
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier – ISV 
LiU Norrköping 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    
 
 
 
 

 
 

”Dom säger att hans mamma är lebb” 
(Citat från intervju med Sanna)  

En kvalitativ intervjustudie om barn som har homosexuella föräldrar 

Linda Engman och Fidde Gunnarsson 

Uppsats på grundläggande nivå år 2008 
Lärarprogrammet i Norrköping 

 
                                 Linköpings universitet, ISV, 601 74  NORRKÖPING 

 

 



 

Institution, Avdelning 
Department, Division 
 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 
Lärarprogrammet i Norrköping 
 

Datum   2008-06-13 
 
 
 
 

 
 
Språk 
Language 
 

 Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

 
 

Rapporttyp 
Report category 
 
Nivå examensarbete 
Grundläggande 
 

 
ISRN   LiU-ISV/LÄR-G--08/65--SE 
 
 
 
Handledare 
Inger Holm 
 
 

Titel ”Dom säger att hans mamma är lebb” - En kvalitativ intervjustudie om barn som har homosexuella 
föräldrar 
  
Title ”They say his mom is a dyke” – A qualitative  interview study about children with homosexual parents 
 
Författare  Linda Engman & Fidde Gunnarsson 
 
Sammanfattning  
Denna uppsats syfte är att ta reda på om barn till homosexuella hämmas i det sociala, med det menar vi barnets 
utveckling av självkänsla, empati, ansvarskänsla och samspelet med andra.  Vi ska även försöka ta reda på 
pedagogernas tankar om deras arbete angående detta i skolans verksamhet. Genom intervjuer har vi fått fram att 
föräldrar med yngre barn inte ser sina barn som några som kommer bli hämmade i framtiden, medan de 
föräldrar som har äldre barn, tillsammans med forskningen, påpekar att i situationer där barnen blir tvungna att 
söka nya kontakter kan det uppstå svårigheter. Pedagogerna påpekar även att det kan uppstå problem under 
perioden då barnen identifierar sig sexuellt. 
 
Intervjuerna har skett med totalt tio personer, fem av dessa är homosexuella föräldrar och de andra fem är 
pedagoger som kommit i kontakt med regnbågsbarn ett begrepp som används för att förklara barn som lever 
tillsammans med homosexuella föräldrar, i förskolans/skolans verksamhet. 
 
Resultatet av intervjuerna visade att föräldrarna och pedagogerna pekade på hur viktigt det är med öppenhet, 
både gentemot pedagoger i förskolan/skolan, andra föräldrar men speciellt mot barnen. Det visade sig även att 
pedagogerna har fördomar men att de är noga med att de inte försöker att påverkar barnen utan de bearbetar 
fördomarna själva eller tillsammans i sitt arbetslag. 
 
Vi har kommit fram till att barn till homosexuella föräldrar inte hämmas mer än ett barn till heterosexuella 
föräldrar, dock ser vi att i vissa situationer kan det vara svårare att vara barn till homosexuella än till 
heterosexuella, men att det på samma gång inte behöver vara något negativt. 
 
 

 

Nyckelord 
 Förskola/skola, homosexualitet, homosexuella föräldrar, pedagoger, regnbågsfamiljer. 

 

 



 

 

Tack 

Vi vill tacka vår handledare Inger Holm för det stöd hon har gett oss under denna tid, då vi 

skrivit uppsatsen. Hon har kommit med bra kommentarer och tips som fått oss att föra vårt 

arbete framåt. 

 

Vi vill även tacka de föräldrar och pedagoger som gett av sin tid och ställt upp och svarat på 

våra frågor. Vi vill skicka ett speciellt tack till de föräldrar som hjälpt oss att ta kontakt med 

de olika pedagogerna och även med andra homosexuella föräldrar. 

 

Tack! 

 

Linda Engman och Fidde Gunnarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning......................................................................................................................................................................1 

1.2 Begreppsförklaring ...........................................................................................................................................2 

1.3 Uppsatsens disposition......................................................................................................................................3 

2. Syfte och frågeställningar ..........................................................................................................................................4 

3. Litteraturgenomgång..................................................................................................................................................5 
3.1 Stigmatisering ...................................................................................................................................................5 

3.2 Skolans ansvar ..................................................................................................................................................6 

3.3 ”Heterofamiljen” kontra ”homofamiljen”.........................................................................................................6 

3.4 Påverkan ...........................................................................................................................................................7 

3.5 Försvara sin familj ............................................................................................................................................7 

3.6 Handledning till pedagoger...............................................................................................................................8 

3.7 Mötet med förskolan och skolan.......................................................................................................................8 

3.8 Den homosexuella föräldrakonstellationen.......................................................................................................9 

3.9 ”Den heta debatten” ........................................................................................................................................10 

4. Metod .........................................................................................................................................................................12 
4.1 Urval ...............................................................................................................................................................12 

4.2 Intervjumetod..................................................................................................................................................13 

4.3 Genomförande ................................................................................................................................................14 

4.4 Transkribering av material ..............................................................................................................................14 

4.5 Analysmetod...................................................................................................................................................15 

4.6 Etik .................................................................................................................................................................15 

4.7 Metoddiskussion .............................................................................................................................................16 

5. Resultat och analys ...................................................................................................................................................17 
5.1 Social hämning?..............................................................................................................................................17 

5.2 Mötet med homosexuella föräldrar .................................................................................................................19 

5.3 Mer information..............................................................................................................................................20 

5.4 Fördomar ........................................................................................................................................................20 

5.5 Pedagogernas stöd i arbetslaget ......................................................................................................................21 

5.6 Det livslånga samtalet .....................................................................................................................................22 

5.7 Öppenhet.........................................................................................................................................................22 

5.8 Olika familjekonstellationer............................................................................................................................23 

5.9 Drömsamhället................................................................................................................................................24 

6. Diskussion..................................................................................................................................................................25 
7. Eftertankar................................................................................................................................................................29 

7.1 Forska vidare ..................................................................................................................................................30 

8 Slutord ........................................................................................................................................................................31 
Referenslista 

Elektroniska referenser

Bilaga 1 och 2



1 

 

1. Inledning 

Vi har valt att skriva denna uppsats på grund av att vi båda två utbildar oss till lärare och 

själva är homosexuella. Vi har hört och hör fortfarande mycket om hur barn till homosexuella 

blir stigmatiserade i skolan men även i samhället. När en person blir stigmatiserad får denne 

ett så kallat stigma, en sorts stämpel som de får på grund av att de avviker från normen 

(Goffman, 2004). Stigmatiseringen kan för barnen göra att det blir svårt socialt, med vänner, 

kontakt med vuxna och sökandet av nya kontakter. Vi tror och inte tror på dessa uttalanden, 

därför har vi valt att undersöka hur verkligheten för ett regnbågsbarn ute i förskola/skola kan 

se ut.  Regnbågsbarn är barn som ingår i en regnbågsfamilj. En regnbågsfamilj är ett begrepp 

som till en början användes av familjer som adopterat barn för att påvisa att en familj kan 

bestå av människor av olika hudfärger. Numera används begreppet mer för att beskriva en 

familj som består av HBT (samlat namn för homosexuella, bisexuella och transpersoner) 

föräldrar och deras barn (www.regnbågsfamiljer.se). Vi vill ta reda på vad de homosexuella 

föräldrarna och deras barns pedagoger har för tankar angående om barnet hämmas i den 

sociala utvecklingen och även vad pedagogerna gör för att öka toleransen och minska 

fördomarna i förskolan/skolan. Vi ville även prata med barnen för att få en bild av hur det kan 

vara att leva som barn med homosexuella föräldrar. Dock valdes detta bort på grund av att vi, 

tillsammans med föräldrar och genom läst litteratur, insett att vi själva gör barnens familjer till 

något annorlunda genom att vi frågar dem om detta och även på grund av att barnen hamnar i 

en omedveten försvarsställning som gör att svaren troligtvis inte skulle bli helt 

sanningsenliga. Dock inser vi att om vi skulle ha fått tag på äldre barn hade vi antagligen 

kunnat genomföra intervjuer med dem. Men då majoriteten av föräldrarna vi kommit i kontakt 

med har yngre barn har vi alltså valt att endast intervjua föräldrar och barnens pedagoger. 

 

Under augusti månad 2007 gick det att på Svenska Dagbladets nyhetssida läsa följande rubrik: 

Skola kritisk till homosexualitet. Artikeln berättar om en skola där pedagogerna är kritiska till 

homosexualitet och delger detta till eleverna. Vi kan läsa detta trots att förskolan och skolan 

ska vara till för alla. Chefen för skolverket kommenterar artikeln med att skolverket 

antagligen kommer att granska ovannämnd skola ännu en gång. Han påpekar även att det 

finns små möjligheter för skolverket att dra in skolans tillstånd. Skolverket är för närvarande i 

kontakt med regeringen för att kunna få större möjligheter att dra in skolors tillstånd i 

framtiden. Rektorn, på den berörda skolan, ser inget konstigt i att hennes skola är kritiska till 
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homosexualitet. Hon menar att alla människor ska behandlas med allra största respekt och att 

ingen ska särbehandlas. Hon tillägger även att bara därför behöver inte alla handlingar ses 

som rätta och riktiga. Artikeln beskriver hur eleverna på naturkunskapslektionerna får lära sig 

att homosexualitet är en synd, vilket rektorn kommenterar genom att berätta om att skolan 

talar om homosexualitet under skolans morgonbön och inte under naturkunskapslektionerna. 

