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Sammanfattning	

Syftet	med	denna	studie	är	att	fördjupa	kunskapen	om	regnbågsbarn	och	hur	bemötandet	av	dem	i	

förskolan	beskrevs	i	undervisningsmaterial	i	lärarprogrammet	2005-2008.	Utgångspunkten	är	tre	

forskningsfrågor;	vilken	typ	av	material	som	berörde	regnsbågsbarn	och	bemötandet	av	dem	

användes	i	lärarprogrammet	2005-2008,	vad	skrevs	om	regnbågsbarn	och	bemötandet	av	dem	i	

dessa	material,	samt	vilken	betydelse	kan	detta	sammantaget	tänkas	få	för	pedagogisk	verksamhet	i	

förskolan.	En	kvalitativ,	samt	en	tematisk	innehållsanalys	användes.	Undervisningsmaterialet	som	

inkluderades	innefattade	forskningsrapporter,	styrdokument,	SOU-rapporter	samt	handböcker	och	

arbetsmaterial.	Bemötande	av	regnbågsbarn	tas	inte	upp	i	någon	större	utsträckning	i	

undervisningsmaterialet	till	lärarutbildningen.	Det	material	som	funnits	och	kunnat	appliceras	på	

bemötandet	av	regnsbågsbarn	tyder	på	att	pedagoger	är	med	och	skapar	en	bild	av	heterosexualitet	

som	det	normala	och	självklara	samt	att	bemötandet	av	regnsbågsbarn	inte	är	gynnsamt.	Vidare	är	

det	av	vikt	att	pedagogerna	inventerar	förskolemiljön,	med	fokus	på	sagor,	föräldrakontakt,	lekar,	

sånger	och	ramsor.	Det	är	av	stor	betydelse	med	positiva	förebilder	och	genom	att	synliggöra	och	

bekräfta	olika	familjeformer	kan	vi	uppfylla	barnens	behov	av	att	bli	uppmärksammade	och	

bekräftade.	
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Inledning	

Jag	har	valt	att	studera	texter	om	regnbågsbarn	och	hur	de	kan	bemötas	i	förskolan.	Regnbågsbarn	

inkluderar	främst	barn	till	homosexuella,	men	även	andra	barn	som	faller	utanför	kärnfamiljsnormen.	

Jag	lever	själv	i	en	homosexuell	relation,	och	har	tre	barn,	varav	ett	är	i	förskoleåldern,	varför	dessa	

frågor	berör	mig	extra	mycket.	Jag	har	också	under	min	yrkesverksamhet	som	förskolepedagog	själv	

märkt	av	hur	lätt	det	är	att	falla	in	i	gamla	mönster	och	bemöta	barnen	på	ett	normativt	sätt.	Vilket	

kanske	inte	är	så	konstigt,	menar	Brickmore	(i	Letts	&	Sears,	1999:15)	eftersom	hela	vårt	samhälle	

idag	bygger	på	normen	om	tvåsamhet	mellan	kvinna	och	man,	det	vill	säga	en	heteronorm.	Att	vara	

heterosexuell	ses	som	det	normala,	vilket	även	små	barn	vet.		Denna	norm,	som	utgår	från	att	det	

bara	finns	ett	sätt	att	vara	och	leva,	ligger	till	grund	för	den	diskriminering	och	särbehandling	som	

fortfarande	råder	mot	homosexuella,	bisexuella	och	transpersoner	(Rosenberg,	2003:100-103).	

Reimers	menar	att	det	är	viktigt	att	påpeka	att	vi	alla	är	en	del	av	normen	om	heterosexualitet,	och	

att	vi	alla	är	med	och	reproducerar	den.	Heteronormen	är	inget	som	lagts	på	oss	uppifrån,	utan	vi	är	

alla	väktare	av	normen.	Även	om	de	flesta	lagar	och	rättigheter	i	Sverige	idag	är	lika	oavsett	sexuell	

tillhörighet	är	det	viktigt	att	komma	ihåg	att	attityder	och	beteenden	avspeglas	och	bygger	en	grund	

för	hur	vårt	samhälle	ser	ut.	Vi	är	inte	så	öppna	i	Sverige	som	vi	kanske	tror	att	vi	är	(Reimers	2007:5).	

		

För	icke-heterosexuella	innebär	heteronormen	att	förpassas	till	en	minoritet	som	inte	är	önskvärd.	

Detta	kan	ofta	leda	till	känslor	av	utanförskap,	mindre	värde	och	i	praktiken	till	och	med	en	ökad	risk	

för	självmord	bland	homosexuella	och	transpersoner	än	för	resten	av	befolkningen	(Birden,	2005:14).	

För	alla	barn,	inklusive	barn	i	homosexuella	familjer,	och	unga	HBTQ-personer1	är	det	viktigt	med	

positiva	förebilder,	vilket	kan	vara	svårt	att	hitta,	när	heterosexualitet	premieras	så	till	den	grad	att	

allt	annat	osynliggörs	(Rosenberg,	3003:53).	Det	är	dock	av	yttersta	vikt	att	påpeka	att	normer	kan	

utmanas	och	förändras.	Inte	av	en	person,	men	om	många	utmanar	och	bryter	mot	normer,	kommer	

de	att	förändras.		

		

Det	fanns	uppskattningsvis	40	000	barn	till	homosexuella	i	Sverige	år	2006	och	antalet	ökade	snabbt	

efter	den	nya	lagen	om	insemination	för	lesbiska	som	antogs	i	juli	2005	(Hult	&	Ingelsson	2006:4).	

Maria	Hult	och	Ninnie	Ingelsson	skriver	i	sin	uppsats	Det	osynliga	regnbågsbarnet	på	förskolan	att	

barn	till	homo-	och	bisexuella	och	andra	barn	som	står	utanför	kärnfamiljsnormen	lätt	kan	bli	

exkluderade	och	uppleva	utanförskap	när	förskolepedagogerna	använder	sig	av	det	traditionella	

familjebegreppet	i	den	pedagogiska	verksamheten	(Hult	&	Ingelsson,	2006:49).	Mot	bakgrund	av	
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detta	anser	jag	att	det	är	både	viktigt	och	intressant	att	studera	vad	som	uttrycks	om	bemötande	av	

regnsbågsbarn	och	har	valt	att	inrikta	mig	på	åren	för	min	egen	utbildning,	2005-2008.	

	

Syfte	och	forskningsfrågor	

Syftet	med	den	här	studien	är	att	fördjupa	kunskapen	om	regnbågsbarn	och	hur	bemötandet	av	dem	

i	förskolan	beskrevs	i	undervisningsmaterial	i	lärarprogrammet	2005-2008.	

	

• Vilken	typ	av	material	som	berörde	regnsbågsbarn	och	bemötandet	av	dem	användes	i	

lärarprogrammet	2005-2008?	

• Vad	skrevs	om	regnbågsbarn	och	bemötandet	av	dem	i	dessa	material?	

• Vilken	betydelse	kan	detta	sammantaget	tänkas	få	för	pedagogisk	verksamhet	i	förskolan?	
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Centrala	begrepp	

I	uppsatsen	finns	begrepp	som	är	centrala	för	förståelsen	av	vad	studien	och	uppsatsen	handlar	om,	

och	därför	behöver	tydliggöras.	Här	följer	förklaringar	till	regnbågsbarn,	normer,	heteronormativitet,	

queer	och	pedagog	samt	hur	de	används	genomgående	i	texten.	

Regnbågsbarn	

Ordet	regnbågsbarn	och	regnbågsfamilj	är	lånat	från	ett	projekt	initierat	av	Stockholms	stad.	I	den	

här	undersökningen	fungerar	regnbågsbarn	som	ett	paraplybegrepp	för	barn	till	queera	föräldrar,	det	

vill	säga	föräldrar	som	faller	utanför	kärnfamiljsnormen.	I	motsats	till	queerfamiljer	och	HBTQ-

familjer,	eller	liknande	begrepp	innehåller	begreppet	regnbågsfamiljer	ingen	politisk	syftning,	utan	

syftar	enbart	på	hur	familjekonstellationen	ser	ut.	Det	blir	också	det	begrepp	som	går	att	applicera	

bäst	ur	ett	barnperspektiv.		Barn	till	homosexuella	fungerar	inte	heller	som	begrepp	då	människor	

som	lever	i	relationer	som	inte	ses	som	heterosexuella,	kanske	inte	nödvändigtvis	är,	eller	ser	sig	som	

homosexuell.	Det	finns	till	exempel	föräldrar	som	väljer	att	skaffa	sina	barn	helt	själva,	det	vill	säga	

som	ensamstående,	föräldrar	som	lever	i	polyamorösa	förhållanden2	och	transpersoner	med	barn.	

Jag	har	i	den	här	undersökningen	mest	fokuserat	på	barn	till	homosexuella,	men	jag	vill	inte	utesluta	

barn	till	människor	som	lever	utanför	heteronormen	under	andra	former.	Ibland	flyter	dessa	

kategorier	även	ihop.	Min	ambition	är	att	resultatet	skall	gå	att	överföra	till	alla	typer	av	

regnbågsbarn,	och	inte	bara	barn	till	homosexuella.	

	

Normer	och	heteronormativitet	

En	norm	är	vad	som	anses	vara	det	normala	eller	godtagna	beteendet	i	till	exempel	en	social	grupp,	

men	också	en	handlingsregel,	och	ett	påbud	om	hur	något	bör	vara	(nationalencyklopedien).	

Heteronormen	är	således	den	norm	som	påbjuder	heterosexualitet	som	det	normala	och	godtagna	

beteendet.	

		

Heteronormativitet	är	enkelt	uttryckt	antagandet	att	alla	är	heterosexuella	

och	att	det	naturliga	sättet	att	leva	är	heterosexuellt.	Med	begreppet	

heteronormativitet	åsyftas	[…]	de	institutioner,	strukturer,	relationer	och	

handlingar	som	vidmakthåller	heterosexualitet	som	något	enhetligt,	

naturligt	och	allomfattande.	Heteronormativitet	grundar	sig	på	synen	på	

binär	könsuppfattning	och	en	hegemonisk	heterosexuell	norm.	

																																																													
2	Förhållanden med fler än två personer.	
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Heterosexualitet	är	aktivt	normerande,	och	allt	det	som	faller	utanför	

stämplas	som	avvikande	och	är/blir	därmed	fel	(Rosenberg,	2003:	100)	

	

Heteronormativitet	är	intimt	sammankopplat	med	arbetet	för	jämställdhet	och	genuspedagogik.	I	

vårt	samhälle	finns	något	som	kan	kallas	för	en	könsmaktsordning,	där	män	värderas	högre	än	

kvinnor.	Könsmaktsordningen	upprätthålls	genom	olika	normer	om	hur	kvinnor	och	män	förväntas	

vara.	En	av	dessa	normer	är	normen	om	heterosexualitet,	det	vill	säga	heteronormativiteten.	

Heterosexualiteten	har	i	vårt	samhälle	en	så	given	plats	att	den	inte	behöver	definieras,	och	alla	

andra	sexuella	läggningar,	jämförs	och	definieras	som	undantag	utifrån	den	(Henkel,	2006:21-25).	

	

Queer	

Begreppet	används	idag	mest	som	en	beteckning	för	den	som	inte	kan	eller	vill	anpassa	sig	till	

heteronormen.	Queer	kan	vara	både	homo-,	bi-	och	transpersoner,	men	också	heterosexuella,	som	

på	andra	sätt	står	utanför	den	normerande	bilden	av	heterosexualitet,	genom	att	till	exempel	inte	

leva	i	ett	tvåsamt	förhållande.	Enligt	det	queera	synsättet	finns	inga	naturliga	identiteter,	eftersom	

allt	är	konstruerat	(Rosenberg,	2003:11-13).	Jag	förklarar	begreppet	närmare	i	samband	med	

avsnittet	om	queerteori.	

	

Pedagog	

Jag	har	valt	att	i	den	här	studien	använda	ordet	pedagog	som	samlingsord	för	barnskötare,	

förskollärare	och	eventuell	annan	personal	i	förskolan	som	arbetar	med	barnen.	Detta	eftersom	det	

för	mitt	arbete	inte	finns	någon	mening	med	att	särskilja	dem	som	arbetar	i	förskolan	genom	deras	

utbildning.	Alla	som	verkar	i	förskolan	har	ansvar	att	efterleva	gällande	lagar	och	läroplaner.	
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Tidigare	forskning	samt	teoretiska	utgångspunkter	

I	detta	avsnitt	presenteras	tidigare	studier	som	rör	regnbågsbarn	i	allmänhet,	samt	bemötande	av	

regnbågsbarn	och	familjer.	Därefter	beskrivs	denna	studies	teoretiska	utgångspunkter.	

	

Vid	min	litteratursökning	framkom	att	det	inte	gjorts	så	mycket	svensk	forskning	på	ämnet	

regnbågsbarn	eller	barn	till	homosexuella	i	förskola/skola.	Den	största	delen	av	forskningen	som	

vidrör	ämnet	berör	hur	det	är	att	leva	som	homosexuell	i	skolan.	De	har	även	forskats	om	barnens	

framtida	sexualitet,	relaterat	till	deras	uppväxt	med	homosexuella	föräldrar,	samt	om	hur	lämpliga	

homosexuella	är	att	uppfostra	barn	överhuvudtaget.	Här	går	jag	igenom	en	del	forskning	som	

tangerar	mitt	område,	och	som	kommit	till	användning	i	den	här	undersökningen.	Förutom	

forskningen	som	presenteras	nedan	har	jag	funnit	genuspedagogiska	handböcker,	styrdokument,	

feministisk	forskning,	och	en	del	utländsk	litteratur	på	ämnet	barn	till	homosexuella.		

