talas om dem i ordalag 

som stökiga, bråkiga och behöver en fast hand som kan sätta gränser. En av informanterna 

berättade att en av pedagogerna på förskolan hade utryckt att det skulle bli stökigt på 

avdelningen för att det skulle bli så många pojkar. Detta visar en tydlig bild där pedagogerna 
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har stereotypa föreställningar kopplade till barnens kön. I det här fallet har även pedagogerna 

föreställningar om hur barnen ska vara innan barngruppen bildats vilket gör att barnen 

kommer att mötas av pedagoger som från början har föreställningar om hur det kommer att bli 

med den barngruppen. 

 

Föräldrarna försöker så gott de kan påverka pedagogerna i deras arbete. Som när en av 

pedagogerna hävdade att alla barn har en pappa försökte informanten upplysa pedagogen om 

att det inte riktigt stämmer utan det finns något som kallas för donator. En del av föräldrarna 

väljer självmant att tipsa om böcker som förskolan skulle kunna köpa in. Men det som ändå är 

tydligast är att det är en komplicerad situation att lägga sig i sina barns förskoleverksamhet 

och att det finns en rädsla hos föräldrarna att deras eventuella påverkan ska få negativa 

konsekvenser för deras barn. Därför väljer inte alltid föräldrarna att försöka påverka 

verksamheten eftersom de inte vill skapa en obehaglig situation för deras barn. Vad 

föräldrarna vill förändra väljer de noggrant ut. Den rädsla som föräldrarna känner inför att 

komma med synpunkter på förskolans verksamhet behöver förskolorna jobba på för att skapa 

en kontakt där föräldrarna känner sig så trygga att de kan komma med åsikter och tankar om 

verksamheten. I annat fall fortsätter förskolan att bruka den makt som pedagogerna har 

gentemot förädlarna. 

 

Genom de möten föräldrarna har haft med förskolan har föräldrarna känt sig mer eller mindre 

trygga inför förskolestarten. Det är oftast efter det första mötet som förväntningarna på 

verksamheten har börjats bygga upp hos föräldrar men samtidigt har det funnits en oroskänsla 

att förskolorna inte ska leva upp till vad de ”lovat”. Den oron är förståelig eftersom att det är 

lättare att säga hur man vill jobba än hur det ser ut i verkligheten. Därför bör förskolorna 

kontinuerligt utvärdera sin verksamhet för att inte blanda ihop ambitioner med hur 

verkligheten ser ut. Och i samtal med förädlarna bör förskolan göra tydligt skillnad på hur de 

arbetar och vilka mål de vill uppnå. 

 

På många sätt hänger allt som har nämnts samman för att skapa en trygg miljö och för att 

minska förädlarnas oro inför deras barns förskolestart. För något som blir tydligt är att den oro 

som föräldrarna känner i grund och botten handlar om att de vill att deras barn ska bli 

omtyckta och välkomna i förskolan. Att de blir bra omhändertagna av pedagogerna och blir 

trygga individer. Även om föräldrarna själva hävdar att detta inte hänger samman med att de 
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är homosexuella så upplever jag att det ändå hänger samman med deras oro. För även om 

regnbågsfamiljer idag enligt lag har fått större bekräftelse så har inte samhället i övrigt hängt 

med i samma takt. Samhället är starkt heteronormativt så även om ambitioner finns om att 

tänka normkritiskt är det ändå en massa olika normer som alla hela tiden förhåller sig till och 

bryter en mot dessa finns risken att man ses som annorlunda och det kan leda till negativa 

konsekvenser. Så någonstans i grund och botten kan det anas att föräldrarna är oroliga för att 

barnen ska råka illa ut på grund av att dem är två mammor. Så länge förskolorna inte jobbar 

mer aktivt med dessa frågor redan innan det börjar barn från regnbågsfamiljer så kommer 

barnen på förskolan att läras in i stereotypa tankegångar och fortsätta att leva efter 

heteronormativa föreställningar kring familjer, kön och sexualitet. 

 

Jag anser att förskolan behöver utvecklas och hela tiden ligga i samtid med 

samhällsutvecklingen. Men det är ett svårt och tufft jobb. Men för att förskolan ska utvecklas 

och bli ännu bättre skulle lärarutbildningen behöva lägga mer tid på att föreläsa om genus och 

hur det konkret kan omsättas i praktiken. Men det får inte enbart sluta med att enbart handla 

om hur vi gör skillnad på pojke och flicka utan det behövs mer i utbildningen om HBTQ 

frågor. Kunskaperna inom dessa ämnen är låga och utan kunskaper blir det svårt att jobba 

med det. Kommuner och förskolor behöver börja ta sitt ansvar och jobba för att alla 

pedagoger ständigt vidareutbildas. Utan att uppdatera sina kunskaper blir det svårt att hänga 

med i den utveckling som ny forskning kommer fram till.  