Slutligen poängterar skolans rektor att hon även ser problem med hur de homosexuella lever 

(www.svd.se). Denna artikel skrämmer oss då en pedagog i svenska grundskolan ska lära ut 

det som står i styrdokumenten, inte vad pedagogen som enskild person står för eller tror på. 

Även om pedagogerna och, i detta fall, hela skolledningar ogillar avvikelse från heteronormen 

eller andra avvikelser ger det inte dem rätten att lära ut detta till eleverna och genom det 

påvisa att deras fördomar är något som är sant och riktigt. Som pedagog är det viktigt att vara 

öppen eller att bortse från sina egna fördomar och ge barnen/eleverna den grund de enligt 

skollagen har rätt till i skolans verksamhet. Idag är det allt vanligare att öppet avvika från 

samhällets normer. De individer som anses vara avvikande ifrån normen ser samhället oftast 

ner på, att vara homosexuell idag är att vara avvikande ifrån det heteronormativa. Begreppet 

heteronormativ innebär att anta att alla är heterosexuella och att detta sätt att leva på är det 

som är naturligt och även det önskvärda (Henley, 2006:61). 

 

Denna uppsats är tänkt till pedagoger som känner ett behov av mer information om barn med 

homosexuella föräldrar, men självklart även till er andra som känner att detta ämne är 

intressant. 

 

1.2 Begreppsförklaring 

I vår uppsats förekommer det olika begrepp som kan vara helt nya. Därför har vi valt att 

förklara dessa begrepp under en egen rubrik, det blir enklare för dig som läsare att hitta 

tillbaka under läsningens gång. 

  

Bisexuell: Att bli sexuellt attraherad av en person oavsett vilket kön denne har. 

 

HBT: Det samlade namnet för homosexuella, bisexuella samt transpersoner. 

 

Heteronormativ: Antagandet att alla är heterosexuella och att det är detta som är det normala. 
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Heterosexuell: Att bli sexuellt attraherad av någon av motsatt kön. 

 

Homosexuell: Att bli sexuellt attraherad av någon av samma kön. 

 

”Komma ut ur garderoben”: Att berätta om sin sexuella läggning för sin omgivning. 

 

Regnbågsfamilj: Familj som består av antingen homosexuella, bisexuella eller transsexuella 

föräldrar och deras barn. 

 

RFSL: Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande. 

 

Samkönad relation: En relation där parterna har samma kön exempelvis två män. 

 

Transsexuell: Att leva som ett kön, men känna sig som det motsatta könet. Många väljer att 

med hjälp av hormoner och kirurgiska ingrepp att byta kön.  

(Ovanstående begrepp är alla tagna från Östlund, 2006) 

 

Social utveckling: Barnets utveckling av självkänsla, empati, ansvarskänsla och samspelet 

med andra (Gottberg, 2007). 

 

Stigma: Sätta stämpel på någon (Goffman, 2004) .   

 

Stigmatisera: När en person benämns enbart med personens stigma (Goffman, 2004). 

 

Familjekonstellation: När vi nämner detta begrepp i uppsatsen menar vi hur en familj är 

uppbyggd. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Vi har valt att lägga upp vår uppsats på följande sätt; Litteraturgenomgång, där vi tar upp vad 

forskningen och övrig litteratur säger om våra frågeställningar. Metod, innehåller vårt urval, 

val av metod och vårt genomförande. Resultat och analys, där vi analyserat resultatet. 

Diskussion, där litteratur, resultat och våra egna tankar kopplas samman.
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2. Syfte och frågeställningar 
Det ena syftet med vår uppsats är utifrån homosexuella föräldrar och pedagoger, som har 

kommit i kontakt med regnbågsbarn, studera hur barn till homosexuella påverkas av att leva i 

en, enligt många, annorlunda familjekonstellation, utifrån ett pedagogperspektiv. Det andra 

syftet är att ta reda på vad skolan gör för att informera om de olika familjekonstellationerna i 

samhället. 

 

Övergripande frågeställningar är följande: 

 

• Hämmas barn till homosexuella föräldrar i sin sociala utveckling? I så fall hur? 

• Hur informerar pedagogerna om samhällets olika familjekonstellationer i skolan? 

• Hur arbetar pedagogerna med sina egna värderingar och fördomar? 
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3. Litteraturgenomgång 

Under denna del kommer vi redogöra för vad forskningen kring detta ämne säger. Vi har 

insett att det idag inte finns mycket forskning att tillgå som berör ämnet, vilket gjort att vi 

tagit med olika typer av litteratur. Dock anser vi att allt är relevant för vår studie. Vi har sökt 

efter vad forskningen som finns idag skriver om barn till homosexuella föräldrar och om de 

hämmas i det sociala, såsom kontakten med andra barn eller vuxna. Den litteratur och 

forskning som finns idag ses enligt oss som en aning ensidig, men vi har försökt finna svar på 

våra frågeställningar utifrån alla perspektiv. 

 

3.1 Stigmatisering 

Enligt Erving Goffman (2004), som var en amerikansk professor i antropologi samt författare, 

är ett stigma något som en person bär och som uppfattas som annorlunda på något sätt. Men i 

dagens samhälle får personen inte någon synlig stämpel. Utan stämpeln som sätts på de 

personerna är oftast osynlig och mer outtalad av samhället. Några exempel från dagens 

samhälle är att vara funktionshindrad, att ha en annan hudfärg eller att leva som homosexuell. 

När någon benämner en person genom att enbart referera till personens eventuella stigma blir 

denne person stigmatiserad. Personen ses då inte längre som en ”vanlig” person utan istället 

ses denne utifrån sitt stigma och kan då benämnas som den rullstolsburne, den mörkhyade 

eller den homosexuella. För att klara av att leva med att bli stigmatiserad måste personen 

ifråga klara av de sociala påfrestningarna och även kontrollera informationen om sig själv. 

Detta innebär att den stigmatiserade personen måste, inför andra individer riskera att visa ett 

osäkert jag, och därmed bli utsatt för glåpord och svartmålning. Personen kan hjälpa de 

”normala” personerna att bortse från dennes svaghet eller olikhet genom att försöka förklara 

sitt avvikande för dem på ett sätt som påvisar att personen själv är avskild ifrån det och är i 

tillstånd att glömma det och gå vidare ifrån det. I dessa situationer är det bra att inte enbart 

vara saklig utan även påvisa en viss humor, det är dock inte i alla situationer som humor 

fungerar utan personen måste lära sig vad som fungerar i vilka situationer för att underlätta för 

sig själv (Goffman, 2004).  
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3.2 Skolans ansvar 

I läroplanen för skolan, Lpo 94 (Skolverket, 2006:3) står det att ingen ska diskrimineras på 

grund av sexuell läggning. Det står även i förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 2006:3) 

att inget barn ska utsättas för diskriminering på grund av barnets föräldrars, eller någon annan 

anhörigs, sexuella läggning. I förskolan och skolans läroplaner står det också att tendenser till 

trakasserier aktivt ska bekämpas. Kennert Orlenius (2001) som är filosofi doktor i pedagogik 

menar att enligt den lag skolan ska följa har den ett ansvar att inte enbart arbeta med 

mobbning när den uppstått utan även i förebyggande syfte. När arbetet läggs på att förhindra 

mobbning istället för på efterarbete ligger fokus på rätt ställe. Det är dock viktigt att aldrig 

framställa den person som är utsatt för mobbning som syndabock och det är även viktigt att 

pedagoger ser till att den mobbades värde inte degraderas ytterligare. 

 

3.3 ”Heterofamiljen” kontra ”homofamiljen” 

Det homosexuella föräldraskapet ses som något avvikande. Det framgår i en analys av SOU 

rapporten, 2001:10, skriven av Térese Anving (2004), doktorand i sociologi, att det finns en 

viss rädsla att barnet skulle utvecklas fel eller må sämre av att ingå i en sådan här 

konstellation. Enligt författaren till analysen är den heterosexuella familjen den familj som är 

kärnfamilj och den som bör ses som den normala, detta gör att den homosexuella familjen 

bara blir en sämre kopia av originalet. Enligt Gunilla Halldén, Margareta Hydén, professorer i 

socialt arbete, och Karin Zetterqvist-Nelson, lektor i psykologi, (Bäck-Wiklund och 

Johansson, 2003, kap 9) skiljer sig inte den homosexuella familjen alltför mycket jämfört med 

heterosexuella familjen, om det handlar om förmågan att kunna trösta sitt barn, få barnet att 

känna sig tryggt och ge det en bra uppväxt. Däremot skiljer sig familjerna åt i sin 

konstellation, vilket är ganska uppenbart.  En skillnad som kan ses är att de barn som växt upp 

tillsammans med homosexuella föräldrar är mer öppna inför homosexualitet och avvikelse, 

detta är något som inte är en självklarhet hos ett barn som växt upp med heterosexuella 

föräldrar. Arnfinn J Andersen (2003), som är doktor i sociologi, menar att hela vår kultur är 

uppbyggd på att det som är naturligt är relationen mellan mannen och kvinnan och deras barn. 