	

Forskning	om	regnsbågsbarn	

Susan	Golombok	räknas	som	en	av	de	stora	auktoriteterna	på	ämnet	barn	till	homosexuella	föräldrar.	

I	boken	Growing	up	in	an	lesbian	family	redogör	hon,	tillsammans	med	Fiona	Tasker,	för	sin	studie	av	

barn	till	homosexuella.	Studien	sträcker	sig	över	cirka	femton	år,	då	de	följt	barn	från	ungefär	10-25	

års	ålder.	Golombok	och	Tasker	har	i	sin	studie	jämfört	skilsmässobarn	där	mamman	börjat	leva	i	ett	

lesbiskt	förhållande,	med	skilsmässobarn	där	föräldrarna	fortsatt	leva	i	heterosexuella	förhållanden.	

Golomboks	studie	visar	att	det	inte	går	att	hitta	någon	skillnad	i	utveckling	hos	barn	till	homosexuella	

jämfört	med	barn	till	heterosexuella.	Vidare	visade	studien	att	barnen	till	de	homosexuella	mödrarna	

inte	haft	svårare	att	ta	hem	kompisar,	eller	att	de	blivit	mobbade	i	större	utsträckning	än	andra	barn	

(Tasker	&	Golombok,	1997).	Golombok	skriver	dock	att	om	dessa	barn	blir	mobbade	är	det	oftast	för	

föräldrarnas,	eller	deras	egen,	sexuella	läggning	snarare	än	för	någonting	annat	(Golombok,	

2001:55).	Wainright	och	Patterson	(2008)	har	undersökt	kamratrelationer	hos	barn	i	

regnbågsfamiljer,	och	funnit	att	barn	till	lesbiska	föräldrar	har	välutvecklade	sociala	förmågor	och	

kamratrelationer.		

	

En	amerikansk	studie	(Bos	et	al.,	2008)	visar	på	risk	för	ökad	stigmatisering	på	grund	av	homofobi.	En	

jämförelse	med	europeiska	länder	visade	att	risken	att	stöta	på	detta	var	mindre	i	Europa.		Rita	

Kissen	skriver	om	hur	närvaron	av	regnbågsfamiljer	i	skolan	utmanar	pedagogerna	att	formulera	om	

sin	bild	av	den	traditionella	familjen,	och	att	ta	itu	med	sin	(eventuella)	homofobi.	Kissen	intervjuar	

föräldrar	om	drömmar,	förhoppningar,	och	oro	angående	barnens	upplevelse	av	skolan.	På	så	sätt	vill	
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hon	bryta	tystnaden	kring	ämnet.	(Kissen	i	Letts	&	Sears,	1999:165-173)	Johnson	&	O´Connor	har	i	en	

studie	med	homosexuella	föräldrar	upptäckt	att	föräldrarna	inte	är	oroliga	för	hur	barnen	ska	

utvecklas	eller	hur	de	ska	vara	som	föräldrar,	utan	snarare	för	hur	omgivningen	ska	reagera	på	deras	

(föräldrarnas)	sexualitet.	(Johnson	&	O`Connor	2002:131)	En	studie	visar	att	en	positiv	relation	med	

föräldrarna	minskar	den	negativa	påverkan	homofobi	och	stigmatisering	kan	innebära	för	barnet	(Bos	

&	Gartrell,	2010).		

	

Teoretiska	utgångspunkter	

För	att	fördjupa	förståelsen	för	resultaten	i	min	studie	använder	jag	mig	av	queerteori,	feministisk	

teori	om	kulturell	dominans,	sociokulturell	teori	om	lärande.	Utöver	detta	har	jag	anlagt	ett	allmänt	

genusvetenskapligt	perspektiv.		

	

Queerteori	

En	av	de	teorier	som	har	legat	till	grund	för	studien	är	queerteorin,	vilken	passar	bra	in	i	min	

undersökning,	då	den	berör	ämnen	som	heteronormativitet.	Queerteorin	är	inte	en	enhetlig	

teoretisk	modell,	utan	mer	ett	kritiskt	teoretiskt	perspektiv	på	den	dominerande	och	normativa	

ställning	som	heterosexualiteten	har.	Teorin	har	rötterna	i	homosexuell	frigörelserörelse	och	klassisk	

identitetsteori.	De	främsta	kännetecknen	för	queerteorin	är	enligt	Rosenberg	att	betrakta	

sexualiteter	som	något	socialt,	historiskt	och	geografiskt	konstruerat,	det	vill	säga	att	inte	tro	på	

någon	ursexualitet.	Istället	fokuserar	queerteoretikern	på	den	heterosexuella	dominansen	som	en	

förtryckarmekanism.	Rosenberg	menar	att	ordet	queer	inte	bör	preciseras,	tvärtom	är	själva	poängen	

med	ordet	att	det	inte	ska	definieras.	Ordet	ska	hjälpa	till	att	bryta	kategorier,	inte	bygga	upp	en	ny.	

Däremot	har	queer	fått	allmänna	betydelser,	varav	de	vanligaste	är	som	en	synonym	för	lesbisk,	bög,	

bisexuell	eller	transidentiteter,	eller	som	ett	paraplybegrepp	för	ovanstående.	Queer	har	också	

inneburit	mer	luddiga	betydelser,	såsom	en	beteckning	på	icke-heterosexuella	företeelser	i	

allmänhet,	eller	något	som	går	utöver	de	etablerade	kategorierna	för	kön/genus	och	sexualitet	

(Rosenbeg,	2003).		

	

Den	främsta	kritiken	mot	queerteorier	idag	baserar	sig	på	forskning	som	vill	visa	på	att	sexualitet	och	

sexuell	identitet	är	mer	än	sociala	konstruktioner.	Kritikerna	menar	att	det	biologiska	arvet	är	

viktigare	än	miljön,	medan	queerteoretikerna	snarare	menar	att	uppdelningen	i	biologi	och	miljö	i	sig	

är	en	konstruktion.	En	annan	vanlig	kritik	är	att	queerteorin	är	akademisk	och	överteoretisk	och	till	

för	medelklassen.	Rosenberg	menar	dock	att	även	akademisk	verksamhet	kan	betraktas	som	aktivism	

(Rosenberg,	2003:18-19).	Det	går	också	att	göra	en	queer	läsning	av	något,	där	queer	betecknar	ett	
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kritiskt	förhållningssätt	till	det	normativa.	Queer	kan	då	till	exempel	fungera	som	en	dissonant	i	

förhållande	till	de	till	synes	självklara	identitetskategorierna.	

	

Kulturell	dominans	

Young	anser	att	den	dominerande	gruppen	i	ett	samhälle	har	svårt	att	se	att	deras	perspektiv	bara	är	

ett	perspektiv	av	många.	På	så	sätt	blir	den	dominerande	kulturen	en	norm	och	minoriteter	blir	

osynliggjorda	och	skiljs	ut	som	annorlunda.	Detta	kallas	kulturell	dominans	(Young,	1990:59,	164).	

Det	är	oftast	först	när	en	person	själv	hamnar	utanför	normen	som	det	blir	tydligt	att	normen	också	

bara	är	ett	perspektiv	av	många.	Jag	har	applicerat	Youngs	teorier	om	kulturell	dominans	på	min	

undersökning.	Rosenberg	nämner	även	hon	kulturell	dominans	i	Queerfeministisk	agenda.	Rosenberg	

använder	dock	uttrycket	heterokulturell	dominans.	Hon	menar	att	den	dominerande	gruppen	har	

makt	över	de	kulturella	kommunikationsmedlen,	och	att	de	marginaliserade	grupperna	därför	både	

osynliggörs,	och	beskriv	på	ett	schablonartat	sätt	(Rosenberg,	2003:125).	Detta	kan	till	exempel	vara	

att	homosexuella	besitter	egenskaper	som	förknippas	med	det	motsatta	könet,	eller	att	

homosexuella	hela	tiden	blir	trakasserade.	Både	Young	och	Rosenberg	menar	att	det	är	viktigt	att	

lyfta	fram	olikheter,	och	synliggöra	dessa	för	att	minska	den	kulturella	dominansen.	

	

Sociokulturell	teori	om	lärande	

Sociokulturell	teori	enligt	Dysthe	innebär	att	lärande	sker	i	ett	samspel	med	andra.	Kunskapen	och	

lärandet	är	alltid	beroende	av	sin	kontext,	och	påverkas	således	av	sitt	sammanhang.	Enligt	

sociokulturella	inlärningsteorier	sker	lärandet	också	överallt,	och	hela	tiden	(Dysthe,	2003:46).	Ett	av	

de	viktigaste	verktygen	för	inlärning	anses	vara	språket,	och	förmågan	till	kommunikation,	som	

kombinerat	med	praktisk	interaktion	anses	vara	förutsättningar	för	lärande.	Dysthe	menar	därför	att	

det	är	viktigt	att	iaktta	hur	samspelet	i	grupper	(till	exempel	en	förskolegrupp)	fungerar,	om	det	

verkar	hämmande	eller	främjande	(Dysthe,	2003:9).	Enligt	Mead	lär	vi	oss	genom	att	se	ur	andras	

perspektiv,	och	formar	på	så	sätt	vår	världsbild	(Vaage,	i	Dysthe,	2003:126-127).	Den	sociokulturella	

teorin	är	ett	genomgående	perspektiv	i	lärarutbildningen,	och	ligger	till	grund	för	hur	vi	pedagoger	

ser	på	barn	och	lärande,	det	vill	säga	att	eftersom	barnens	lärande	är	konstant,	måste	vi	pedagoger	

tänka	på	att	vi	är	förebilder	även	när	det	inte	är	vår	intention.	

	

Genusperspektiv	

De	föreställningar	om	manligt	och	kvinnligt	som	finns	i	samhället	bildar	ett	övergripande	

könsmönster.	Detta	mönster	är	sammankopplat	med	maktobalansen	i	samhället.	Ordet	genus	som	

begrepp	markerar	att	hela	samhället	studeras,	istället	för	bara	kön.	Genus	är	föränderliga	kategorier,	



	

8	
	

och	vad	som	räknas	som	kvinnligt	och	manligt	kan	variera	över	tiden.	Genusforskningen	är	ett	

tvärvetenskapligt	forskningsfält,	och	innefattar	ofta	även	perspektiv	som	etnicitet,	klass,	funktion	och	

sexualitet.	En	kritik	mot	genusvetenskapen	är	att	den	inte	i	tillräckligt	stor	utsträckning	innefattar	

intersektionella	perspektiv	(Hedlin,	2010).	Genom	att	använda	ett	genusvetenskapligt	perspektiv	

söker	jag	sätta	betydelsen	av	de	föreställningar	vi	har	om	manligt	och	kvinnligt	i	relation	till	

resultatet.		

	



	

9	
	

Metod	

Syftet	med	min	studie	är	alltså	att	fördjupa	kunskapen	om	hur	bemötandet	av	regnsbågsbarn	i	

förskolan	beskrevs	i	lärarutbildningen	2005	-	2008.	Vilken	typ	av	material	som	berörde	

regnsbågsbarn	och	bemötandet	av	dem	användes	i	lärarprogrammet	2005-2008?	Vad	skrevs	om	

regnbågsbarn	och	bemötandet	av	dem	i	dessa	material?	Vilken	betydelse	kan	dessa	sammantaget	

tänkas	få	för	pedagogisk	verksamhet	i	förskolan?	

		

För	att	ta	reda	på	mer	om	detta	har	jag	använt	mig	av	en	kvalitativ	metod,	vilket	passar	bra	för	

studier	där	en	djupare	förståelse	av	levda	erfarenheter	av	fenomenet	söks	(Holme	&	Solvang,	

1997:87-88).	Jag	har	valt	att	fokusera	på	det	skrivna	materialet	som	användes	i	lärarutbildningen	och	

har	använt	mig	kvalitativ	innehållsanalys	samt	tematisk	textanalys,	vilket	jag	presenterar	närmare	

nedan.	

	

Urval	

Texterna	till	uppsatsen	har	valts	ut	enligt	principen	kriteriebaserat	urval	(Christoffersen	&	

Johannessen,	2012),	vilket	innebär	att	jag	valt	ut	texter	som	förväntats	vara	relevanta	för	syftet.	Jag	

har	därför	valt	att	främst	använda	mig	av	de	böcker	jag	kom	i	kontakt	med	under	min	utbildning	

2005-2008.	En	bibliotekarie	på	Umeå	Universitetsbibliotek	konsulterade	vid	sökningen	som	i	ett	

första	läge	utfördes	2008.	Sökorden	som	användes	var	homosexualitet,	barn,	sexualitet,	förskola	och	

pedagogik,	och	sökmotorerna	innefattade	artikelsök,	SwePub	och	DIVA,	vilka	rekommenderas	på	

Umeå	Universitetsbibliotek.	Genom	att	använda	flera	sökmotorer	minskar	risken	för	publiceringsbias.	

Även	en	sökning	av	andra	svenska	lärarutbildningars	kurslitteratur	har	genomförts,	detta	tillförde	

dock	inget	nytt	material.	Jag	anser	att	de	texter	jag	valt	är	relevanta	för	min	undersökning,	eftersom	

det	är	dessa	böcker	alla	förskollärare	får	sin	genuspedagogiska	skolning	ifrån.	Det	är	för	mig	också	av	

vikt	att	göra	ett	sådant	val	för	att	göra	mitt	arbete	mer	lättillgängligt	för	pedagoger.	För	att	inte	missa	

material	som	användes	i	lärarutbildningar	under	2005-2088	har	även	relevanta	styrdokument,	lagar	

och	SOU-rapporter	inkluderats	i	arbetet.	De	texter	som	slutligen	kom	att	ingå	i	studien	var	två	

forskningsstudier,	två	styrdokument,	sex	handböcker	och	två	statliga,	offentliga	utredningar	(SOU).	