 

Läroplanen är inte så utvecklande på områdena kopplade till genus, kön och sexualitet utan 

säger mest att förskolorna ska jobba med dessa frågor och att ingen ska bli kränkt. Om 

pedagogernas kunskaper inom dessa områden då är låga så är chansen stor att dessa punkter är 

svåra att förstå och att pedagogerna då väljer att prioritera och jobba med det som de känner 

att de har kunskaper inom. Det här behöver förändras och pedagogerna i förskolan behöver 

fortlöpande få uppdatera sig inom dessa områden för att kunna ta in det i sitt dagliga arbete. 

 

Utan ständig vidareutveckling av pedagogerna så kommer förskolans verksamhet att stanna av 

och inte utvecklas. Barnen är vår framtid och förskolan har en fantastisk möjlighet för att 

lägga en god grund om det jobbas aktivt med att pedagogerna ständigt håller koll på 

samhällsutvecklingen och tar in det i deras verksamhet.
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7.0 Framtida forskning 
Den här uppsatsen har bara handlat om hur lesbiska kvinnor i samkönade relationer har 

upplevt deras barns förskolestart. Som framtida forskning skulle det vara intressant med en 

liknande studie men med andra typer av regnbågsfamiljer. Framförallt allt kan det vara 

intressant med familjer med fler pappor om en har Ekman och Normans (2012) studie i 

bakgrunden också som visade att framförallt pappor har svårare att få sin familjebildning 

accepterad. 

 

Vidare skulle forskning kunna ta reda på hur barn från regnbågsfamiljer har upplevt sin 

förskoletid. Eller att barnen följdes under förskolans tid för att dokumentera hur förskolorna 

jobbar kring dessa familjer och hur mycket förskolans arbete förändras. En intressant aspekt 

där skulle även vara ifall de jobbar med detta sen tidigare och om de fortsätter att arbete med 

det efter att regnbågsbarnen har slutat på förskolan. 

 

Det finns många vinklar kring detta att studera vidare på och är ett område som behöver 

studeras för att förskolan och skolans värld ska förändras och bli lika välkomnande och 

givande för alla. Detta område saknar väldigt mycket forskning så det finns en hel del inom 

ämnet att studera. 
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8.2 Otryckta källor 

Informant 1: Maja, 28 år, intervju ca 35 minuter. 

Informant 2: Louise 29 år, intervju ca 35 minuter. 

Informant 3: Freja 28 år, intervju ca 40 minuter. 

Informant 4: Tina, 45år, intervju ca 40 minuter. 
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9.0 Bilaga 1, Intervjuguide 

Vad heter du? 

 

Hur gammal är du? 

 

Vart bor du? 

 

Vad jobbar du med? 

 

Hur många barn har du? 

 

Hur gammalt/gamla är det/dem? 

 

Kontaktade ni förskolan i förväg för att träffa pedagogerna som skulle ta hand om era/t barn? 

Om ja vad pratade ni om då? Om nej, hur kommer det sig? 

 

När skolades barnet/barnen in på förskolan? 

 

Hur valde ni att lägga upp inskolningen, vem skötte den osv? 

 

Hade ni några förväntningar på verksamheten, farhågor eller liknande innan inskolningen? Ge 

gärna exempel på sådana i så fall. 

 

Efter inskolningen, upplevde ni att era förväntningar, farhågor eller liknande införlivades? På 

vilket sätt i så fall. Om inte, ge gärna exempel på hur förskolan jobbade. 

 

Hur upplevde ni bemötandet från pedagogerna? 

Kan ni ge exempel på speciella situationer? 

 

Hur tyckte ni att verksamheten fungerade? 

Rutiner, lunch, vila osv. Utveckla gärna ditt svar. 

 

Upplevde ni att förskolan jobbade med läroplanens mål om likabehandling? Om ja, hur? Om 
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nej, hur? 

 

Hur pratade förskolan om familjer? Ex, om lappar hängde i hallen vad stod det på dom, hur 

var alla papper ni fick fylla i utformade, i reklam i för förskolan (om ni fått sådant)? 

 

Har ni fått några reaktioner från andra föräldrar? Hur upplevde ni att pedagogerna jobbade 

med det i så fall? Ge gärna konkreta exempel. 

 

Kände ni er trygga med att lämna barnet själv på förskolan efter inskolningen? Om nej, hur 

kommer det sig? Om ja, utveckla gärna vad förskolan gjort för att få er att känna er trygga. 

 

Efter inskolningen, fanns det saker i verksamheten ni upplevde att förskolan skulle kunna 

förändra i sin verksamhet (Tex vara ute mer osv.)? Om ja, kände ni er så pass trygga med 

pedagogerna att ni kände att ni kunde påverka verksamheten. Om nej utveckla gärna? 

 

Finns det något du vill lägga till som du upplever att vi har glömt eller inte pratat så mycket 

om?	  

 