Detta är en bidragande orsak till att den heterosexuella familjekonstellationen intagit en 

ideologisk och normativ dominerande ställning i samhället, vilket gör det svårare för 

homosexuella familjer att bli accepterade som familj. Zetterqvist-Nelson (2007) anser att det 

som är viktigt i en familj är kärleken och den bör vara viktigare än den sexuella läggningen 



7 

 

hos föräldrarna. Enligt henne har inte föräldraskapet något med den sexuella läggningen att 

göra. 

  

3.4 Påverkan 

I forskningen som utförts, av bland annat professorn Frederic Bozett (1987), kring hur barn 

till homosexuella föräldrar påverkas rent socialt, redovisas inte några större skillnader mellan 

ett barn som har heterosexuella föräldrar jämfört med det barn som har homosexuella 

föräldrar. Samhällets fördomar blir dock en utmaning för ett barn till homosexuella, speciellt 

under tonåren. De barn som ingått i de olika forskningsstudierna påpekar att en bra relation 

till sina föräldrar och även en öppenhet i familjen angående de svårigheter som ändå kan 

uppstå i mötet med samhället och omvärlden har underlättat hanteringen av situationen då 

barnet känt sig lite förberett. Något som Greger Eman (1996), journalist och författare, sett är 

att forskarna inte kunnat se några skillnader i utvecklingen heller mellan barn som växer upp 

med homosexuella föräldrar och barn som växer upp med heterosexuella föräldrar. Under 

barnens uppväxt påverkas de av yttre förhållanden. Detta gör att psykologer och människor i 

samhället varit rädda för att barn till homosexuella föräldrar ska ta skada av stigmatiseringen 

som de kan utsättas för. Barn vars föräldrar varit öppna med hur verkligheten utanför 

hemmets väggar är, klarar av dessa situationer bättre än de barn vars föräldrar hållit tyst om 

omvärldens värderingar och fördomar.  

 

3.5 Försvara sin familj 

Barn som växer upp i en regnbågsfamilj får oftast leva med att de får försvara sin familj på 

många olika sätt och i många olika situationer. Zetterqvist-Nelson (2007) påpekar att barnen 

är fördomsfria när de föds, därför ser barnen en familj som enligt samhället är avvikande som 

något helt normalt. De har inte den breda kunskapen som de äldre barnen har om vilka normer 

som finns i samhället. När barnen sedan blir äldre är de oftast mer införstådda i hur samhället 

ser på deras familj vilket gör att barnen går in i någon sorts försvarsställning vid frågor som 

rör familjen. Ett exempel som Zetterqvist-Nelson skriver om är en mamma som berättar om 

när hennes sjuåriga son får en sarkastisk fråga från en flicka angående hans familj och då 

svarar han med sanningen. Han svarar att hans mamma aldrig har varit kär i hans pappa utan 

är istället gift och kär i en annan tjej. Sonen fortsätter berätta att hans pappa gett hans mamma 
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frön för att kunna göra honom. Svaret får flickan att bli tyst. Barnens sätt att svara i olika 

situationer är ett sätt som gör att de förhåller sig till normaliteten och även till avvikelser. 

 

3.6 Handledning till pedagoger 

Det har på senare tid genomförts projekt för att underlätta för pedagogerna att lyfta fram 

frågan om homosexualitet som en naturlig del i skolans undervisning. Ett exempel är Under 

ytan projektet som ingår i EU: s Equal-program, som syftar till att motverka diskriminering 

och utestängning i arbetslivet (www.ytan.se). Detta projekt har tagit fram material till lärare 

att använda sig av. Materialet, som Thomas Östlund (2006) varit redaktör för, kan användas 

som en handledning och hjälp på vägen för pedagoger som känner att de behöver lite stöd 

angående mötet med homosexuella föräldrar och deras barn i sin undervisning. Det går att 

beställa materialet, som består av två böcker och en dvd skiva, gratis på projektets hemsida. 

Många personer deltog i Under ytan projektet, bland dessa fanns institutioner på Linköpings 

universitet, lärarförbundet, lärarnas riksförbund och myndigheten för skolutvecklingen för att 

nämna några (Östlund, 2006). 

 

3.7 Mötet med förskolan och skolan 

Ann-Marie Helmadotter, aktiv inom RFSL som informations- och utbildningsansvarig, och 

Ann-Christine Jansson, journalist (1998), skriver att många regnbågsföräldrar känner en stor 

oro vid första mötet med förskolan. Frågor som oftast far runt i huvudet kan till exempel vara 

huruvida de ska vara öppna direkt eller vänta lite med att ”kliva ut ur garderoben”. Det är till 

sin fördel om föräldrarna väljer att vara öppna redan från början. Det finns alltid en risk att 

pedagogerna reagerar negativt, men bakgrunden till det kan vara olika. Den största 

anledningen är oftast att det är en ny situation som pedagogerna inte vet hur de ska hantera. 

De flesta regnbågsföräldrar har efter det första mötet upplevt en öppenhet från pedagogerna 

vilket de känt har varit både på gott och ont. De flesta regnbågsföräldrar som berättat om sin 

sexuella läggning har inte upplevt att deras barn har blivit mobbade eller att de andra barnen 

agerat konstigt gentemot deras barn. Helmadotter och Jansson (1998) anser att det bli allt 

vanligare att barn lever som skilsmässobarn, och att detta leder till att begreppet kärnfamiljen 

inte längre kan anses som relevant. Skulle det dock bli på det viset att ett barn far illa eller 

känner sig orättvist behandlad ligger det i pedagogernas arbete att agera och lösa situationen 

på bästa möjliga sätt och som förälder räcker det med att hänvisa till styrdokumenten, där det 
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står att pedagogen skall uppmärksamma och vidta åtgärder för att förebygga och motverka 

alla former av kränkande behandling (Skolverket 2006). 

 

När ens barn sedan kommer upp i skolåldern innebär detta att förskoletidens trygghet lämnas, 

i detta stadium är det ännu viktigare att föräldrarna ställer krav på skolan. Om ens barn skulle 

utsättas för mobbning eller kränkning kan föräldrarna även här hänvisa till skolans läroplan 

och påpeka att det är skolans ansvar att ha en förståelse och öppenhet för olikheter. I dagens 

skola har det blivit allt vanligare att skällsord används såsom exempelvis ”bög” och ”cp”. När 

en sådan handling inträffar är det viktigt att skolan inte accepterar detta. Ett bra 

tillvägagångssätt i denna situation kan vara att diskutera och berätta för eleverna om ordens 

betydelser och innebörd. Användandet av skällsorden medför ofta trakasserier och förtryck 

vilket skolan ska arbeta för att motverka (Helmadotter & Jansson, 1998). 

 

3.8 Den homosexuella föräldrakonstellationen 

Den homosexuella familjen finns i lika många varianter som den heterosexuella familjen. Det 

finns ingen specifik homosexuell föräldrakonstellation. Familjerna kan uppstå bland annat 

genom att barnens heterosexuella föräldrar skiljer sig och sedan blir tillsammans med en 

person av samma kön, ett kvinnligt samkönat par inseminerar och får på det viset barn 

tillsammans, eller kan ett kvinnligt och ett manligt samkönat par skaffa barn tillsammans där 

en person i varje par blir de biologiska föräldrarna. Därför är det svårt att säga hur en 

homosexuell familj ser ut. Det går heller inte att säga exakt hur många som lever i en 

homosexuell föräldrakonstellation i Sverige, då mörkertalet är stort (Bäck-Wiklund & 

Johansson, 2003). Under 1998 uppskattades det att det fanns omkring 40 000 barn som lever 

som ett regnbågsbarn där minst den ena föräldern är homosexuell. En dominerande tanke i 

samhället är att ett barn både behöver sin mamma och pappa, men det ett barn främst behöver 

är kärlek ifrån sina föräldrar. Det måste också finnas någon i deras närhet som kan uppfylla de 

olika behoven barnen har samt att föräldrarna lyssnar på sina barn (Helmadotter & Janson 

1998, Zetterqvist-Nelson 2007). 

 

Idag kan det ställa till problem, till exempel genom kränkning, att leva som homosexuell 

förälder, både för föräldrarna själva och för deras barn. Därför är det av yttersta vikt att som 

homosexuell förälder leva öppet med sin sexuella läggning inför sina barn. Det är viktigt för 

homosexuella föräldrar att våga stå för det liv som de valt att leva och för de individer de är. 
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När något hemlighetshålls för barnen kan det resultera i att barnen blir deprimerande eller 

nedstämda. Detta handlar inte bara om den familjekonstellation barnet lever i utan det kan 

vara andra faktorer såsom att ens förälder lever i missbruk eller att misshandel förekommer i 

familjen. Genom att vara ärlig och öppen som förälder visar föräldrarna sitt barn respekt och 

ärlighet. Barn är duktiga på att läsa signaler och kan då själva eventuellt lista ut sanningen, 

vilket då kan leda till irritation och förakt mot föräldrarna (Helmadotter & Jansson, 1998). 