Total	är	det	insamlade	materialet	tolv	texter	och	2085	sidor.	Dessa	presenteras	i	tabell	1,	bilaga	1.	
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Analysmetod	

I	ett	första	skede	har	jag	använt	mig	av	innehållsanalys	(Boréus	&	Bergström,	2012)	av	de	inkluderade	

texterna	som	arbetsmetod.	Innehållsanalys	passar	bra	för	att	finna	mönster	i	större	textmängder,	

eller	texter	från	olika	tidpunkter.	Genom	att	använda	innehållsanalys	kunde	jag	uppmärksamma	

förekomsten	av	omnämnandet	av	regnsbågsbarn	i	de	olika	texterna.	Därefter	har	en	kvalitativ	

innehållsanalys	på	det	samlade	textmaterialet	genomförts	utifrån	studiens	syfte	och	

forskningsfrågor.	I	detta	läge	har	fokus	inte	legat	på	hur	ofta	något	nämnts	utan	på	vad	som	skrivits	

om	bemötande	av	regnbågsbarn.	En	närläsning	av	de	delar	av	texterna	som	berör	syftet	i	uppsatsen	

har	genomförts.	För	att	öka	reliabiliteten	har	jag	genomfört	en	dubbelkodning	av	materialet,	där	en	

första	analys	skedde	2008	när	arbetet	med	uppsatsen	inleddes	och	en	andra	analys	genomfördes	

2018	när	arbetet	med	uppsatsen	återupptogs.	Tolkningarna	från	båda	analystillfällena	var	

samstämmiga.	Resultatet	strukturerades	in	i	kategorier	utefter	vilken	texttyp	de	förekom	i,	och	dessa	

kategorier	har	presenterats	för	sig	under	egna	rubriker	i	uppsatsens	resultatavsnitt.	

	

De	olika	kategorierna	var	statens	offentliga	utredningar	(SOU),	styrdokument,	forskning,	samt	

pedagogiska	handböcker	och	arbetsmaterial.	För	att	försöka	svara	på	den	tredje	forskningsfrågan	har	

en	blandning	av	kvalitativ	innehållsanalys	och	tematisk	textanalys	använts.	Detta	innebär	att	jag	efter	

noggrann	genomläsning	har	plockat	ut	meningsbärande	enheter,	sorterat	och	kategoriserat	dessa	

och	slutligen	sammanfört	dessa	kategorier	till	olika	teman	som	framkommit	från	texterna.	Fördelen	

med	en	tematisk	textanalys	är	att	den	är	flexibel	och	lättanvänd,	samtidigt	som	metodologisk	(Braun	

&	Clarke,	2006).	De	teman	som	framkom	under	denna	del	av	analysen	var	ansvar,	

bekräftarteknikerna	samt	kompensatoriskt	jämställdhetsarbete.	De	teoretiska	perspektiven	har	

kopplats	till	resultatet	för	att	fördjupa	förståelsen.	

	

Forskningsetiska	överväganden	

Eftersom	den	här	undersökningen	baseras	på	litteraturstudier	och	inte	berör	enskilda	personer	eller	

innefattar	enskilda	uppgiftslämnare	genom	till	exempel	enkäter	bryter	den	inte	mot	forskningsetiska	

principer	om	konfidentialitet	och	samtycke.	Jag	har	i	enlighet	med	vetenskapsrådet	(2017)	och	i	

möjligaste	mån	försökt	hålla	mig	från	yttre	påverkan	som	hade	kunnat	förvränga	resultaten.	Genom	

att	inte	bara	välja	ut	material	som	pekar	i	en	riktning	har	jag	försökt	reducera	risken	för	bias.		
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Reflektioner	över	studiens	genomförande	

Genom	hela	min	utbildning	har	diskussioner	förts	om	hur	skolväsendet	kritiserats	för	att	inte	vara	

tillräckligt	forskningsinriktade	och	att	den	forskning	som	faktiskt	görs	bara	blickar	in	på	den	egna	

verksamheten	i	stället	för	att	sätta	den	i	kontext	med	kringliggande	forskning	och	studier.	Jag	hade	

kunnat	undersöka	vad	pedagoger,	föräldrar	eller	regnbågsbarn	i	kontakt	med	svenska	förskolor	

tycker	och	upplever	via	enkäter	observationer	eller	intervjuer.	Genom	mitt	metodval	tror	jag	dock	att	

jag	har	gett	mitt	arbete	en	säkrare	grund	att	stå	på.	Intervjuer	och	observationer	i	ämnet	skulle	inte	

kunna	tillåta	mig	att	dra	generella	slutsatser	på	samma	sätt	som	litteraturstudier	möjliggjort.	De	

texter	som	använts	är	erkända	texter	antingen	det	rör	sig	om	forskning	eller	pedagogiska	

handböcker.	Dessutom	bygger	de	på	större	empiriska	material	än	vad	jag	hade	hunnit	med	att	

processa	i	arbetet	med	den	här	studien,	vilket	i	slutändan	ger	mig	större	möjlighet	att	genomföra	min	

studie	på	ett	adekvat	sätt.	

	

Urvalet	av	böcker	har	gett	mig	ett	lagom	stort	material,	med	böcker	som	känts	relevanta	för	min	

studie.	Jag	har	valt	att	endast	inkludera	litteratur	på	svenska	och	engelska,	då	jag	behärskar	dessa	

språk,	och	den	tidsbegränsning	som	ligger	på	en	uppsats	på	denna	nivå	inte	möjliggör	tid	för	

översättning.	Jag	inriktar	mig	på	svenska	förhållanden,	när	det	gäller	hur	det	ser	ut	på	förskolorna	

idag,	för	att	begränsa	mig.	Detta	kan	medföra	att	överförbarheten	till	andra	länder	sjunker,	å	andra	

sidan	ökar	möjligheten	att	dra	slutsatser	då	både	förskoleverksamheten	och	synen	på	

homosexualitet	ser	så	olika	ut	i	olika	länder	att	det	annars	kunde	ha	blivit	svårt	att	få	ett	någorlunda	

samstämmigt	resultat.	Jag	hade	velat	hitta	mer	forskning	likt	magisterarbetet	av	Hult	och	Ingelsson,	

som	specifikt	berör	mitt	ämne,	men	så	vitt	jag	vet	finns	inte	ytterligare	sådan	forskning	gjord,	

åtminstone	i	Sverige,	ännu.	

	

Jag	valde	att	arbeta	med	en	kvalitativ	metod,	då	jag	ville	gå	in	på	djupet	och	analysera	de	texter	jag	

har	valt	att	använda	mig	av.	Som	alltid	då	man	väljer	att	arbeta	med	en	kvalitativ	metod	är	det	viktigt	

med	urvalet	av	böcker,	för	att	kunna	dra	generella	slutsatser.	Nackdelen	med	att	använda	en	

kvalitativ	metod	kan	annars	vara	just	att	det	blir	svårt	att	dra	generella	slutsatser	eftersom	

arbetsmaterialet	blir	mindre.	Å	andra	sidan	blir	studien	oftast	mer	djuplodad	än	den	skulle	ha	kunnat	

bli	med	en	kvantitativ	metod	(Holme	&	Solvang,	1997:87-88).		

	

Inom	mitt	specifika	område	finns	ännu	inte	så	mycket	skrivet.	Däremot	finns	en	hel	del	forskning	om	

just	bemötandet	av	homosexuella,	samt	om	jämställdhet	och	genus	på	förskolan.	Då	arbetet	med	

jämställdhet	relaterar	till	kön	och	sexualitet,	har	jag	valt	att	inkludera	sådan	litteratur,	även	om	den	
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inte	specifikt	hanterar	barn	till	homosexuella	föräldrar.	För	att	kunna	göra	detta	har	jag	dragit	

paralleller	mellan	arbetet	med	könsroller	och	genus	och	arbetet	kring	identitet,	familjeförhållanden	

och	sexualitet.	Det	är	min	bedömning	att	forskningsfrågorna	går	att	svara	på	utifrån	den	valda	

litteraturen.	

	

Den	forskning	och	de	teorier	som	används	i	uppsatsen	består	till	stor	del	av	äldre	litteratur,	vilket	kan	

ses	som	en	nackdel	ifall	nyare	forskningsresultat	missats.	Dock	har	det	i	forskningsväg	inte	hänt	

mycket	inom	det	undersökta	området,	och	databassökningar	gav	inte	nyare	användbart	material.	

Vad	gäller	de	teorier	som	används	i	uppsatsen	har	det	varit	min	försats	att	använda	auktoriteter	

inom	respektive	område.	Jag	anser	därför	att	den	något	äldre	litteraturen	inte	inneburit	en	nackdel	

för	denna	studie.	

	

Eftersom	urvalet	var	kriteriebaserat	och	utgick	från	det	material	jag	stött	på	under	min	

lärarutbildning	på	Umeå	Universitet	2005-2008	finns	risken	att	studien	skulle	ha	fått	ett	annat	

resultat	baserat	på	geografisk	tillhörighet.	Detta	kan	påverka	överförbarheten	av	resultatet.	För	att	

öka	överförbarheten	genomfördes	en	manuell	sökning	av	kurslitteraturlistor	på	andra	

universitetsutbildningar	i	Sverige.	Detta	gav	dock	inga	ytterligare	relevanta	textmaterial.		
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Resultat	och	analys	

I	resultatet	redogör	jag	först	för	det	som	kan	svara	på	de	två	första	forskningsfrågorna.	Vilken	typ	av	

material	rörande	regnsbågsbarn	och	bemötandet	av	dem	användes	i	lärarprogrammet	2005-2008,	

samt	vad	som	skrevs	om	regnbågsbarn	och	bemötandet	av	dem	i	dessa	material.	Resultatet	är	

uppdelat	i	underrubriker;	SOU,	styrdokument,	forskningsstudier	och	pedagogiska	handböcker.	Då	

båda	de	två	första	frågorna	är	deskriptiva	så	presenteras	dessa	under	vilken	typ	av	litteratursamling	

de	tillhör.	

	

Därefter	presenteras	en	tematisk	analys	av	innehållet	för	att	börja	svara	på	tredje	forskningsfrågan,	

vilken	betydelse	detta	sammantaget	kan	tänkas	få	för	pedagogisk	verksamhet	i	förskolan.	När	

innehållet	i	materialet	analyseras	utifrån	studiens	tredje	forskningsfråga	framträder	ett	antal	teman.	

Språk,	samlingar	och	sånger	går	in	under	förskolans	ansvar.	Positiv	förstärkning,	synliggörande	och	

respektfullt	bemötande	går	in	i	temat	bekräftarteknikerna	och	att	särskilja	barn	för	att	arbeta	med	

dem	går	in	under	kompensatoriskt	jämställdshetsarbete.	Dessa	teman	kan	hjälpa	till	att	besvara	hur	

det	som	skrivs	kan	ha	betydelse	för	pedagogisk	verksamhet	i	förskolan.	De	slutliga	tre	teman	som	

kom	fram	var	ansvar,	bekräftartekniker	och	kompensatoriskt	jämställdhetsarbete.	

	

Statens	offentliga	utredningar	(SOU)	

Enligt	SOU	2001:10	Barn	i	homosexuella	familjer	lever	en	fjärdedel	av	alla	barn	i	åldrarna	0-17	år	i	

Sverige	idag	i	en	annan	familjekonstellation	än	kärnfamiljen	(SOU	2001:10	del	A:209).	I	den	här	

statliga	utredningen	har	tidigare	forskning	inom	området,	bland	andra	Golomboks	studie,	samlats	

ihop	för	att	analysera	villkoren	för	regnbågsbarn.	Där	framkommer	det	att	det	inte	går	att	hitta	några	

skillnader	mellan	barn	till	homosexuella	föräldrar	respektive	barn	till	heterosexuella	föräldrar	vad	

gäller	social,	psykologisk	eller	könsutveckling3	(SOU	2001:10	del	A:218).	Här	slås	även	fast	att	barnen	

psykologiskt	mår	lika	bra	som	andra	barn,	och	att	det	inte	är	större	risk	att	de	blir	homosexuella	

själva.	Kommittén	har	också	kommit	fram	till	att,	genom	att	synliggöra	den	homosexuella	

familjeformen,	har	omgivningens	inställning	blivit	mer	positiv	(SOU	2001:10	del	B:349).	Forskningen	

visar	att	barn	till	homosexuella	som	kan	tala	öppet	med	föräldrarna	om	den	icke-traditionella	

familjen	och	de	eventuella	problem	de	stöter	på,	på	grund	av	den,	växer	upp	till	lika	stabila	och	

psykologiskt	friska	människor	som	barn	som	uppfostrats	i	mer	traditionella	familjer	(SOU	2001:10	del	

A:227).	Delegationen	har	dock	märkt	att	till	exempel	personal	inom	förskolan	i	många	fall	saknar	

kunskap	om	såväl	homosexuellt	föräldraskap	som	homosexualitet	generellt	sett.	Den	här	bristen	på	

kunskap	har	medfört	att	många	familjer	har	blivit	bemötta	på	ett	förvirrat	och	negativt	sätt,	vilket	i	
																																																													
3	I detta sammanhang avses barnens könsidentitet, sexuella läggning samt könsrollsbeteende	
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vissa	fall	lett	till	att	de	inte	fått	den	hjälp	de	varit	i	behov	av.	Vidare	visar	utredningen	att	

omgivningens	inställning	blir	mer	positiv	om	alternativa	familjeformer	synliggörs	i	samhället	(SOU	

2001:10	det	B:349)	Regeringen	föreslår	insatser	för	att	öka	kunskapen	(SOU	2001:10	del	B:366).	

Samtidigt	visar	utredningen	att	homosexuella	föräldrar	som	lever	öppet	överlag	är	nöjda	med	

förskolans	personal	(SOU	2001:10	del	A:256).		

	

I	SOU-rapport	2006:75	Jämställd	förskola	slår	författaren	fast	vikten	av	jämställdhet	och	genusarbete	

inom	förskolan	och	påpekar	att	det	inte	är	fler	lagar	som	behövs,	utan	mer	kunskap.	I	rapporten	

påpekas	det	också	att	det	är	viktigt	att	synliggöra	andra	familjekonstellationer	än	kärnfamiljen.	Dels	

för	att	bekräfta	alla	barn,	dels	för	att	vidga	bilden	av	vad	en	familj	kan	vara.	Delegationen	bakom	

rapporten	menar	att	frågor	om	heteronormativitet	är	en	viktig	del	av	jämställdhetsarbetet	(SOU	

2006:75:163).	SOU-rapporten	visar	vidare	att	familjebegreppet	används	som	ett	pedagogiskt	verktyg	

på	80%	av	förskolorna,	men	att	bara	hälften	av	dessa	nämner	andra	familjekonstellationer	än	den	

heterosexuella	kärnfamiljen.	Endast	11%	av	förskolorna	i	rapporten	hade	pratat	med	barnen	om	

homo-	och	bisexuella	föräldrar	(SOU	2006:75:162)	En	vanlig	anledning	till	att	inte	prata	om	homo-	

och	bisexualitet	är	att	pedagogerna	inte	vill	peka	ut	vissa	barn,	utan	försöka	behandla	alla	lika.	I	

rapporten	framkommer	att	många	förskolepedagoger	verkar	mena	att	det	är	bäst	att	inte	prata	om	

olikheter	av	rädsla	att	negativt	särskilja	ut	vissa	barn	(SOU	2006:75:162-163).	

	

Styrdokument	

Det	finns	lagar	samt	en	läroplan	som	fungerar	som	styrdokument	för	pedagogerna	inom	

förskoleverksamhet.	Dessa	lagar	reglerar	hur	både	pedagogerna	och	barnen	ska	bemöta	varandra	i	

förskolan.	Lagen	om	förbud	mot	diskriminering	och	annan	kränkande	behandling	av	barn	och	elever	

berättar	att	ingen	får	diskriminera	eller	trakassera	någon	på	grund	av	kön	eller	sexuell	läggning.	Även	

närståendes	sexuella	läggning	räknas	in	i	detta.	

		

Huvudmannen	för	verksamheten,	rektorn	eller	någon	med	motsvarande	

ledningsfunktion	eller	annan	personal	får	inte	missgynna	ett	barn	[…]	

genom	att	behandla	barnet	[…]	sämre	än	denna	företrädare	för	

verksamheten	behandlar	eller	skulle	ha	behandlat	något	annat	barn	[…]	i	en	

jämförbar	situation,	om	missgynnandet	har	samband	med	kön,	[…]	sexuell	

läggning	[…].	(2006:67)	
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Huvudmannen	för	verksamheten,	rektorn	eller	någon	med	motsvarande	

ledningsfunktion	eller	annan	personal	får	inte	missgynna	ett	barn	[…]	

genom	att	tillämpa	en	bestämmelse,	ett	kriterium	eller	ett	författningssätt	

som	framstår	som	neutralt	men	som	i	praktiken	särskilt	missgynnar	barn	[…]	

med	ett	visst	kön	[…]	sexuell	läggning	[…].	(2006:67)	

		

I	läroplanen	(Skolverket,	2016)	beskrivs	mer	vad	vi	ska	göra,	än	vad	vi	inte	får	göra.	Pedagogerna	ska	

enligt	läroplanen	ge	alla	barn	möjlighet	att	utveckla	sig	själva	utan	att	begränsas	av	könsroller,	och	

hjälpa	barnen	att	förstå	att	alla	människor	har	lika	värde.		

		

Alla	som	verkar	i	förskolan	ska	hävda	de	grundläggande	värden	som	anges	i	

denna	läroplan	och	klart	ta	avstånd	från	det	som	strider	mot	dessa	värden.	

Vuxnas	sätt	att	bemöta	flickor	och	pojkar	liksom	de	krav	och	förväntningar	

som	ställs	på	dem	bidrar	till	att	forma	flickors	och	pojkars	uppfattning	om	

vad	som	är	kvinnligt	och	manligt.	Förskolan	ska	motverka	traditionella	

könsmönster	och	könsroller.	Flickor	och	pojkar	skall	i	förskolan	ha	samma	

möjligheter	att	pröva	och	utveckla	förmågor	och	intressen	utan	

begränsningar	utifrån	stereotypa	könsroller.	(Skolverket,	2016)	

	

	Förskolan	skall	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	[…]	förståelse	för	att	

alla	människor	har	lika	värde	oberoende	av	social	bakgrund	

och	oavsett	kön,	etnisk	tillhörighet,	religion	eller	annan	trosuppfattning,	

sexuell	läggning	eller	funktionsnedsättning	(Skolverket,	2016)	

	

Skollagen	och	läroplanen	för	förskolan	visar	oss	vilka	rättigheter	och	skyldigheter	både	barnen	och	

pedagogerna	på	förskolan	har.	Skollagen	berättar	att	vi	inte	får	diskriminera	någon	på	grunda	av	

sexuell	läggning,	eller	kön.	Varken	direkt,	eller	indirekt	(Lagen	om	förbud	mot	diskriminering	och	

annan	kränkande	behandling	av	barn	och	elever,	2006:67).	Detta	innebär	att	vi	till	exempel	inte	får	

kränka	någon	på	grund	av	sexuell	läggning.	En	kränkning	behöver	inte	innebära	att	någon	

särbehandlas	eller	trakasseras	genom	en	medveten	handling.	Det	kan	också	vara	att	utesluta	någon	

eller	att	behandla	denne	som	om	den	inte	fanns.	Att	omvärlden	tar	för	givet	att	någon	är	

heterosexuell	och	behandlar	denne	efter	det	skulle	alltså	kunna	ses	som	en	kränkning.	Läroplanen	

säger	dessutom	att	pedagogen	aktivt	ska	motverka	traditionella	könsmönster	och	könsroller	

(Skolverket,	2016).	
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Forskningsstudier	

En	studie	i	psykologi	gjord	på	New	York	University	av	Suzanne	M.	Johnson	och	Elizabeth	O`Connor	

visar	att	föräldrarna	till	regnbågsbarn	inte	är	oroliga	för	hur	de	ska	vara	som	föräldrar,	tvärtom	anser	

många	att	deras	barn	kommer	att	ha	fördelar	av	att	växa	upp	i	en	”annorlunda”	familj.	Däremot	är	

många	av	föräldrarna	oroliga	för	hur	samhället	och	omgivningen	ska	behandla	deras	barn,	på	grund	

av	deras	(föräldrarnas)	sexuella	läggning.	(Johnson	&	O´Connor,	2002:131)	

	

En	D-uppsats	skriven	av	två	genuspedagogstudenter	på	Södertörns	högskola,	på	uppdrag	av	

Stockholms	stads	projekt	om	regnbågsbarn,	visar	att	kärnfamiljen	fortfarande	är	norm	då	

pedagogerna	på	förskolorna	talar	om	familj.	Undersökningen	visar	dessutom	att	kunskapen	om	barn	

med	homo-	och	bisexuella	föräldrar	inte	är	stor.	(Hult	&	Ingelsson,	2006:1).	

	

Pedagogiska	handböcker	och	arbetsmaterial	

En	jämställd	förskola	är	en	praktisk	genuspedagogisk	arbetsbok	för	förskolepedagoger.	Här	beskrivs	

bekräftartekniker	som	ett	sätt	för	pedagogen	att	arbeta	genusmedvetet	i	sitt	bemötande	av	barn	i	

förskolan.	Bekräftartekniker	är	ett	sätt	att	motverka	härskartekniker4.	De	åtta	bekräftarteknikerna	är	

synliggöra,	respektera,	informera	och	inkludera,	alla	gör	så	gott	de	kan,	konfliktlösning	istället	för	

skuld,	inte	objektifiera,	respektera	egna	och	andras	nej	samt	gemenskap.	Med	dessa	tekniker	ska	

pedagogerna	kunna	”skapa	ett	positivt,	jämställt	klimat	där	ömsesidig	respekt	råder”	(Henkel,	

2006:41).	Henkel	anser	bland	annat	att	det	är	viktigt	att	som	vuxen	komma	ihåg	att	det	är	en	själv	

som	tillhandahåller	regler	och	normer	för	barnen	och	att	det	är	viktigt	att	alla	känner	sig	delaktiga,	

respekterade	och	synliggjorda.	Hon	menar	därför	att	det	är	nödvändigt	att	observera	sig	själv	som	

pedagog	och	fokusera	på	sin	egen	roll	när	man	arbetar	med	jämställdhet	(Henkel,	2006:48).	Vidare	

förespråkar	Henkel	i	sin	bok	en	jämställdhetsinventering	på	förskolan	och	radar	upp	en	lista	på	

punkter	att	utgå	ifrån	under	rubriker	som	bemötande,	föräldrakontakt,	väggar,	böcker	och	sånger,	

förebilder,	med	mera.	Hon	menar	också	att	det	är	viktigt	att	jämställdhetsarbetet	kontinuerligt	följs	

upp	(Henkel,	2006:73-76).	Henkels	jämställdhetsinventering	går	i	stort	sett	ut	på	att	synliggöra	

normer	inom	olika	områden,	för	att	sedan	kunna	motverka	dessa	och	bryta	mönster.	

	

I	Flickor	pojkar	och	pedagoger	diskuterar	och	redogör	Wahlström	för	jämställdhetsarbetet	på	

förskolorna	Björntomten	och	Tittmyran	i	Gävle.	Fokus	ligger	på	observationer	genom	penna	och	

papper,	samt	videokamera.	Resultatet	visar	på	att	pedagogerna	behandlade	barnen	väldigt	olika	

beroende	på	kön,	trots	att	de	ansåg	sig	vara	jämställda	(Wahlström,	2003:37-62).	Wahlström	påpekar	
																																																													
4	Härskarteknikerna består av: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbel 
bestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering, våld eller hot om våld samt splittring.	
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att	det	är	viktigt	att	titta	på	vem	som	har	ansvar	för	att	målen	i	läroplanen	uppfylls,	istället	för	att	

fokusera	på	vem	som	är	skyldig	för	att	barnen	i	förskolan	inte	är	jämställda.	Hon	menar	vidare	att	det	

är	viktigt	att	bli	medveten	om	maktmönster	för	att	kunna	genomföra	en	förändring	(Wahlström,	

2003:205).	

	

Svaleryd	skriver	i	Genuspedagogik	om	hur	våra	föreställningar	om	manligt	och	kvinnligt	formas	under	

barnåren.	Hon	presenterar	också	metoder	för	hur	arbetet	med	jämställdhet	och	värdegrundsfrågor	i	

förskolan	och	skolan	kan	se	ut.	Även	här	framkommer	det	att	trots	att	ambitionen	ofta	är	den	

motsatta	gör	pedagogerna	stor	skillnad	på	pojkar	och	flickor.	Svaleryd	menar	att	det	första	steget	i	

jämställdhetsarbetet	måste	vara	att	granska	sig	själv	som	pedagog	för	att	uppmärksamma	sina	egna	

värderingar,	tankar	och	handlingar,	oavsett	om	de	är	medvetna	eller	omedvetna.	Hon	påpekar	vidare	

vikten	av	att	bli	uppmärksammad	och	bekräftad	och	menar	att	det	gäller	att	hitta	pedagogiska	

former	där	varje	barn	blir	bekräftat	i	sig.	”Det	är	inte	genom	likriktning	man	når	jämställdhet	utan	

genom	självkännedom,	självförtroende,	ömsesidig	respekt	och	strävan	efter	ett	demokratiskt	

samhälle”	(Svaleryd,	2004:56).	Svaleryd	kommer	med	förslag	på	hur	pedagogerna	kan	se	till	att	

positivt	uppmärksamma	varje	barn,	varje	dag	genom	att	exempelvis	gå	igenom	framtida	

föräldraroller	med	barnen.	Hon	menar	att	pojkarna	kan	få	gå	igenom	papparoller,	samt	vilka	

förväntningar	de	har	på	de	blivande	mammorna,	och	tvärtom.	Hon	menar,	med	stöd	av	

ungdomsforskaren	Annika	Wesslén,	att	det	är	viktigt	att	synliggöra	och	bearbeta	barnens	

förväntningar	på	det	motsatta	könet	redan	i	unga	år	(Svaleryd,	2004:116-117).	Bland	metoderna	för	

att	arbeta	med	jämställdhet	i	förskolan	finns	en	del	praktiska	tips.	Svaleryd	föreslår	att	pedagogerna	

räknar	bilderna	på	väggarna	och	analyserar	innehållet.	Vad	föreställer	de	(pojke/flicka)	och	hur	

många	finns	det	av	varje.	Vad	gör	personerna	på	bilden	(aktiv/passiv)	och	så	vidare	(Svaleryd,	2004:	

130-131).	

	

	Både	Henkel,	Svaleryd	och	Wahlström	(2006:65-68;	2004:59-65;	2003:134-141)	förordar	

kompensatoriskt	jämställdhetsarbete,	vilket	går	ut	på	att	skapa	en	pedagogisk	miljö	där	barnen	kan	

bredda	sina	erfarenheter	och	personliga	intressen	utan	att	begränsas	av	traditionella	könsmönster.	