Karen Glistrup (2005) som är kurator, familjeterapeut och handledare skriver att föräldrar som 

hemlighetshåller sanningen för sina barn själva mår dåligt. Detta på grund av de osanningar 

föräldrarna får ge barnen. Glistrup menar även att det är de vuxnas ansvar att barnen mår bra 

och att barnen mår bättre av att veta. Barn är smarta och listar snabbt ut sanningen bakom 

förklaringarna som föräldrarna ger. 

 

Barnen till homosexuella föräldrar ser sig själva som något speciellt, det är inte av den 

karaktären att barnet ”råkat” komma till utan de flesta homosexuella föräldrar har noggrant 

planerat detta innan de slutligen bestämt sig för att ta steget att skaffa barn. När barnet sedan 

väl kommer är det både väldigt efterlängtad och det får motta mycket kärlek. Det som får 

homosexuella par att tänka efter både en och två gånger är de många diskussionerna huruvida 

homosexuella par ska få skaffa barn eller inte. Det som varit tyngdpunkten i diskussionen är 

att barn i denna form av familjekonstellation kan utsättas för mobbning eller finna problem i 

sökandet av sin identitet (Helmadotter & Jansson, 1998). 

 

3.9 ”Den heta debatten” 

Annika Hamrud (2005) arbetar som journalist på Dagens Nyheter i Stockholm, och i hennes 

bok Queer kids berättar hon om sitt liv. Hon berättar öppenhjärtligt om sin son Calle som hon 

fått genom insemination i Finland. Annika ifrågasätter samhällets lagar och normer. Annika 

och hennes flickvän åkte till USA när hon var i femte månaden för att hennes flickvän skulle 

kunna adoptera honom. När de sedan tre år efter kommer hem är diskussionerna i full gång 

om närstående adoptioner och huruvida samkönade par skall få genomföra detta eller inte. 

Detta gjorde att den adoption som Annika och hennes flickvän genomförde i USA var ogiltig i 

Sverige. Många i Sveriges regering ifrågasatte om en närstående adoption skulle få genomgås 

av homosexuella partners vilket ledde till en het debatt. Sju ledamöter som representerade alla 

de sju riksdagspartierna hade gått ihop och skrivit en insändare i DN (Dagens Nyheter), där de 

påvisade att barn med homosexuella föräldrar oftare skulle ha utsatts för incest eller att de 
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hade haft sex med någon av samma kön. Mycket fokus låg på barnen och deras välmående 

och huvudargumentet var att ett barn behöver en manlig och en kvinnlig förälder. Fördomar 

lades på hög och många av fördomarna i debatten var att barn med samkönade föräldrar 

hämmas, inte utvecklas på samma sätt som barn med heterosexuella föräldrar och även att de 

kränks och mobbas. Detta trots att det fanns mycket forskning vid den tiden som pekar på att 

så inte är fallet. De ansåg att de empiriska studierna som genomförts var en otillförlitlig källa 

och valde att istället titta vidare efter annan relevans. I samhället finns många organisationer 

bland annat BRIS och Rädda barnen där personer utsåg sig själva som experter inom ämnet. 

Fokuset låg på att tänka på barnen och inte på föräldrarna. Annika, hennes son och hennes 

flickvän befann sig i lokalen där denna debatt hölls och hon kände hur allt bar emot. Trots 

många negativa inlägg beslutas det senare om att närstående adoptioner kan äga rum av den 

homosexuella partnern. Efter denna debatt får Annika, flickvännen och Calle (Annikas son) 

hembesök av en utredare som ställer privata frågor, observerar familjen samt uppsöker Calles 

pedagoger. Utredaren var en kvinna som var emot samkönade föräldrar, vilket inte gjorde 

situationen lättare. Resan för Annika och hennes familj slutade lyckligt då Calle fick juridisk 

rätt till att ha båda sina rättsliga föräldrar (Hamrud, 2005). 
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4. Metod 

För att uppnå syftet med vår uppsats kommer vi att använda oss av intervjuer som vi 

genomfört med homosexuella föräldrar och pedagoger som varit i kontakt med barn till 

homosexuella föräldrar. Vår studie är förlagd till en mellanstor stad i Mellansverige. För att få 

en grund i hur en uppsats ska genomföras har vi tagit del av Staffan Stukát (2005) som 

beskriver vilka delar som en uppsats ska bestå av och vad som kan tas i beaktande under 

arbetets gång. 

 

Under vår utbildning har vi varit i kontakt med både observationer och intervjuer. För att få 

ett material att arbeta med har vi valt att fokusera på att intervjua homosexuella föräldrar och 

även pedagoger till deras barn. Vi har valt att inte intervjua barnen till homosexuella föräldrar, 

vilket vi tänkt från början, då både föräldrarna och forskningen till exempel Zetterqvist-

Nelson (2007) påpekar att barnen oftast går in i en så kallad försvarsställning när frågor ställs 

angående deras familj. Anledningen till att vi fokuserat oss på kvalitativa intervjuer istället för 

på observationer grundar sig i att det är svårt under en kortare tid att observera om ett barn 

blir hämmat eller inte och även vilka tankar pedagogerna och föräldrarna har kring detta. Vi 

har även valt bort skriftliga enkäter då vi tror att vi under en intervju får ut mer och kan lättare 

tolka det som sägs då vi hör både tonfall, sarkasm och liknande som faller bort i den skrivna 

texten. Vi kan även under intervjuerna be personen att utveckla sitt svar om det är något vi 

undrar över, vilket blir svårare med enkäter. 

 

4.1 Urval 

Vi har intervjuat fem föräldrar som lever i en regnbågsfamilj och även intervjuat fem 

pedagoger som kommit i kontakt med regnbågsbarn. Samtliga respondenter lever i eller kring 

samma stad. Pedagogerna fick vi kontakt med via föräldrarna, då vi ville vara säkra på att 

pedagogen hade erfarenheter av barn med homosexuella föräldrar. De flesta föräldrarna fick 

vi kontakt med via en föräldragrupp för regnbågsfamiljer eller så fick vi kontakt med de via 

andra föräldrar. Vi har inte varit bekanta med vår urvalsgrupp innan intervjuernas 

genomförande, då vi tror att detta skulle ha påverkat vårt resultat. Vi har försökt få 

respondenter med barn i olika åldrar, för att få ett brett fält att analysera. Barnen som varit i 
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fokus, men inte intervjuats, är i åldrarna 2-18 år. De intervjuade föräldrarna har alla växt upp i 

en kärnfamilj och lever idag som öppna HBT personer. 

 

4.2 Intervjumetod 

Vi har utgått ifrån Steinar Kvale (1997) som beskriver hur en kvalitativ forskningsintervju går 

till och vad som bör tänkas på när den genomförs. Syftet med att göra en kvalitativ 

forskningsintervju är att få ta del av den respondentens tankar för att sedan försöka tolka vad 

denne menar. Kvale menar att det är viktigt att förbereda sig som intervjuare och att innan 

veta vad ämnet handlar om, alltså att ämnet inte ska vara något helt nytt, varför intervjun 

genomförs och hur den ska genomföras. Innan intervjun genomförs är det enligt Kvale viktigt 

att respondenten får reda på syftet med intervjun, att intervjun ska spelas in och även få 

chansen att ställa frågor innan intervjun börjar. Kvale skriver även om olika typer av 

intervjufrågor och hur de följs upp på ett bra sätt. Denna guide (se bilaga 1) har vi haft som 

grund då vi skrivit våra intervjufrågor (se bilaga 2) till föräldrarna och pedagogerna. 

 

Stukát (2005) skriver att en kvalitativ intervju är en typ av en ostrukturerad intervju. Den som 

intervjuar vet om vilka frågor som behöver beröras men ställer dem i den ordning som 

samtalet bjuder in till. Stukát påpekar även att det i denna typ av intervju är viktigt att ha en 

frågeguide där huvudfrågorna står uppskrivna. Huvudfrågorna ska frågas lika till alla 

intervjuade, men följdfrågorna blir anpassade efter svaren som ges. Enligt författaren är det 

bra att ställa följdfrågor av utvecklande karaktär för att få ut maximalt av intervjun såsom: 

Kan du utveckla? Vad menar du? Kan du förklara? 

 

För att försöka att förutse svårigheter under intervjuerna har vi tagit del av Jan Trost (2005) 

och hans tankar om hur en intervju går till och vad som kan uppstå under en intervju som 

berör känsliga ämnen. Ett exempel som Trost tar upp är hur en tystnad hanteras, att frågorna 

skall vara lättförstådda och raka och även att intervjun avslutas på ett bra sätt. Vi har även 

använt oss av Trost i vår kontakt med våra respondenter. Han nämner att det är viktigt att 

presentera sig med namn, varifrån vi kommer och även vad vårt syfte med intervjuerna är. 

Trost påpekar även att det är viktigt att respondenten förstår vad tanken med uppsatsen är och 

att ha fått ta del av frågorna innan intervjun genomförs. 
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4.3 Genomförande 

Alla intervjuer har spelats in på band, för att vi sedan har kunnat lyssna på dem om och om 

igen. Varför vi valde att spela in intervjuerna grundar sig även i att det både är enklare att 

genomföra intervjun om vi som intervjuare slipper avbryta samtalet för att skriva ner svaren. 