För	att	åstadkomma	detta	ges	exempel	på	att	pedagogerna	kan	dela	in	barnen	i	könsseparatistiska	

pojk-	och	flickgrupper,	där	pojkarna	får	träna	på	att	utveckla	intimiteten	och	flickorna	får	träna	på	att	

utveckla	sin	självständighet.		
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Ingen	av	de	pedagogiska	handböckerna	fokuserar	specifikt	på	ämnet	homosexualitet,	eller	

regnbågsbarn,	förutom	ett	stycke	i	Kristina	Henkels	bok,	där	hon	beskriver	heteronormativitet,	och	

påpekar	att	det	är	viktigt	att	bära	med	sig	och	tänka	på	det	i	jämställdhetsarbetet	på	förskolan	

(Henkel,	2006:24-25).	Inte	heller	Henkel	ger	några	praktiska	tips	på	ämnet.		Däremot	finns	en	del	

arbetsmaterial	för	studenter	och	pedagoger.	Aigner	och	Centerwall	(1994;	124-129)	berättar	för	oss	

att	det	är	viktigt	att	avdramatisera	homosexualitet	eftersom	”homosexuella	är	i	andra	avseenden	än	

det	sexuella	inte	annorlunda	än	andra	människor”.	Författarna	menar	att	genom	att	ge	barnen	

information	om	homosexualitet	kan	de	förstå	och	bearbeta	händelser	som	att	till	exempel	råka	se	två	

män	utföra	analt	samlag,	eller	att	ett	barn	på	förskolan	har	en	ensamstående	förälder5	(Aigner	&	

Centerwall	1994:	124-129).	I	boken	beskrivs	också	en	situation	där	personal	diskuterar	

homosexualitet	med	barnen.	Personalen	låter	barnen	säga	vad	dom	tycker	utan	att	lägga	sig	i.	Om	

barnen	säger	något	direkt	felaktigt	har	pedagogerna	planerat	att	lägga	sig	i	(Aigner	&	Centerwall,	

1994:124).	

	

I	utbildningsmaterialet	tyst	i	klassen?	beskriver	”Anna”	sin	skolgång	genom	att	berätta	att	hon	aldrig	

fick	bekräftat	att	det	fanns	andra	som	också	hade	homosexuella	föräldrar.	Hon	”visste”	att	hon	var	

den	enda	i	världen	som	hade	en	homosexuell	pappa.	I	samma	bok	berättar	också	förskolläraren	

Annika	om	ett	tillfälle	när	två	pedagoger	på	förskolan	ifrågasatte	ett	barns	familjekonstellation	(han	

måste	ju	ha	en	pappa,	eller	hur?)	inför	barnen	(Östlund,	2006:57).	Östlund	föreslår	att	pedagogerna	

kan	köpa	in	sagoböcker	som	handlar	om	homosexualitet	och	bisexualitet	för	att	lyfta	fram	för	barnen	

att	det	finns	andra	sätt	att	leva	på	än	mamma-pappa-barn.	Vidare	föreslår	han	att	pedagogerna	kan	

titta	över	familjeträden	som	finns	på	många	förskolor.	Detta	oavsett	om	det	finns	barn	i	barngruppen	

som	lever	i	regnbågsfamiljer	eller	inte	(Östlund,	2006:58).	

	

Malmö	stad	har	i	ett	tidigare	projekt,	Hjärtestunder,	framkommit	med	ett	arbetsmaterial	för	att	

prata	med	barn	om	sexualitet	och	samlevnad.	Detta	sker	genom	att	barnen	delas	in	i	grupper	

beroende	på	ålder,	1-3	och	4-5	år.	Sedan	pratar	de	om	olika	ämnen	på	samlingar.	För	1-3	åringarna	

finns	till	exempel	en	samling	som	handlar	om	familjer.	Barnen	får	då	en	och	en	berätta	om	sina	

familjer.	Temat	följs	upp	genom	att	rita	familjer,	göra	fotomontage,	familjetavlor	till	väggarna	eller	

små	böcker	om	familj	(Mathiasson	Thorbert,	2006:27).	I	åldrarna	4-5	år	får	barnen	dessutom	veta	att	

familjer	kan	se	olika	ut,	samt	prata	om	hur	ett	barn	blir	till.	Författaren	påpekar	här	att	alla	barn	inte	

kommer	till	genom	samlag,	utan	att	en	del	blir	adopterade	eller	kommer	till	genom	insemination	

(Mathiasson	Thorbert,	2006:59,72).	

																																																													
5	Situationer	som	beskrivs	i	boken	
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Tematisk	analys	

Ansvar	

I	läroplanen	för	förskolan	står	det	att	förskolan	ska	motverka	traditionella	könsmönster	och	

könsroller,	samt	att	barnen	ska	utveckla	förståelse	för	att	alla	människor	har	lika	värde	(Lpfö98	i	

Lärarens	handbok,	2004:26	&	29).	Hult	och	Ingelsson	menar	att	vi	måste	diskutera	våra	roller	och	

fundera	över	om	vi	är	med	och	skapar	en	bild	av	heterosexualitet	som	det	normala	och	självklara	

(Hult	&	Ingelsson,	2006:50).	I	Flickor,	pojkar	och	pedagoger	förordar	Kajsa	Wahlström	observationer	

som	arbetsredskap	för	att	uppmärksamma	sina	egna	attityder	och	beteenden	(Wahlström,	2003:41-

46).	Pedagogerna	kan	fundera	över	hur	de	agerar	för	att	vara	förebilder	för	barnen.	Svaleryd	menar	

att	det	är	först	när	vi	vågar	granska	oss	själva	som	vi	kan	försöka	bryta	mönster	(Svaleryd,	2004:46).	

Både	Wahlström	och	Svaleryd	har	i	sina	observationer	upptäckt	att	de	behandlar	barnen	olika	på	

grund	av	kön,	trots	att	de	trott	att	de	varit	jämställda	(Wahlström,	2003:56-62).	Pedagogerna	kan	

fundera	över	om	det	är	någon	skillnad	på	hur	vi	bemöter	regnbågsbarn,	och	barn	från	heterosexuella	

familjer,	och	hur	vi	pratar	med	barnen	om	familjen	(Östlund,	2006:58).	På	förskolorna	använder	80%	

familjebegreppet	som	ett	pedagogiskt	verktyg	(SOU	2006:75:162).	Men	undersökningar	visar	att	den	

traditionella	kärnfamiljen	är	den	bild	av	familjen	man	talar	mest	om	(Hult	&	Ingelsson,	2006:49).	

Samtal	med	regnbågsbarn	har	visat	att	bemötandet	av	regnbågsbarn	fortfarande	inte	är	gynnsamt	

(Hulsebosch,	Koerner	&	Ryan	i	Letts	&	Sears,	1999:187-188;	Östlund,	2006:51).		

	

Henkel	föreslår	en	jämställdhetsinventering	för	att	synliggöra	omedvetna	förväntningar.	Hon	påpekar	

dock	att	innan	inventeringen	kan	göras	är	det	viktigt	att	göra	självobservationer	(Henkel	2006:75).	I	

en	jämställdhetinventering	kan	pedagogerna	fokusera	på	områden	som	väggarna,	sagor	och	

berättelser,	sånger,	förebilder,	bemötande	och	föräldrakontakt.	Ur	ett	regnbågsperspektiv	kan	det	

vara	bra	att	fundera	på	familjeträden	som	finns	på	många	förskolor,	och	se	om	de	speglar	någon	viss	

familjetyp	(Östlund,	2006:58).	I	en	leksituation	på	förskolan	behöver	det	inte	vara	det	traditionella	

mamma-pappa-barn	som	leks,	istället	kanske	det	ingår	två	samboende	mammor	(SOU	2006:75:159).	

Chen-Hayes	påpekar	att	det,	både	i	bemötande	av	barnen,	och	i	föräldrakontakten	är	viktigt	att	inte	

förutsätta	att	den	man	pratar	med	är	heterosexuell	eller	lever	upp	till	den	heterosexuella	normen	

(Chen-Hayes	i	Kumashiro,	2001:171).	Svaleryd	föreslår	att	vi	tittar	närmare	på	sagorna	(Svaleryd,	

2004:117).	Östlund	föreslår	detsamma	och	menar	att	pedagogerna	kan	köpa	in	böcker	som	handlar	

om	andra	familjekonstellationer	(Östlund,	2006:58).	Bronwyn	Davies	menar	att	barn	använder	sagor	

och	berättelser	för	att	förstå	verkligheten	och	att	det	är	undertexten	i	sagan	som	antas	vara	sann.	

Samma	sak	kan	antas	gälla	sånger	och	ramsor.		
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Vi	kan	fundera	på	vilka	sånger	och	ramsor	vi	använder	och	vilka	könsroller	och	familjetyper	som	finns	

representerade	i	dessa.	Barn	använder	sagor,	berättelser	och	fantasi	för	att	gestalta	sin	lek,	men	

också	för	att	gestalta	sig	själva	och	sin	personlighet.	Genom	att	vi	visar	på	fler	möjligheter	får	barnen	

ett	bredare	spektrum	av	möjligheter	att	vara	som	de	vill	(Bickmore	i	Letts	&	Sears	1999:22).	Eftersom	

homosexualitet,	och	andra	icke-	kärnfamiljskonstellationer,	så	som	storfamiljer,	och	ensamstående	

sällan	finns	med	i	berättelserna	är	det	lätt	hänt	att	regnbågsbarnen	kan	känna	utanförskap	(Hult	

&Ingelsson,	2006:49).	Young	menar	att	det	är	viktigt	att	belysa	olika	perspektiv	för	att	minska	

diskriminering.	Förändringar	sker	när	underprivilegierade	grupper	tar	kulturen	till	hjälp	för	att	

återskapa	en	positiv	bild	av	sig	själva	(Young,	1999:152-155).	Dysthe	menar	att	lärande	sker	hela	

tiden,	överallt,	och	i	samspel	med	andra	(Dysthe,	2003:9).	Med	ett	sådant	synsätt	blir	det	extra	viktigt	

att	tänka	på	hur	vi	agerar	som	pedagoger,	eftersom	barnen	inte	bara	lär	när	vi	vill	att	de	ska	göra	det.	

Det	går	inte	att	bara	säga	att	homosexualitet	är	normalt;	vi	måste	visa	att	det	är	det	också	genom	att	

inkludera	alla	sorters	familjer	i	verksamheten	(Kissen	i	Letts	&	Sears,	1999:171).	

	

Dysthe	menar	att	det	är	i	språket	och	kommunikationen	som	det	mesta	lärandet	sker	(Dysthe,	

2003:10).	I	Tyst	i	klassen	tas	samtal	upp	som	pedagogiskt	verktyg.	Författarna	påpekar	dock	att	

undervisning	om	sexualitet	aldrig	får	reduceras	till	tyckande.	Som	pedagog	har	man	ett	ansvar	för	att	

se	till	att	samtalet	blir	konstruktivt	(Östlund,	2006:63).	Hult	och	Ingelsson	visar	att	när	familjen	

används	som	pedagogiskt	verktyg	ute	på	förskolorna	är	det	majoriteten	som	bestämmer	vad	som	ska	

diskuteras.	Finns	det	inga	regnbågsbarn	tas	heller	inte	alternativa	familjebildningar	upp	(Hult	&	

Ingelsson,	2006:42).	Bickmore	menar	att	barnen	”vet”	mycket	om	olika	sexualiteter	redan	när	de	går	

i	förskolan,	från	media,	kompisar	och	så	vidare	och	att	det	därför	är	viktigt	att	ta	upp	ämnet	

(Bickmore	i	Letts	&	Sears,	1999:15).	

Mathiasson	Thorbert	skriver	om	”hjärtestunder”	som	ett	pedagogiskt	verktyg	för	att	prata	med	barn	

om	sexualitet	och	samlevnad.	Pedagogen	ska	leda	samtalet	genom	att	uppmuntra,	berömma,	och	se	

till	att	barnens	integritet	inte	kränks	(Mathiasson	Thorbert,	2006:10-13).	Enligt	Östlund	är	det	viktigt	

att	arbeta	med	homo-	och	bisexualitet	redan	i	förskolan	eftersom	grunden	för	våra	framtida	

värderingar	läggs	tidigt	i	livet	(Östlund,	2006:55).	Mead	menar	att	vi	lär	oss	genom	att	se	ur	andras	

perspektiv	(Vaage,	i	Dysthe,	2003:126-127).	Enligt	sociokulturella	inlärningsteorier	sker	lärandet	

överallt	och	hela	tiden.	Dessutom	sker	lärandet	som	bäst	när	alla	deltagarna	har	olika	kunskaper	och	

färdigheter	(Dysthe,	2003:46-47).	I	SOU	2006:75	konstateras	det	att	det	är	viktigt	att	synliggöra	andra	

familjekonstellationer	än	den	heterosexuella	kärnfamiljen	för	att	vidga	bilden	av	vad	en	familj	kan	

vara	(SOU,	2006:75:163).	Finns	det	barn	från	regnbågsfamiljer	i	gruppen	är	det	viktigt	att	förändra	
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familjenormen	så	att	den	blir	inkluderande	och	kan	omfatta	alla	(Henkel,	2006:72).	Rosenberg	skriver	

att	en	människas	identitet	påverkas	av	de	föreställningar	som	människor	runt	omkring	henne	har	om	

henne.	Hon	menar	därför	att	gruppnormer	blir	viktiga	för	den	individuella	identiteten	(Rosenberg,	

2003:54).	

		

I	SOU:	2001:10	visar	det	sig	att	många	pedagoger	har	liten	kunskap	om	homosexuellt	föräldraskap	

och	även	homosexualitet	i	allmänhet.	Detta	har	lett	till	att	många	regnbågsfamiljer	har	blivit	bemötta	

på	ett	felaktigt,	eller	förvirrat	sätt	(SOU	2001:10	del	B:366).	Johnson	och	O`Connor	har	funnit	att	

många	av	de	homosexuella	föräldrarna	är	oroliga	för	hur	deras	barn	ska	bli	behandlade	av	

omgivningen	och	i	samhället	i	stort	(Johnson	&	O`Connor,	2002:131).	Lipkin	menar	att	det	är	dags	att	

börja	anta	att	det	finns	regnbågsfamiljer	representerad	på	skolorna,	även	om	de	inte	alltid	är	öppna	

med	sin	läggning.	Därför	måste	pedagogerna	sluta	anta	att	alla	är	heterosexuella	(Lipkin,	2004:113,	

115).	Också	Chen-Hayes	menar	att	ramar	och	etiketter	från	omgivningen	kan	vara	trånga	och	

felaktiga	(Chen-Hayes	i	Kumashiro,	2001:171-172).	Henkel	menar	att	det	gäller	att	inte	återskapa	

normer	i	kontakten	med	föräldrar	och	att	inte	se	det	som	att	barn	som	inte	lever	i	en	kärnfamilj	har	

en	anledning	att	sakna	något	(Henkel	2006:72).	Young	anser	att	genom	att	synliggöra	

marginaliserade	grupper	kan	den	dominerande	gruppens	dominans	brytas	(Young,	1996:60).	Till	

exempel	kan	orden	mamma	och	pappa	bytas	ut	mot	förälder	på	blanketter	som	har	med	skolan	att	

göra	(Lipkin,	2004:115).	

	

Bekräftarteknikerna	

Enligt	rapporter	om	hur	regnbågsbarn	har	det	i	förskolan	är	det	största	problemet	inte	öppen	

diskriminering	och	trakasserier,	utan	snarare	osynliggörande,	marginalisering,	stereotypisering,	

homofobi	och	kulturell	dominans	(SOU,	2006;75:169-170).	Ibland	kan	det	vara	småsaker	som	man	

inte	tänker	på,	men	som	bidrar	till	att	ge	en	signal	om	vad	som	ses	som	normalt	(Östlund,	2006:58).	I	

förskolan	kan	det	bli	tydligt	genom	lekar,	i	sånger	och	ramsor,	i	berättelser	och	sagor,	där	det	sällan	

finns	alternativ	till	andra	sätt	att	leva	på	än	den	normativa	heterosexuella	livsstilen	(SOU	

2006:75:169-170).	Det	är	vanligt	att	pedagogerna	låter	bli	att	tala	om	regnbågsfamiljer	för	att	inte	

peka	ut	olikheter	hos	barnen	(SOU	2006:75:162).	Osynliggörande	är	en	av	de	åtta	härskarteknikerna,	

som	bland	annat	Henkel	nämner.	Som	motstrategi	presenterar	hon	åtta	bekräftartekniker.	

Bekräftarteknikerna	består	av:	synliggöra,	respektera,	informera	och	inkludera,	alla	gör	så	gott	de	

kan,	konfliktlösning	istället	för	skuld,	inte	objektifiera,	respektera	egna	och	andras	nej,	samt	

gemenskap	(Henkel,	2006:41).	Fyra	av	dessa	bekräftartekniker	går	även	att	applicera	på	arbetet	med	

regnbågsbarn.	
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Genom	att	synliggöra	och	bejaka	olika	familjekonstellationer	kan	varje	barn	känna	stolthet	över	sin	

familj	(Östlund,	2006:56).	Svaleryd	påpekar	vikten	av	att	bli	uppmärksammad	och	bekräftad.	Hon	

menar	att	genom	enkla	övningar	kan	pedagogen	se	till	att	varje	barn	blir	bekräftat	på	ett	positivt	sätt	

varje	dag	(Svaleryd,	2004:85).	Lipkin	menar	att	det	är	viktigt	att	inte	bara	stoppa	eventuella	

trakasserier,	utan	att	också	bekräfta,	och	välkomna	olikheter	(Lipkin,	2004:113).	Young	menar	på	att	

genom	att	en	dominant	grupp	”pekar	ut”	en	mindre	grupp	som	annorlunda	förstärks	den	dominanta	

gruppens	position,	och	den	mindre	gruppen	förtrycks	(Young,	1999:58-59).	Enligt	Youngs	

olikhetsideal	måste	dock	minoriteter	ibland	positivt	särbehandlas	för	att	jämställdhet	ska	kunna	

uppnås	(Young,	1996:164-167).	Rosenberg	menar	att	det	är	av	stor	betydelse	med	positiva	

förebilder.	”Att	ha	en	referensgrupp	och	möjlighet	till	positiv	självidentifikation	är	viktigt	för	alla	

människor,	men	särskilt	betydelsefullt	för	marginaliserade	och	utstötta	grupper”	(Rosenberg,	

2003:53).	Svaleryd	menar	att	vi	växer	som	människor	genom	positiv	uppmärksamhet,	och	att	det	är	

en	rättighet	för	varje	barn	att	bli	sedd	och	bekräftad	(Svaleryd,	2004:58).	Kontakt	med,	och	

kännedom	om	andra	regnsbågsfamiljer	har	i	en	studie	visats	förstärka	regnsbågsbarnens	självkänsla	

(Bos	&	van	Balen,	2008).	Enligt	en	enkätundersökning	från	2006	anser	dock	79%	av	personalen	på	

förskolorna	att	deras	kunskap	om	regnbågsbarn	är	”inte	stor”	eller	”vi	har	ingen	kunskap	alls”	(Hult	&	

Ingelsson,	2006:32).	Intervjuer	visar	att	många	pedagoger	undviker	att	prata	om	andra	familjer	än	

kärnfamiljen	(Östlund,	2006:51;	Hulsebosch,	Koerner	&	Ryan	i	Letts	&	Sears,	1999:187f).	I	SOU	

2006:75,	framkommer	det	att	pedagogerna	undviker	att	tala	om	andra	familjekonstellationer	än	

kärnfamiljen	för	att	undvika	att	peka	ut,	och	särskilja	vissa	barn	från	gruppen	(SOU	2006:75:162).	Här	

kan	vi	applicera	Youngs	resonemang	om	hur	upplysningens	likhetsideal	råder	i	västvärlden.	Hon	

menar	att	det,	tvärtemot	detta	ideal,	är	viktigt	att	belysa	olika	perspektiv	och	lyfta	fram	olikheter	för	

att	synliggöra	normer	och	minska	den	normerande	kulturens	dominans	(Young,	1990:	163-173).	Även	

i	SOU	2006:75	ses	det	som	problematiskt	att	pedagogerna	inte	talar	om	olika	familjemönster.	Här	

menar	delegationen	att	synsättet	att	likabehandling	är	lika	med	jämställdhet	bortser	från	den	

heterosexuella	normen.	Detta	medför	att	andra	familjekonstellationer	osynliggörs	och	marginaliseras	

(SOU	2006:75:162-163).			

		

Henkel	skriver	att	respektera	någon	handlar	om	att	bemöta	någon	på	ett	seriöst	sätt,	så	att	personen	

ifråga	känner	sig	betydelsefull	(Henkel,	2006:41).	Till	skillnad	från	att	tolerera	homosexualitet,	vilket	

innebär	att	det	fortfarande	är	något	annorlunda	(SOU	2006:75:152)	är	respekt	något	som	signalerar	

jämlikhet.	Rosenberg	påpekar	att	en	av	heteronormativitetens	bärande	principer	är	exkludering,	

vilket	grundar	sig	i	ett	vi-	och	dom-tänkande	(Rosenberg	2003:102).	
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Att	informera	och	inkludera	alla	kan	till	exempel	handla	om	att	informera	barnen	om	hur	barn	

kommer	till,	och	berätta	att	det	finns	andra	sätt	än	genom	”mamma	och	pappas	kärlek”.	Det	går	

exempelvis	att	ta	upp	adoption	och	insemination	(Mathiasson	Thorbert,	2006:72).	Kissen	menar	att	

pedagogerna	måste	vara	förberedda	på	att	prata	om	hur	barn	blir	till	på	ett	fördomsfritt	sätt	(Kissen	i	

Letts	&	Sears,	1999:172).	Young	menar	att	marginalisering	är	en	av	de	farligaste	formerna	av	förtryck,	

och	påpekar	att	det	är	viktigt	att	alla	får	samma	tillgång	varje	del	av	samhället	(Young,	1999:53).	

		

Gemenskap	handlar	om	att	få	alla	i	gruppen	att	känna	sig	som	en	betydelsefull	del.	Dynamiken	och	

känslan	av	gemenskap	är	en	grund	till	en	god	lärandemiljö	och	gruppsamspelet	är	därför	viktigt	

(Dysthe,	2003:9).	Henkel	påpekar	att	det	är	viktigt	att	komma	ihåg	att	det	är	pedagogen	som	sätter	

regler	och	normer,	och	styr	över	barnens	rollfördelning	(Henkel,	2006:45).	Pedagogen	fungerar	som	

en	förebild,	och	barnen	lär	sig	hela	tiden,	inte	bara	när	vi	aktivt	försöker	lära	ut	något.	

	

Kompensatoriskt	jämställdhetsarbete	

Ett	kompensatoriskt	jämställdhetsarbete	kan	som	det	ser	ut	idag	vara	svårt	att	applicera	på	

bemötandet	av	barn	i	regnbågsfamiljer,	men	är	ett	tema	som	återkommer	i	de	inkluderade	

handböckerna.	Henkel,	Svaleryd	och	Wahlström	(2006:65-68;	2004:59-65;	2003:134-141)	

rekommenderar	alla	kompensatoriskt	jämställdhetsarbete.	Detta	arbetssätt	går	ut	på	att	skapa	en	

pedagogisk	miljö	för	barnen	där	de	ges	möjlighet	att	bredda	sina	erfarenheter	och	personliga	

intressen	utan	att	traditionella	könsmönster	ska	begränsa	dem.	Vid	kompensatoriskt	

jämställdhetsarbete	delas	barnen	vanligtvis	in	i	pojk.	och	flickgrupper,	för	att	sedan	få	utforska	det	

motsatta	könets	traditionella	sfärer.	Till	exempel	kan	pojkar	få	utforska	känslor	och	

omhändertagande,	medan	flickor	kan	öva	på	fysiska	aktiviteter	eller	ges	tekniska	utmaningar.	
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Diskussion	och	slutsatser	

Syftet	med	studien	var	att	fördjupa	kunskapen	om	hur	regnsbågsbarn	och	bemötandet	av	dem	i	

förskolan	beskrevs	i	lärarprogrammets	utbildningsmaterial	mellan	2005-2008.	Resultatet	visar	att	

materialet	rörande	regnsbågsbarn	i	förskolan	som	användes	i	lärarprogrammet	bestod	av	SOU-

rapporter,	styrdokument,	forskning	samt	pedagogiska	handböcker	och	arbetsmaterial.	Regnbågsbarn	

nämndes	i	olika	stor	utsträckning	i	de	olika	materialen,	fokus	ligger	istället	på	jämställdhetsarbete.	I	

den	tematiska	analysen	framkom	tre	teman,	ansvar,	bekräftelsetekniker	och	kompensatoriskt	

jämställdhetsarbete.	Under	ansvar	presenteras	pedagogens	roll	på	förskolan,	samt	vikten	av	ökad	

kunskap,	självobservationer	och	inventering	av	förskolemiljön.	Under	bekräftartekniker	presenteras	

funna	strategier	för	ett	inkluderande	arbete,	medan	kompensatoriskt	jämställdhetsarbete	visade	sig	

svårare	att	applicera	på	bemötande	av	barn	i	regnsbågsfamiljer.	Nedan	diskuteras	resultatet	mot	

tidigare	forskning	och	teoribildning.	

	

Ansvar	

Heteronormativitet	och	de	traditionella	könsrollerna	går	hand	i	hand	och	det	ena	skulle	inte	kunna	

existera	utan	det	andra.	Redan	från	en	låg	ålder	vet	barn	att	flickor	vill	ha	en	pojkvän,	och	tvärtom.	