Dessutom får vi med allt som sägs ordagrant, vilket vi inte skulle få om svaren skrivits ner 

under intervjuns gång. Vi kan då även koncentrera oss på kroppsspråket och minspelet. Vi har 

valt mellan att spela in intervjuerna med hjälp av en bandpelare eller med en videokamera, på 

grund av att vi vill bibehålla respondenternas integritet och därigenom lättare hålla deras 

anonymitet har vi valt att spela in dem på bandspelare. 

 

Stukát (2005) skriver att det är bra om det är den personen som ska genomföra forskningen 

som är den som genomför intervjuerna, då minnet är den viktigaste ingrediensen när 

materialet tolkas och analyseras. Vi har därför valt att vi båda medverkar vid intervjuerna, 

men att endast den ena ställer frågorna till respondenten. 

 

4.4 Transkribering av material 

I transkriberingen av det inspelade materialet har vi använt oss av Per Linells (1994) tre steg 

som kan gås genom i en transkribering. Vi har valt att göra en blandning av steg två och steg 

tre. Vilket innebär att vi transkriberat intervjuerna ordagrant, men vi har tagit bort 

omtagningar och även felsägningar. Talspråk till exempel ”asså” är ändrat till ”alltså” för att 

underlätta läsandet till analysen. 

 

Av de tio intervjuerna, som varade 30-50 minuter vardera, har vi har valt att transkribera fyra 

intervjuer på grund av den korta tid vi har på oss att skriva denna uppsats, två med 

pedagogerna och två med föräldrarna. De övriga intervjuerna har vi lyssnat på om och om 

igen, och gjort stödanteckningar under tiden vi lyssnat.  Vi har använt de transkriberade 

intervjuerna som hjälpmedel till att hitta röda trådar som vi sedan lyssnat efter i de övriga 

intervjuerna. I de fall vi tagit citat ifrån de icke transkriberade intervjuerna har vi transkriberat 

det stycke som citatet tagits ifrån. 
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4.5 Analysmetod 

Kvale (1997) skriver att en analys innehållet tre steg. Först struktureras hela materialet från 

intervjuerna för att underlätta analysen, detta sker genom att materialet transkriberas eller gås 

igenom noggrant. Sedan kommer klarläggningen där material som inte är väsentligt för 

uppsatsen tas bort. Slutligen sker själva analysen där mönster urskiljs och där vi som forskare 

tolkar det respondenterna svarat. Det är även här likheter och olikheter mellan svaren hittas. I 

vår analys kommer vi att använda oss av dessa tre steg (Kvale 1997). Det är viktigt att läsa 

och lyssna igenom det material som intervjuerna har gett och sedan fundera på vad som hände 

under intervjun och även vad som iakttogs. Det är även viktigt att veta att det inte finns några 

regler eller mallar att följa vid analys av kvalitativa intervjuer. Dock ska de etiska reglerna 

iakttagas och det som skrivs ska vara sanningsenligt. I analysen är det bra om det går att hitta 

mönster, avvikelser eller likheter. Det är även viktigt att finna svaren på de frågeställningar 

som finns för att uppnå syftet med uppsatsen (Trost, 2005) 

 

4.6 Etik 

Kvale (1997) påpekar hur viktigt det är att informera intervjupersonen om att det personen 

säger är konfidentiellt och om personen citeras i uppsatsen kommer det ske med ett fiktivt 

namn, vilket vi valt att göra. Det är även viktigt att behandla frågan om vad resultatet (denna 

uppsats) får för konsekvenser för de som har blivit intervjuade och även för de som skrivit 

den. Trost (2005) menar att det är viktigt att påpeka för intervjupersonen att tystnadsplikt 

råder under samtalet och även efter. Det är även viktigt att informera om att den som 

intervjuas kan avstå från att svara på frågor som den anser för personliga eller avbryta 

intervjun om intervjupersonen av någon anledning vill detta. Trost påpekar att det är viktigt 

som intervjuare att vara beredd på att olika människor reagerar på olika sätt och att vissa 

frågor kan framkalla starka och obehagliga känslor. 

 

Vi har valt att ta kontakt med föräldrarna först för att genom dem hitta pedagoger att 

intervjua. Detta på grund av att vi insett att vi inte kunnat gå åt andra hållet då ingen pedagog 

får svara på om de har ett barn med homosexuella föräldrar på en utomståendes förfrågan. Det 

har genom detta val varit enklare att fråga pedagogerna och även fått dem att ställa upp, då de 

redan visste att föräldrarna godkänt detta. Vi har även tagit del av och följt vetenskapsrådets 

etiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2001) som består av fyra 
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olika delar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att vi som forskare måste informera respondenterna om syftet med 

vår forskning. Samtyckeskravet innebär att respondenterna har själva rätten att bestämma över 

sin egen medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som kommer fram 

om/av respondenten skall förvaras på ett sätt där ingen obehörig kan komma i kontakt eller ta 

del av dessa. Till sist innebär nyttjandekravet att de insamlade uppgifterna endast får 

användas i forskningssyfte. Vi har följt dessa fyra olika delar då alla respondenter har fått ta 

del av vår studies syfte, kunnat säga ifrån om de inte vill medverka, eller i hur stor del de vill 

medverka. Materialet har vi sett till att förvara på ett sätt där endast vi kunnat ta del av det. Vi 

har även informerat respondenterna om att de insamlade uppgifterna endast vara till denna 

studie och sedan förstöras. 

4.7 Metoddiskussion 

Vi har valt att vara två under våra intervjuer. Vi har valt att endast en av oss är den som leder 

intervjun och att den andra sitter passivt med. Den största anledningen till att vi valt att båda 

medverka är för att vi tillsammans minns mer än vad en ensam person skulle göra.  

 

Intervjuerna är genomförda antingen i respondentens hem, i en lugn lokal på arbetet eller på 

en annan plats som för respondenten känts trygg. Vi har låtit respondenten bestämma plats 

och om möjligt tid för intervjun, då de inte ska behöva känna sig stressade eller obekväma i 

situationen. 

Föräldrarna som ställt upp på intervjuer har alla ”kommit ut ur garderoben”. Vilket kan ha 

påverkat resultatet. Vi valde även att berätta för alla intervjuade att vi själva lever som öppet 

homosexuella, detta gjorde vi för att de skulle känna sig trygga vilket vi i efterhand insett 

kanske även det kan ha påverkat resultatet. Dessa faktorer kan ha påverkat resultatet, men vi 

anser att det i så fall gett en mer ärlig bild om hur deras verklighet är. Efter att intervjuerna 

genomförts stängdes bandspelaren av men respondenten och vi själva slutade inte att 

diskutera på grund av detta, vilket resulterat i att mer intressant fakta uppstod. 
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5. Resultat och analys 

Vi har valt att redovisa denna del tematiskt genom att utgå från våra grundfrågeställningar i 

syftet. Vi kommer sammanfatta vad pedagogerna och föräldrarna sagt och om någons åsikt 

skiljer sig från de andra kommer även detta att påvisas. Citaten från föräldrar eller pedagoger 

har vi valt för att tydliggöra det som sagts.  

5.1 Social hämning? 

Föräldrarna till de yngre barnen menar att deras barn inte kommer få några problem inom den 

sociala omvärlden, utan att de istället kommer vara starka individer för att de som föräldrar 

försöker ge dem de förutsättningarna de behöver för att klara sin omvärld.  

 
Jag kommer att lyssna och förstå mer än vad mina egna föräldrar som lever utifrån den 

heteronormativa verkligheten gör. Jag är medveten om alla de här olika bitarna. Man har ju 

själv varit en minoritet på ett sätt så att jag tror att hon kommer att tycka att hon är bäst, 

vacker och fantastiskt. Det är mitt mål och en liten dos ödmjukhet så att hon får vänner då det 

kan ju också vara bra. (Kikki, förälder till en 2 årig dotter) 

 

Carola, som är pedagog i förskolan, påpekar att mindre barn oftast inte har några fördomar 

utan att det istället kommer ifrån världen omkring barnen. Fördomarna och de elaka orden är 

något barnen hör ifrån deras omgivning. Hon säger även att om ett barn till homosexuella 

föräldrar skulle bli hämmat beror det på de vuxnas sätt att vara, inte på grund av barnet i sig 

eller barnen som finns runt omkring det.  Hon påpekar även att det var nog svårare förr, för 

hon tror att det var vanligare då att homosexuella människor bar på en hemlighet, men att 

dagens samhälle är mera öppet, att homosexualitet inte är något konstigt. Vilket hon tror gör 

det enklare för barnen till de homosexuella att växa upp. 

 

De flesta pedagogerna tror att barn med homosexuella föräldrar kan hämmas i det sociala livet 

om barnet i fråga byter miljö och blir tvungna att söka nya kontakter. Även när barnen når 

tonåren tror pedagogerna att det kan göra ”hitta sig själv” situationen lite svårare. 

 
Det är klart att de i en viss ålder, när de identifierar sig sexuellt som barn, i slutet av 

mellanstadiet och i början av högstadiet, så är det klart att man kan få glåpord för det om man 

lever ihop med två mammor eller två pappor. ( Lotta, pedagog i förskolan) 
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På samma gång påvisar Lotta att det inte alls behöver vara hämmande att ha homosexuella 

föräldrar utan det kan snarare vara stärkande eller utvecklande.  