De	vet	också	mycket	väl	(vad	som	uppfattas	som)	skillnaden	mellan	flickor	och	pojkar	(Bickmore	i	

Letts	&	Sears	1999:16).	Det	är	en	vanlig	föreställning	att	vi	inom	förskolan	inte	behöver	arbeta	med	

sådana	här	frågor,	då	det	är	väldigt	få	barn	i	förskoleåldern	som	kommit	ut	som	homosexuella.	Men	

även	om	sådana	termer	knappast	används	av	barn	betyder	det	inte	att	barnen	inte	skulle	kunna	hysa	

varma	känslor	för	någon	av	samma	kön,	likväl	som	för	någon	av	motsatt	kön.	Barnen	måste	också	få	

möjlighet	att	vara	bara	kompis	med	barn	av	motsatt	kön.	Språket	är	ett	mäktigt	verktyg	och	vi	måste	

vara	medvetna	om	både	vad	vi	säger	och	vad	vi	inte	säger	till	barnen	(Letts	1999:105).	Det	är	av	vikt	

att	tänka	på	att	vi	är	förebilder,	hela	tiden,	i	allt	vi	gör.	Henkel	skriver	om	detta	i	En	jämställd	

förskola.	Hon	menar	att	det	är	viktigt	att	pedagogerna	funderar	över	hur	de	agerar	som	förebilder	

och	att	man	måste	ta	reda	både	på	vad	man	säger	och	gör	och	vad	man	inte	säger	och	gör	(Henkel,	

2006:75).	Oavsett	om	vi	är	heterosexuella	eller	homosexuella	är	vi	förmodligen	med	och	

reproducerar	heteronormer.	Hur	kommenterar	vi	till	exempel	barnens	relationer?	Låter	vi	barn	av	

olika	kön	bara	vara	vänner,	eller	antyder	vi	att	Lisa	och	Pelle	är	så	kärvänliga.	Är	Lisa	och	Kajsa	såta	

vänner	eftersom	de	båda	är	flickor?	Om	vi	pratar	om	våra	egna	relationer	med	barnen	bör	vi	också	

fundera	på	hur	vi	pratar	om	dessa.	Eftersom	det	är	viktigt	för	alla	barn	att	bli	bekräftade	i	sin	

situation	och	att	bli	synliggjorda	(Rosenberg,	2003:53)	kanske	vi	kan	prata	om	familjer	och	kärlek	på	

till	exempel	en	samling.	Vet	barnen	att	alla	inte	är	heterosexuella?	Vi	måste	dock	vara	medvetna	om	

att	det	inte	räcker	att	göra	detta	en	gång	av	hundra	och	att	det	är	viktigt	att	inte	intar	ett	vi-	och	
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dom-perspektiv.	Det	leder	bara	till	att	heterosexualiteten	normaliseras	och	allt	annat	ses	som	

annorlunda	(Bäckman	2003:82).	

		

Den	[heteronormen]	finns,	stärks	och	sprids	genom	de	omedvetna	och	

medvetna	saker	som	alla	gör.	Spridningen	kan	bestå	i	att	små	barn	till	

exempel	läser	en	sagobok	där	prinsen	(i	blå	mantel)	räddar	prinsessan	(i	

rosa	klänning)	och	annat	liknande.	[…]	Även	den	heterosexuella	

kärnfamiljen	är	en	typisk	heteronorm	i	dagens	samhälle.	Om	inte	detta	

uppfylls	i	familjen	så	anses	den	misslyckad	eller	anses	inte	vara	en	familj.	De	

alternativa	levnadsformernas	fördelar	sopas	under	mattan	och	det	menas	

på	att	barnet	som	inte	lever	inom	kärnfamiljens	väggar	får	en	olycklig	

uppväxt.	(Riksförbundet	för	sexuellt	likaberättigande)	

		

Detta	resonemang	blir	extra	intressant	om	man	likt	Hult	och	Ingelsson	(2006:8)	funnit,	tänker	sig	att	

många	förskolor	arbetar	efter	ett	likhetsideal,	det	vill	säga	att	de	behandlar	alla	barn	lika	i	

jämställdhetens	namn.	För	barnen	som	faller	utanför	normen	kan	det	vara	problematiskt	att	ständigt	

känna	sig	annorlunda	och	aldrig	få	den	bekräftelse	av	sin	familjesituation	som	barn	till	heterosexuella	

får	varje	gång	det	pratas	om	familjer.	Davies	anser	i	Hur	flickor	och	pojkar	gör	kön	att	barn	inte	bara	

läser	sagor	som	underhållning,	utan	att	sagan	också	är	ett	hjälpmedel	för	att	förstå	verkligheten	och	

att	barnen	utrustar	verkligheten	med	mönster	från	sagan	(Davies,	2003:65).	Många	böcker	och	sagor	

innehåller	endast	traditionella	bilder	av	hur	en	familj	kan	se	ut.	Lipkin	menar	att	pedagoger	kan	börja	

anta	att	det	finns	regnbågsfamiljer	representerade	på	skolorna,	även	om	de	inte	alltid	är	öppna.	Han	

menar	att	det	därför	är	viktigt	att	inte	bara	stoppa	eventuella	trakasserier,	utan	att	också	bekräfta	

och	välkomna	olikheter.	Lipkin	påpekar	vidare	att	det	inte	bara	är	regnbågsbarnen	som	premieras	av	

ett	öppnare	klimat	där	alla	inkluderas	i	verksamheten.	Även	elever	från	traditionella	familjer	drar	

fördelar	av	ett	klimat	av	respekt	i	förskolan	(Lipkin,	2004:114).	Vidare	kan	vi	rannsaka	oss	själva	över	

vilka	termer	vi	använder	när	vi	pratar	med	barnen	angående	barnens	föräldrar.	Mammapappa	är	

exempelvis	inte	ett	ord	utan	två	skilda	begrepp	som	inte	alltid	behöver	höra	ihop.	Kan	vi	pedagoger	

konsekvent	använda	ordet	förälder	istället	skulle	det	inte	exkludera	de	barn	som	inte	har	både	en	

mamma	och	en	pappa.	När	vi	använder	begreppen	mamma	eller	pappa	kan	vi	separera	dessa,	och	

inte	använda	dem	som	att	de	alltid	måste	höra	ihop	kanske	kan	vi	till	och	med	bara	använda	

termerna	på	individnivå	med	ett	specifikt	barn	och	inte	när	vi	talar	med	barn	i	grupp.	Förälder	är	ett	

bra	ord	som	barn	kan	förstå.	Kan	det	vara	så	att	mammapappa	används	endast	för	att	förenkla	för	

barnen	och	är	det	då	inte	enklare	att	säga	föräldrar/förälder?	I	samtal	med	barnen	kan	dina	föräldrar,	
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eller	dina	vuxna	användas	istället	för	mammaochpappa,	och	i	samtal	med	föräldrar	kan	det	

könsneutrala	ordet	partner	användas	(Malmquist,	Hydén	&	Zetterqvist	Nelson,	2012).	

	

När	det	gäller	bemötande	av	regnsbågsbarn	i	förskolan	har	vi	som	pedagoger	tillfälle	att	vara	med	

och	skapa	ett	öppnare	och	mer	mångfacetterat	samhälle.	Genom	den	pedagogiska	verksamheten	i	

förskolan	är	vi	med	och	fostrar	barnen,	och	lägger	upp	en	värdegrund	som	barnen	sedan	kan	stå	på.	

Traditionellt	har	förskolan	varit	en	heterofabrik	där	barnen,	om	de	inte	lärt	sig	det	tidigare,	med	all	

tydlighet	får	veta	att	heterosexualiteten	är	det	eftersträvansvärda	(Reimers	2007:54).	Detta	är	

(oftast)	inte	gjort	på	ett	medvetet	plan	utan	beror	mer	på	kommentarer	och	hjälpsamma	puffar	i	rätt	

riktning.	Regnbågsbarnen,	som	står	utanför	kärnfamiljsnormen,	riskerar	att	bli	exkluderade	och	

uppleva	utanförskap	när	vi	i	förskolan	använder	oss	av	kärnfamiljebegreppen	i	den	pedagogiska	

verksamheten.	Endast	på	11%	av	förskolorna	uppger	pedagogerna	att	de	har	pratat	om	homo-	och	

bisexuella	föräldrar	(SOU	2006:75:162).	Medvetenhet	om	normer	är	därför	viktigt,	likaså	att	på	alla	

sätt	uppmärksamma	och	motarbeta	dessa.	Det	räcker	inte	att	bara	tolerera	det	som	är	annorlunda.	

Genom	att	bara	tolerera	och	acceptera	olikheter	missar	man	maktperspektivet.	När	man	tolererar	

ifrågasätter	man	inte	normen	eller	vidgar	gränserna	för	vad	som	kan	vara	normalt.	Istället	förstärks	

ofta	ett	vi-	och	dom-tänkande	(SOU	2006:75:151-152).	

	

Bekräftarteknikerna	

En	studie	av	Bos	och	van	Balen	(2008)	visar	att	både	kontakt	med	och	kännedom	om	andra	

regnbågsfamiljer	förstärker	regnbågsbarns	självkänsla.	Malmquist,	Hydén	och	Zetterqvist	Nelson	

(2012:157)	rekommenderar	att	genom	styrda	aktiviteter,	lekar	och	berättelser	inkludera	

regnbågsfamiljer	som	en	naturlig	familjebild	i	verksamheten.	Synliggörande	som	bekräftarteknik	kan	

på	så	sätt	positivt	påverka	den	pedagogiska	verksamheten	när	det	gäller	bemötandet	av	

regnbågsbarn.	Enligt	SOU	2001:10	är	det	viktigt	för	regnbågsbarn	att	kunna	prata	öppet	med	sina	

föräldrar	om	den	icketraditionella	familjen	och	de	eventuella	problem	de	kan	stöta	på,	på	grund	av	

detta	(SOU	2001:10	del	A:227).	Johnson	och	O´Connor	(2012)	visar	att	den	största	oro	som	föräldrar	i	

regnbågsfamiljer	upplever	är	kopplat	hur	omgivningen	skall	reagera	på	familjekonstellationen.	I	

Queering	elementary	education	framkommer	det	att	psykologiska	studier	har	visat	att	det	har	en	

negativ	påverkan	på	barn	att	inte	bli	synliggjord	och	bekräftad	i	skolans	läroplaner	och	verksamhet	

(Huslebosch,	Koerner	&	Ryan	i	Letts	&	Sears,	1999:189).	En	lesbisk	mamma	berättar	att	barnen	i	

hennes	sons	klass	hade	börjat	kalla	henne	för	pappa,	eftersom	de	inte	kunde	förstå	att	ett	barn	kan	

ha	två	mammor.	Ett	tag	gjorde	sonen	detsamma,	eftersom	bilden	av	en	familj	bestående	av	en	

mamma	och	en	pappa	fanns	i	alla	böcker	han	läste	(Kissen	i	Letts	&	Sears,	1999:169).	I	samma	bok	
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berättar	en	lärare	som	har	ett	regnbågsbarn	i	klassen	att	hon	inte	har	tänkt	prata	högt	om	hans	familj	

om	han	inte	gör	det.	Eleven	själv	säger	ett	par	år	senare	att	han	önskar	att	lärarna	hade	tagit	upp	

homofamiljer	någon	gång,	så	att	han	hade	förstått	eller	vetat	att	det	var	okej	att	prata	om	det	

(Hulsebosch,	Koerner	&	Ryan	i	Letts	&	Sears,	1999:187-188).	Ökningen	av	regnbågsbarn	i	förskolan	

gör	att	vi	måste	börja	tänka	efter	om	och	hur	vi	pratar	om	familjer	och	sexualitet	(Kissen	i	Letts	&	

Sears,	1999:166).		

	

Kissen	anser	att	det	inte	räcker	att	säga	att	homosexualitet	är	normalt.	Pedagogerna	måste	visa	det	

också,	genom	att	inkludera	alla	sorters	familjer	i	hela	verksamheten.	Hon	menar	att	pedagogerna	till	

exempel	måste	vara	förberedda	på	att	prata	om	hur	barn	blir	till	på	ett	fördomsfritt	sätt,	eftersom	

det	oftare	kommer	upp	tidigare	när	någon	familj	i	barngruppen	inte	följer	normen	(Kissen	i	Letts	&	

Sears,	1999:172).	Att	informera	och	inkludera	alla	är	en	bekräftarteknik	som	kan	motverka	

marginalisering.	De	inkluderade	handböckerna	i	genuspedagogik	är	inte	fria	från	heteronormativitet.	

Svaleryd	menar	till	exempel	att	pedagogen	kan	gå	igenom	framtida	föräldraroller	med	barnen.	Hon	

menar	att	pojkarna	kan	få	gå	igenom	papparoller,	samt	vilka	förväntningar	de	har	på	de	blivande	

mammorna,	och	tvärtom.	Hon	menar	vidare,	med	stöd	av	ungdomsforskaren	Annika	Wesslén	att	det	

är	viktigt	att	synliggöra	och	bearbeta	barnens	förväntningar	på	det	motsatta	könet	redan	i	unga	år	

(Svaleryd,	2004:116-117).	Det	informeras	ingenstans	att	det	finns	en	möjlighet	att	en	del	barn	i	

framtiden	kommer	att	leva	i	ett	icke-heterosexuellt	förhållande.	Svaleryd	radar	också	upp	

påståenden	som	barnen	kan	få	ta	ställning	till	i	en	värderingsövning.	Ett	av	dessa	påståenden	är	

”pojkar	kan	älska	pojkar”	(Svaleryd,	2004:97).	När	man	genomför	värderingsövningar	är	det	lätt	att	

utgå	från	att	alla	är	heterosexuella.	Vad	händer	om	det	sitter	ett	barn	i	klassen	som	är	homosexuellt	

eller	som	har	föräldrar	eller	syskon	som	är	det?	Förmodligen	kommer	inte	alla	barn	i	klassen	att	hålla	

med	om	pojkar	kan	älska	pojkar.	Hur	känns	det	då	för	barnet	som	själv	upplever	en	sådan	sak,	direkt	

eller	indirekt?	Läraren	Lisa	berättar	om	en	värderingsövning	på	en	skola	där	ett	påstående	var	”alla	

som	tycker	att	homosexuella	ska	få	gifta	sig	ställer	sig	upp”.	Ungefär	hälften	satt	kvar,	vilket	kändes	

hemskt	för	läraren	som	var	nyförlovad	med	sin	flickvän	(Östlund,	2006:71).	I	Tyst	i	klassen!	menar	

författaren	att	man	ska	formulera	påståendena	på	ett	sånt	sätt	att	de	inte	ifrågasätter	

homosexualitet	eller	bisexualitet	i	sig.	(Östlund,	2006:71)	Om	homosexualitet	alltid	beskrivs	som	

något	avvikande,	istället	för	som	en	integrerad	del	av	samhället	kan	det	vara	svårt	att	se	det	som	

något	naturligt.	Detta	gäller	både	för	barnen	själva	och	för	omvärlden.	Tiina	Rosenberg	skriver	i	

Queerfeministisk	agenda	om	exkludering	och	assimilering.	Exkluderingen	har	sitt	ursprung	i	ett	

dikotomitänkande,	där	heterosexualiteten	blir	det	naturliga	och	vanliga,	medan	homosexualiteten	
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blir	det	onaturliga	och	avvikande.	Assimilering	går	ut	på	att	de	avvikande	ska	anpassa	sig	efter	de	

dominerande	gruppernas	normer	(Rosenberg,	2003:102).	Om	barn	till	homosexuella	kommer	till	

förskolan,	utan	att	få	sin	familjebild	bekräftad	blir	de	först	exkluderade,	för	att	sedan	bli	assimilerade	

in	i	normen.	Chen-Hayes	föreslår	att	barnen	och	pedagogerna	firar	prideveckor	eller	liknande	på	

förskolan.	Han	menar	också	att	det	är	viktigt	att	tänka	på	att	aldrig	anta	att	ett	barn	eller	en	förälder	

har	en	viss	sexuell	läggning,	och	att	det	är	viktigt	att	alla	sorters	familjer	finns	representerade	i	

verksamheten	(Chen-Hayes	i	Kumashiro,	2001:171-172).	Om	det	förekommer	diskriminering	eller	

mobbning	på	förskolan	måste	pedagogerna	vara	snabba	på	att	ingripa.	