 
Det kan säkert vara utvecklande också om man har grunden med sig så att man kan stå för 

det, och liksom tycka att det inte är något konstigt. Och sen beror det nog på hur, alltså har 

man bott i samma område och det har varit helt öppet sedan man var liten och alla vet och att 

man går i samma förskolegrupp och med sina kompisar hela resan genom skolan, då tror inte 

att det har någon som helst betydelse, men kommer man inflyttad tror jag det kan vara 

svårare. 

 

Föräldrar till äldre barn håller med om detta angående flytt till andra skolor, att deras barn då 

kan bli hämmade i det sociala för att det uppstår en situation där barnet blir tvunget att söka 

nya kontakter. 

 
 Ja, vår äldsta son började på ny skola när han började på högstadiet. Allting hade vart 

jättebra under tiden han gick på låg- och mellanstadiet i och med att det var under den tiden 

hans pappa kom ut och då var han fortfarande så pass liten och tänkte inte riktigt så, inte hans 

kompisar heller. Men sen senare när han skulle byta skola, till högstadiet så var det nya 

kompisar och folk som inte visste om det hela och då blev det genast jobbigare tyckte han, att 

berätta för sina nya kompisar hur det låg till. (Måns, styvpappa till två tonårspojkar) 

 

Den ena pedagogen menar att omgivningen och inställningen hos föräldrarna är av större 

betydelse än den sexuella läggningen hos dessa. 

 
Det handlar inte om vilken social grupp du föds in i, utan det handlar om vilken sorts förälder 

du har, hur det går för dig och hur du blir. (Carola, pedagog i förskolan) 

 

Pedagogerna är noga med att påpeka att mobbning av barn med homosexuella 

föräldrar förekommer men att det oftast inte beror på deras föräldrars läggning utan 

att de mobbas av samma orsaker som andra barn, såsom fel hår färg, glasögon, längd 

och liknande. 
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5.2 Mötet med homosexuella föräldrar 

De flesta pedagogerna uttrycker en osäkerhet hur de ska gå tillväga vid första mötet med en 

homosexuell familjekonstellation. Vilket föräldrarna kan känna av i vissa fall. Föräldrarna vill 

dock bli bemötta som vilken annan förälder och inte särskiljas. 

 
Ja, jag tycker att de ska sträcka fram handen och säga ”hej jag heter så och så”, precis som de 

gör med de heterosexuella föräldrarna. Jag tror inte man behöver agera på något speciellt sätt, 

men jag tror man ska vara uppmärksam när man pratar om barnens föräldrar, att man inte ska 

tjata om mamma/pappa konstellationen hela tiden, utan att man kan fråga hur ser din familj 

ut, inte vad heter pappa, vad heter mamma. (Charlotte, förälder till en 2 årig dotter) 

 

Pedagogerna har insett att homosexuella par som skaffar barn blir allt vanligare, vilket gör att 

pedagogerna förstår att det inom en snar framtid finns fler barn i förskolan/skolan som har 

homosexuella föräldrar. Detta gör att pedagogerna börjar fundera allt mer på hur de ska agera. 

De inser dock att det inte finns ett sätt att gå tillväga utan det finns lika många 

tillvägagångssätt som föräldrar och barn. 

 
Ja, det är ju även där att man liksom har ett öppet möte om man ska säga att man möter alla 

föräldrar liksom lika, och sen utifrån deras behov, vad de behöver eller vad man ska säga och 

de gäller ju inte bara homosexuella föräldrar utan de gäller ju alla slags olika föräldrar. Det 

kan ju vara invandrare, missbrukare, det kan vara i alla lägen, så är man ju olika. (Regina, 

pedagog i förskoleklass). 

 

 Många av pedagogerna inser att de i klassrummen, eller på samlingarna, pratar om olika 

familjekonstellationer men att den homosexuella familjen glöms bort och oftast inte nämns. 

Pedagogerna är även rädda för att säga fel saker till föräldrarna och till deras barn, att det ska 

komma ut dumma kommentarer som gör att föräldrarna eller deras barn ska känna sig 

kränkta. Föräldrarna är medvetna om att regnbågsfamiljer kan vara något okänt för 

pedagogerna och att pedagogerna försöker agera på bästa sätt mot dem som mot alla andra 

familjer. 

 
Det gäller ju, att om man arbetar med barn i regnbågsfamiljer, då gäller det ju att man har 

kunskap om vad det är för någonting. Och att det inte, att dels handlar det ju att behandla alla 

lika och dels handlar det om att man absolut inte behandla alla lika för vi är inte lika, vi är ju 

olika allihopa. Och det gäller ju även oavsett hur familjekonstellationerna är, så kan man inte 

gå in i varje familj och behandla den likadant som alla andra. Jag tror att man få se till fall till 
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fall, men det gäller ju och ha en blick för överhuvudtaget hur ser regnbågsfamiljen ut, vad har 

de för förutsättningar. (Charlotte, förälder) 
 

5.3 Mer information 

Pedagogerna vill behandla de homosexuella föräldrarna på likande sätt som heterosexuella 

föräldrarna, men de tror att de inte riktigt kan vara på samma sätt. De flesta pedagogerna 

önskar mer kunskap, eller snarare hjälp på vägen. De skulle vilja ha lite tips om vad som är 

rätt att säga och vad som inte bör sägas. Pedagogerna önskar även mer information om hur det 

går till rent praktisk för två kvinnor eller två män att skaffa barn. Alltså att få en bredare 

förståelse för hela processen som föräldrarna gått igenom och på det viset även kunna få 

möjligheten att vara ”som vanligt”, utan rädslan för att säga fel saker. 

 
Jag själv har ju inte så jättemycket erfarenhet med just homosexuella föräldrar. Så därför så 

känner ju vi alla här som jobbar i mitt arbetslag att man skulle vilja ha mer kunskap om hur 

man bemöter föräldrarna.  Vi känner att man gärna skulle vilja ha mer kött på benen. För det 

bli ju vanligare och vanligare. (Regina, pedagog) 
 

Något som föräldrarna önskar i kontakten med förskola och skola är öppenhet, att pedagoger 

och även andra föräldrar vågar fråga, om de har några funderingar exempelvis kring deras 

familjekonstellation. 

  

5.4 Fördomar 

Pedagogerna har enligt dem själva inga fördomar om homosexuella människor generellt sett 

eller homosexuella föräldrar, men påpekar på samma gång att fördomar har alla mer eller 

mindre.  

 
Förr har jag tänkt så här, att det är viktigt att alla barn får identifiera sig med, eller får umgås 

med mamma och pappa alltså en man och en kvinna. Att man får umgås alltså, så att man kan 

hitta identifikation hos pappa om man är kille och hos mamma om man är tjej. Men jag är 

inte riktigt så säker på det, men jag tror det är bra att man kan få göra det, jag tror det. Men 

det är bara för att vi har det heterosexuella som norm. Det är därför tror jag som jag har dem 

tankarna, om inte det vore norm så kanske inte jag skulle ha dem här tankarna som jag har. 

(Nanne, pedagog i skolan) 
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De fördomar pedagogerna har arbetar de med hela tiden, för de tycker det är viktigt att 

egentligen inte ha några fördomar. De säger också att det är viktigt att inte fördomarna 

kommer ut till barnen, utan att de i sin pedagogroll ska försöka vara neutrala. Oftast kommer 

fördomarna ifrån de andra föräldrarna som har sina barn i samma verksamhet. Fördomarna är 

oftast inte uttalade utan det sker mer i det tysta, via kroppsspråk eller blickar. En situation 

som Carola kommenterar handlar om mötet mellan en farmor, som är en äldre 

invandrarkvinna och två homosexuella mammor. 

 
Farmor frågar så här; Jag förstår inte, är ni systrar, är du hennes syster? Nej, säger föräldern, 

det här är min fru. Då reste sig farmor upp och tog sitt barnbarn och satte sig vid ett annat 

bord. 

 

Carola säger att det är viktigt att inte bara ha en öppen diskussion med barnen och de 

homosexuella föräldrarna, utan att det även är viktigt att prata med de andra föräldrarna, och 

övrig personal i verksamheten. I diskussionerna är det viktigt att inte kränka någon, utan det 

gäller att vara aktsam, då det är ett känsligt samtalsämne. Det är genom att diskutera öppet 

och svara på frågor som barnen har som är starten i det förebyggande arbetet mot 

diskriminering och mobbning. 

 

5.5 Pedagogernas stöd i arbetslaget 

De intervjuade pedagogerna säger gång på gång att det är viktigt att ha ett arbetslag att bolla 

tankar och frågor med. Uppstår en situation där något sagts som kan uppfattas kränkande tas 

det upp som diskussion i arbetslaget. 

 
Det man gör, eller i största allmänhet, när man märker att man kränker någon annan, eller 

liksom när det bli fel gentemot barnen. Så har vi ju ett väldigt öppet klimat, att vi säger till att 

det där inte lät bra nu måste vi prata och just när det bli för tokigt då får chefen liksom gå in 

och hjälpa till. (Regina, pedagog) 

 

Arbetslaget fungerar också som en grupp där det är okej att ”prata av sig”. En plats där tankar 

och funderingar kan få svar eller få en ny synvinkel. 