	

Enligt	Dysthe	(2003:46)	sker	lärandet	konstant,	och	vi	bör	därför	som	pedagoger	vara	medvetna	om	

att	vi	är	förebilder	för	barnen.	Att	skapa	en	gemenskap	och	att	få	alla	barn	att	känna	sig	som	en	del	i	

gruppen	är	ytterligare	en	bekräftarteknik,	och	pedagogen	är	ansvarig	för	att	sätta	regler	och	normer	

för	barngruppen.	Jag	tror	att	det	är	viktigt	att	tänka	på,	när	man	arbetar	i	förskolan,	att	man	måste	

vara	medveten	om	att	det	inte	går	att	tänka	i	procent	när	det	gäller	till	exempel	familjenormer.	Om	vi	

exempelvis	har	16	barn	som	lever	i	kärnfamilj,	två	som	har	skilda	föräldrar,	en	som	har	två	mammor	

och	en	adopterad	i	en	grupp	måste	vår	strävan	ändå	bli	att	bekräfta	alla	familjekonstellationer	lika	

mycket;	ge	alla	lika	stor	del	i	utrymmet	och	lika	mycket	bekräftelse.	Att	i	80%	av	tiden	ägna	sig	åt	det	

som	inte	bekräftar	20%	av	gruppen	innebär	att	dessa	barn	bara	får	en	femtedel	av	den	bekräftelse	

som	de	övriga	får	fyra	femtedelar	av.	Dessutom	kommer	de	80%	förmodligen	få	sin	familjebild	än	

mer	speglad	i	samhället	i	stort	livet	ut.	Som	tidigare	påpekats	framhåller	bland	annat	Rosenberg	

vikten	av	positiva	förebilder	(Rosenberg,	2003:53).	På	RFSL	anser	man	att	identitetsskapandet	är	

beroende	av	positiva	förebilder,	kultur	och	samvaro	med	andra.	Särskilt	under	ungdomsåren	

påverkar	omgivningens	förväntningar	starkt,	och	det	kan	vara	svårt	att	hitta	fram	till	de	egna	

känslorna	(Riksförbundet	för	sexuellt	likaberättigande).	

	

Kompensatoriskt	jämställdhetsarbete	

Ett	kompensatoriskt	jämställdhetsarbete	är	svårt	att	applicera	på	heteronormen,	eftersom	det	

handlar	om	att	dela	in	barnen	i	flick-	och	pojkgrupper	för	att	barnen	ska	kunna	få	tillfälle	att	prova	på	

sådant	de	annars	inte	gör	så	mycket.	Att	dela	in	barnen	i	grupper	med	kärnfamiljer	och	

ickekärnfamiljer	skulle	inte	leda	någonstans	annat	än	utpekande.	Däremot	skulle	pedagogerna	kunna	

använda	kompensatoriskt	antiheteronormativitetsarbete	genom	att	kompensera	för	avsaknaden	av	

olika	familjebilder	i	verksamheten.	Detta	genom	att	bredda	bilden	av	en	familj	för	alla	barn,	

genomgående	i	hela	verksamheten.	Malmquist,	Hydén	och	Zetterqvist	Nelson	(2012:157)	beskriver	
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att	regnbågsföräldrar	i	förskolan,	trots	att	de	överlag	är	nöjda	och	upplever	en	öppenhet	i	förskolan	

samtidigt	upplever	en	brist	på	spegling	av	sina	familjeförhållanden.	Detta	föreslås	åtgärdas	genom	

lekar,	berättelser	och	aktiviteter	som	speglar	mångfalden.	Även	ett	inkluderande	språkbruk	skulle	

kunna	öka	tryggheten	för	både	barn	och	vuxna.	

	

Slutsatser	

De	viktigaste	slutsatserna	som	kan	dras	utifrån	min	studie	är	att	bemötandet	av	regnbågsbarn	inte	

tas	upp	i	någon	större	utsträckning	i	undervisningsmaterialet	till	lärarutbildningen.	Det	material	jag	

hittat,	och	kunnat	applicera	på	bemötandet	av	regnsbågsbarn	tyder	på	att	vi	som	pedagoger	är	med	

och	skapar	en	bild	av	heterosexualitet	som	det	normala	och	självklara	samt	att	bemötandet	av	

regnsbågsbarn	inte	är	gynnsamt.	Vidare	är	det	av	vikt	att	pedagogerna	inventerar	förskolemiljön,	

med	fokus	på	sagor,	föräldrakontakt,	lekar,	sånger	och	ramsor.	Det	är	av	stor	betydelse	med	positiva	

förebilder	och	genom	att	synliggöra	och	bekräfta	olika	familjeformer	kan	vi	uppfylla	barnens	behov	

av	att	bli	uppmärksammade	och	bekräftade.	

	

Framåtblick	

I	SOU	(2001:10	del	B:366)	föreslår	regeringen	insatser	för	att	öka	kunskapen	kring	barn	till	

homosexuella	föräldrar.	I	Diskrimineringslagen	från	2008	infördes	ett	krav	på	att	varje	

utbildningsanordnare	skall	upprätta	en	likabehandlingsplan	som	skall	innehålla	åtgärder	för	att	

främja	alla	barns	rättigheter	och	motverka	diskriminering	och	trakasserier	(Diskrimineringslagen	

2008:567).	Den	uppdaterade	Läroplan	för	förskolan	(Lpfö	98)	tydliggör	att	förskolan	skall	arbeta	för	

att	alla	barn	skall	utveckla	en	förståelse	för	alla	människors	lika	värde.	RFSL	har	sedan	2008	erbjudit	

HBTQ-certirifiering	för	bland	annat	förskolor,	där	pedagoger,	och	ansvariga	inom	verksamheten	får	

både	teoretisk	och	praktisk	utbildning	inom	HBTQ-frågor	och	normkritik.	Även	olika.nu	erbjuder	

utbildningar	inom	normkritisk	pedagogik	och	jämställdhet.	Det	skulle	vara	av	intresse	att	undersöka	

om	detta	påverkat	lärarutbildningen,	eller	den	pedagogiska	verksamheten,	genom	en	jämförelse	av	

hur	det	såg	ut	tidigare	och	i	nutid.	Det	skulle	vidare	vara	av	intresse	att	genomföra	en	studie	som	

undersöker	hur	barnen	i	regnsbågsfamiljer	själva	upplever	sin	situation	i	förskolan.	Teorimässigt	

skulle	det	även	vara	intressant	att	lägga	till	ett	intersektionellt	perspektiv	på	studier	om	

regnbågsbarn,	ett	begrepp	som	inte	var	myntat	under	mina	år	på	lärarprogrammet	och	inte	

användes	då.	
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Resultattabell	

TEXT	 HUVUDRESULTAT	 ANTAL	SIDOR	
SOU	 	 	
SOU	2001:10	Barn	i	homosexuella	
familjer	

Det	går	inte	att	hitta	några	
skillnader	mellan	barn	till	
homosexuella	föräldrar	respektive	
barn	till	heterosexuella	föräldrar	
vad	gäller	social,	psykologisk	eller	
könsutveckling.		

556	

SOU	2006:75	Jämställd	förskola	–	
om	betydelsen	av	jämställdhet	
och	genus	i	förskolans	
pedagogiska	arbete	

Vikten	av	jämställdhet	och	
genusarbete	inom	förskolan	
fastslås.	Vikten	av	ökad	kunskap,	
samt	att	synliggöra	andra	
familjekonstellationer	än	
kärnfamiljen	lyfts.	Delegationen	
bakom	rapporten	menar	att	
frågor	om	heteronormativitet	är	
en	viktig	del	av	
jämställdhetsarbetet.	

325	

Styrdokument	 	 	
2006:67	Lagen	om	förbud	mot	
diskriminering	och	annan	
kränkande	behandling	av	barn	och	
elever	

Ingen	får	diskriminera	eller	
trakassera	någon	på	grund	av	kön	
eller	sexuell	läggning.	Även	
närståendes	sexuella	läggning	
räknas	in	i	detta.	
	

2	

LpFö,	2016	 Pedagogerna	ska	enligt	läroplanen	
ge	alla	barn	möjlighet	att	utveckla	
sig	själva	utan	att	begränsas	av	
könsroller,	och	hjälpa	barnen	att	
förstå	att	alla	människor	har	lika	
värde.	
	

12	

Forskning	 	 	
Johnson	&	O´Connor,	2002,	The	
Gay	Baby	Boom.	The	Psychology	
of	Gay	Parenthood.	

Regnbågsföräldrar	är	inte	oroliga	
för	hur	de	ska	vara	som	föräldrar,	
däremot	är	många	oroliga	för	hur	
samhället	och	omgivningen	ska	
behandla	deras	barn	på	grund	av	
föräldrarnas	sexuella	läggning.	

280	

Hult	&	Ingelsson,	2006,	Det	
osynliga	regnbågsbarnet	på	
förskolan	–	en	enkätundersökning	
om	normer,	likheter	och	
särskiljandets	betydelse.	

Kärnfamiljen	är	fortfarande	norm	
då	pedagogerna	på	förskolorna	
talar	om	familj.,	och	kunskapen	
om	barn	med	homo-	och	
bisexuella	föräldrar	är	inte	stor.	

62	

Pedagogiska	handböcker	och	
arbetsmaterial	

	 	

Henkel,	2006,	En	jämställd	
förskola	

Bekräftartekniker	beskrivs	som	ett	
sätt	för	pedagogen	att	arbeta	
genusmedvetet	i	sitt	bemötande	

94	



	

	

av	barn	i	förskolan.	Vidare	
förespråkas	en	
jämställdhetsinventering	där	
normer	inom	olika	områden	
synliggörs	för	att	invanda	mönster	
sedan	kunna	motverkas.	

Wahlström,	2003,	Flickor	pojkar	
och	pedagoger	

Pedagogerna	behandlar	barnen	
olika	beroende	på	kön,	trots	att	
de	ansåg	sig	vara	jämställda.	
Vikten	av	ansvarsfördelning	för	att	
målen	i	läroplanen	uppfylls,	samt	
vikten	av	medvetenhet	om	
maktmönster	lyfts.	

229	

Svaleryd,	2004,	Genuspedagogik.	
En	tanke-	och	handlingsbok	för	
arbete	med	barn	och	unga.	

Pedagogerna	gör	skillnad	på	
pojkar	och	flickor.	Pedagogerna	
måste	granska	sig	själva	för	att	
uppmärksamma	värderingar,	
tankar	och	handlingar.	För	barnen	
är	det	viktigt	att	bli	
uppmärksammade	och	bekräftade	
och	pedagogerna	bör	synliggöra	
och	bearbeta	barnens	
förväntningar	på	det	motsatta	
könet	redan	i	unga	år	

143	

Aigner	&	Centerwall,	1994,	
Barnens	kärleksliv.	Om	kärlek,	
sexualitet	och	mötet	med	
vuxenvärlden.	En	bok	för	föräldrar	
och	personal	inom	barnomsorgen.	

Det	är	viktigt	att	avdramatisera	
homosexualitet.	Barnen	bör	få	
information	om	homosexualitet	
och	säger	barnen	något	direkt	
felaktigt	när	de	pratar	med	
varandra	kan	pedagogen	gå	in	och	
rätta.	
	

193	

Östlund,	2006,	Tyst	i	klassen?	Om	
lärarens	arbtet	kring	sexuell	
läggning.	

Pedagogerna	kan	köpa	in	
sagoböcker	för	att	lyfta	fram	
alternativa	familjebildningar,	samt	
titta	över	familjeträden	på	
förskolan.		
	

95	

Mathiasson	&	Thorbert,	2006,	
Hjärtestunder	–	livskunskap	i	
förskolan	

För	att	prata	med	barn	om	
sexualitet	och	samlevnad	delas	
barnen	in	i	grupper	beroende	på	
ålder,	1-3	och	4-5	år.	Sedan	pratar	
de	om	olika	ämnen	på	samlingar.	I	
yngre	åldrar	tas	barnens	egna	
familjer	upp,	de	lite	äldre	får	veta	
att	familjer	kan	se	olika	ut.	
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