 
Det får man ju försöka, när vi är ensamma, att babbla ur sig allt det här som man går och 

funderar på och tänker på så får man hoppas att någon, att någon annan har en annan 
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infallsvinkel, och när man känner att man har en fördom kring någonting och den blir befäst 

att man tänker att det är slumpen snarare än att det var självklart att det skulle bli så. (Lotta, 

pedagog). 

 

5.6 Det livslånga samtalet 

Något alla föräldrar påpekar är att samtal och bra kommunikation med barnen är otroligt 

viktigt. Genom att svara på barnens frågor och informera dem om hur verkligheten är i deras 

egen familj ger de barnet en chans att bilda sig en egen uppfattning. Föräldrarna säger även att 

det är viktigt att vara öppen i sin dialog, för att inte stöta på problem i framtiden. Något mer 

föräldrarna påpekar är att samtalet aldrig får ta slut, likaså öppenheten, det är något som måste 

finnas med livet ut. Nya frågor uppstår under olika skeenden i barnets liv. Samtidigt säger 

föräldrarna att detta är viktigt oavsett föräldrarnas sexuella läggning. Det kan vara svårt att 

berätta hur tankarna gick och varför olika val gjordes innan barnet blev till, då barnet oftast är 

några år innan den första riktigt dialogen kan föras. En av föräldrarna skriver dagbok till sitt 

barn och har gjort det sedan barnet låg i magen. Hon använder dagboken för att förklara för 

barnet om de val som har gjorts och även hur mycket hon är efterlängtad och älskad. 

 
Vi har ju valt en insemination i Danmark där donatorn är okänd. Hon kommer inte att kunna 

få veta så mycket mer, i min dagbok har jag skrivit att du kanske kommer bli arg på mig för 

det, men jag hoppas verkligen att du känner dig älskad och efterlängtad och att du kommer 

att prata om det i så fall med någon och jag förstår om det inte blir med mig som är mamma. 

(Kikki, förälder) 

5.7 Öppenhet 

Gång på gång pratar föräldrarna och pedagogerna om hur viktigt det är att vara öppen. 

Föräldrarna pratar om öppenhet både när det gäller kommunikationen till deras barn, men 

även att vara öppen i mötet med förskolan/skolan och de andra barnens föräldrar. Något som 

föräldrarna uttrycker kan vara arbetsamt ibland för att de nästan alltid måste förklara eller 

försvara sina val, de har dock valt att vara öppna med sin sexuella läggning både mot 

personalen och de övriga föräldrarna. Föräldrarna påpekar även att de uppskattar när 

människor runt omkring ställer raka frågor istället för att prata bakom ryggen på dem. Det är 

ur ovetskap som fördomar och elaka kommentarer skapas, ett svar på en rak fråga kan ge den 

kunskap som behövs för att bryta fördomarna och de elaka kommentarerna. 
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Jag tror att om det bli problem med barn på dagis eller i skolan så gäller det att prata med 

föräldrar, för att barn har inga problem med det här, det är föräldrarna som har lurat i dem det 

i sådana fall. Så att det är föräldrarna man behöver utbilda. (Charlotte, förälder). 

 

Pedagogerna tycker det är skönt när de homosexuella föräldrarna är öppna i 

kommunikationen och även att de står för de individer de är. Pedagogerna tycker att det är 

lättare att arbeta om de vet att alla vet. Det är svårare att arbeta med barnen och andra vuxna 

när det pågår ett hemlighetsmakeri.  

5.8 Olika familjekonstellationer 

Pedagogerna erkänner att den homosexuella familjekonstellationen försvinner i skolans 

undervisning. Oftast är det kärnfamiljen, adopterade barn eller att ett barn har skilda föräldrar 

som tas upp. Verkligheten håller på att komma ifatt pedagogerna då de insett att homosexuella 

par skaffar barn allt oftare idag än vad de gjorde bara för några år sedan. 

 
Vi pratar om olika konstellationer om att man kan komma ifrån olika länder, man har olika 

kulturer och så vidare. Men det här ämnet är nog inte så vanligt att man pratar om, med 

handen på hjärtat alltså. (Sanna, pedagog i skolan) 
 

Diskussionerna med barnen angående samhällets olika familjekonstellationer sker spontant 

eller i samband med att barnen ska rita sina familjer. Pedagogerna påpekar att det är viktigt 

med ett öppet forum, där alla får säga vad de tycker och tänker. De säger även att det som 

vuxen är viktigt att i diskussionerna vara objektiv, att inte föra över sina egna tankar till 

barnen. Dock tycker pedagogerna att om det sägs något elakt om till exempel homosexuella 

personer är det viktigt att diskutera med barnen om hur verkligheten ser ut. Pedagogerna 

påpekar även att de nu ska vara mera uppmärksamma på att ta upp alla olika sorters 

familjekonstellationer, även den homosexuella. 

 

Något föräldrarna påpekar är att deras familj inte skiljer sig ifrån någon annan familj 

egentligen. De har rutiner, åker på semester, pratar och umgås precis som de flesta andra 

familjerna gör. Föräldrarna påpekar att deras sexuella läggning inte påverkar vardagen som 

infinner sig i alla familjer oavsett föräldrarnas sexuella läggning. 
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5.9 Drömsamhället 

Vi valde att ställa frågan om vad pedagogers och föräldrars drömsamhälle var av den 

anledningen att vi tror att det avspeglar deras syn på dagens samhälle och de förändringar de 

arbetar för. Pedagogerna och föräldrarna var eniga om att alla bör respekteras och accepteras 

oavsett vem de är som person.  

 
Drömsamhället är väl egentligen att ingen reflekterar över vem man håller i handen eller vem 

man pussar och att alla känner liksom öppenhet för vem man bli kär i eller vem man tycker 

om, att man inte behöver oroa sig för könet man bli kär i, utan personen man bli kär i. Vilket 

många idag, upplever jag i alla fall, att de aldrig liksom kan se, ja att de stirrar sig blint på 

könet att de inte kan se att den här personen är underbar, den här personen gör mig glad och 

liknande. Sen kan folk se det som en vänskapsrelation mer, men att man är öppen mot alla 

relationer, att normen inte är kille/tjej, att normen är obefintlig liksom att vi fyller i papper 

och liknande där det inte står hon och han utan det står liksom bara att man ska fylla i eller 

något sådant där att det aldrig ska finnas hinder för homosexuella eller för bisexuella eller för 

transpersoner eller ja vad det nu kan vara. (Måns, styvpappa) 

 

En annan sak samtliga var eniga om var att alla skulle bli lika behandlade. Föräldrarna 

önskade att skyltar på barnavårdscentralen kunde ändras och att det istället står ”här är 

föräldrar välkomna” i motsats till idag då det står ”här är pappor välkomna”. Inte enbart för 

deras skull utan mer med hänsyn till att alla familjer ser olika ut i dagens samhälle. 
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6. Diskussion 

Enligt Bäck-Wiklund och Johansson (2003) skiljer sig inte den homosexuella familjen ifrån 

den heterosexuella. Detta är något både föräldrarna och vi instämmer i. Dock skrämmer det 

oss hur pass lite pedagogerna vet om den homosexuella världen och deras 

familjekonstellationer. Detta är något pedagogerna själva ser och efterlyser mer kunskap. Vi 

tror att okunskapen dels beror på den tidigare ovanligheten med homosexuella föräldrar och 

även på rädsla för det ”okända”. Vi hoppas att denna studie kommer att bli en början till en 

bredare kunskap om homosexuella föräldrar och deras barn och att den även skapar 

nyfikenhet.  

 

Både föräldrarna och pedagogerna är till stor del eniga om att barn till homosexuella inte 

skulle hämmas i det sociala på grund av deras föräldrars sexuella läggning. Dock påpekar de 

på samma gång att när barnen kommer i en situation där de behöver skapa nya kontakter eller 

byta miljö kan de hämmas i kontaktsökandet. Vilket även Eman (1996) skriver om, han 

påpekar att barnen påverkas av yttre förhållanden under sin uppväxt. Vi tror inte att det 

egentligen har att göra med om barnet har homosexuella föräldrar eller inte, utan att det mer 

har att göra med barnets självförtroende och inre styrka. 

 

Öppenhet är något som återkommer bland både pedagoger och föräldrar. De påpekar flera 

gånger att öppenhet mot omvärlden och framför allt mot barnet är viktigt. Även detta nämner 

Eman (1996). Han skriver om barn som lever med homosexuella föräldrar som är öppna med 

hur verkligheten i samhället ser ut, klarar av vissa situationer bättre, till exempel situationer 

där barnet blir utsatt för stigmatisering. Detta jämfört med vad barn till homosexuella 

föräldrar som målar upp en idyll i hemmet och som blundar för verkligheten utanför hemmets 

väggar. 

 

Barn till homosexuella föräldrar får oftast förklara för utomstående hur deras 

familjekonstellation ser ut. De intar även en försvarsställning när det gäller sin familj. Barnen 

är, enligt Zetterqvist-Nelson (2007) fördomsfria när de föds vilket gör att den familj de växer 

upp i kan ses som avvikande för samhället men som något normalt för barnet. Föräldrarna 

påpekar även detta, att när barnen är små vet de inget annat än den familj som finns runt 

omkring dem. Däremot när barnen blir äldre kan frågor dyka upp som påvisar att de fått en 
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insyn i samhället och insett att deras familj skiljer sig från ”det normala”. Det finns dock inget 

som visar på att det skulle medföra något negativt, vare sig i den sociala eller i den personliga 

utvecklingen. 

 

Helmadotter och Jansson (1998) påpekar att föräldrarnas första möte med förskolan och 

skolan är oftast något som föräldrarna oroar sig över. De skriver att anledningarna till oron 

kan vara många exempelvis pedagogernas reaktioner. En fråga som är viktig för föräldrarna 

att ta ställning till är angående valet om att vara öppen mot förskolan/skolan eller inte. De 

föräldrar vi har pratat med har alla valt att vara öppna från första början. Detta för att 

underlätta både för sig själva, pedagogerna men framför allt för barnet. Föräldrarna säger 

också att öppenheten bidrar till en öppen dialog. Pedagogerna ska känna att det är okej att 

fråga föräldrarna om saker och ting. Det är bättre att fråga rakt ut än att gå omvägar för att 

finna svaret. 

 

Något som pedagogerna säger att de vet lite om är hur den typiska homosexuella familjen ser 

ut. Helmadotter och Jansson (1998) skriver att det finns lika många variationer på 

familjekonstellationer inom den homosexuella världen som det finns inom den heterosexuella. 

På samma gång som det finns olika familjekonstellationer, finns det även olika sätt att skaffa 

barn på som homosexuell. Vi anser att det viktigaste i valet att skaffa barn, oavsett vad du har 

för läggning, är att diskutera, fundera och förbereda sig själv på hur det kommer att bli. Inom 

den homosexuella världen är det mycket sällan ett barn ”bara blir till”. Processen är oftast 

lång, vilket även medför tid för funderingar och reflektioner.  

 

Debatten om huruvida homosexuella ska få adoptera och inseminera har varit både lång och 

uppblåst i media. Hamrud (2005) skriver om att det i debatten förekom många fördomar som 

trots att forskningen bevisade motsatsen, ansågs som sanna. En av dessa var att barn till 

homosexuella hämmas. Men vår studie, och annan forskning, påvisar att så är inte fallet. Vi 

tror inte att de barn som lever med homosexuella föräldrar mobbas mer än andra barn. 

Pedagogerna vi pratat med säger att mobbning självklart förekommer, det är inget de kan 

blunda för. Men de tror inte att det är någon större skillnad mellan homosexuellas och 

heterosexuellas barn. Mobbas barnen handlar det oftast om andra saker än deras föräldrars 

sexuella läggning. Visst kan det förekomma som allt annat men det är inget som är vanligt. 
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Vi tycker att det är intressant att se att de föräldrar som har yngre barn inte tror att deras barn 

kommer bli hämmat på något sätt av att deras föräldrar är homosexuella, utan att de snarare 

kommer bli stärkta av det. Föräldrarna till de äldre barnen kan se tendenser till hämning i det 

sociala när barnet hamnar i situationer som att byta skola, flytta till annan stad eller av någon 

annan anledning behöver söka nya kontakter. Det var intressant att höra att föräldrarna till de 

äldre barnen instämmer i vad forskningen säger att den yttre världen påverkar barnen. Vi tror 

dock inte, precis som föräldrarna och pedagogerna, att det måste ha en negativ inverkan på 

barnen. Något vi förstått är bra för barnen är att prata med sina föräldrar. För även om de 

själva eventuellt har heterosexuella föräldrar har de erfarenheter av att leva som en minoritet. 

Oavsett hur vanligt det börjar bli med homosexuella som skaffar barn kommer det nog alltid, 

av någon, att anses som annorlunda och avvikande. 

 

Som en av pedagogerna (Carola) kommenterade det hela, ”det handlar inte om vilken social 

grupp ett barn föds i utan det handlar mer om hur föräldrarna är”. Enligt oss är det föräldrarna 

som formar barnet till den person barnet sedan blir. Detta är något som en del i samhället 

kommenterar med att det är av den anledningen homosexuella par inte ska ha barn då de 

formar barnen till att bli homosexuella, men det finns ingen forskning eller belägg för att det 

skulle vara på det viset.  

 

Det är även intressant att höra pedagogernas åsikt om deras egna fördomar. De är medvetna 

om att det finns fördomar hos dem och att fördomarna ibland kommer upp till ytan, i form av 

en kommentar, blick eller liknande. Något annat som var intressant att höra var deras sätt att 

använda sig av arbetslaget när någon fördom kom fram på ett eller annat sätt. Fördomar är 

något som alltid finns runt omkring oss, och något som pedagogerna måste akta sig för att inte 

föra vidare till barnen de möter i verksamheten. Det viktiga arbetet med att möta sina egna 

fördomar och kritiskt granska dem är något de flesta pedagogerna arbetar med. 

 

Vi har förstått genom denna studie att öppenhet är A och O i uppfostran av barn. Detta är nog 

ännu viktigare i den homosexuella familjekonstellationen. Både Helmadotter och Jansson 

(1998), föräldrarna och pedagogerna är eniga om detta. Detta skriver även Glistrup (2005) 

om. Hon påpekar att öppenheten för med sig att familjen mår bra och litar på varandra. 
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Skolan har styrdokument som tydligt påvisar att diskriminering av någon på grund av sin eller 

sina föräldrars sexuella läggning inte är acceptabelt och att diskriminering eller trakasserier 

ska motarbetas på bästa sätt. Styrdokumenten nämner också något vi anser vara mycket 

viktigt och det är arbetet innan någon blivit utsatt för trakasserier eller liknande. De pedagoger 

vi intervjuat påpekar att det är innan barnen får fördomar som arbetet kan och ska påbörjas. 

Visserligen kan fördomar motbevisas och på sikt försvinna, men de menar på att det är 

enklare med öppenhet och att barnen får reda på alla, eller i alla fall de flesta, olikheterna som 

råder i samhället. När barnen får kunskap om olikheter, både familjekonstellationer och 

utseende, det är först då de har en chans att förhålla sig till samhällets, eller de vuxnas, 

fördomar. Därför är det skrämmande att höra att de homosexuellas familjer glöms bort i 

samtalen om olika familjekonstellationer. Vi ställer oss frågan vem det är som ska informera 

barnen om detta om det inte är skolan och dess personal. 

 

Något som vi tycker oss se i intervjuerna är att pedagogerna fått sig en och annan 

tankeställare angående regnbågsfamiljer. För många har ”det gått upp ett ljus”, för att de 

glömmer bort denna del i samhället i sin undervisning, vilket de flesta påpekar att de nu 

kommer försöka ändra på.  
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7. Eftertankar 

Det är svårt att ändra andras tankar, få alla att få förståelsen för hur en person lever eller att en 

person rentav ska bli av med sina fördomar. Trots detta ska alla, enligt Zetterqvist-Nelson 

(2007), få möjligheten att leva ett liv som öppna och det faktum att det är en familj det 

handlar om inte personens sexuella läggning. 

 

Som homosexuell person är du redan avvikande i samhället, men om du dessutom är förälder 

blir du inte bara avvikande ifrån samhället utan även avvikande utifrån samhällets 

kärnfamiljsideal. Vi menar att ett barn som lever i en homosexuell familjekonstellation kan bli 

utsatt för stigmatisering vilket eventuellt förvärrar barnets skolsituation och då kanske leder 

till att barnet inte mår bra psykiskt. Frågan är fortfarande om det verkligen stämmer att barn 

till homosexuella föräldrar blir mer utsatta för mobbning, kränkningar och utfrysning än vad 

andra barn som lever tillsammans med heterosexuella föräldrar blir. Det är inte bilden vi har 

fått under denna studie. Pedagogerna påpekar under intervjuerna att barn blir utsatta för 

mobbning av olika anledningar och sällan på grund av deras föräldrars sexuella läggning.  

 

Homosexuella människor och deras familjer vill, som alla andra människor, behandlas som 

vilka personer som helst, detta inkluderar även i förskolan och skolan. Idag blir det allt 

vanligare att ett samkönat par har barn tillsammans, vilket gör det viktigt att de som utbildar 

sig till pedagoger och de som är verksamma pedagoger informeras om hur de ska göra när ett 

barn med homosexuella föräldrar kommer in i deras barngrupp eller klass.  Någon gång under 

sitt yrkesverksamma liv kommer de troligtvis att komma i kontakt med den 

familjekonstellationen. Det finns material att tillgå för att få stöd i samtalet med barnen om 

homosexuella föräldrar och även stöd i mötet med homosexuella familjer. Något vi har tagit 

del av och som vi rekommenderar är Under ytan projektet (2006) som vi nämnt tidigare i 

denna uppsats. 

 

Vi inser att fördomar är något som idag får en allt större plats i vårt samhälle. Vi tror att detta 

beror på att samhället är mer öppet idag och detta resulterar i att fördomarna vädras på ett 

öppnare sätt. Men som vi tidigare påvisat föds barnen fördomsfria. Därför anser vi att 

pedagogerna som kommer i kontakt med de barn som lever i en avvikande 

familjekonstellation ökar sin egen kunskap om hur de ska kunna informera om de familjer 
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som skiljer sig från det heteronormativa idealet. Vi anser att om pedagogerna pratar öppet om 

”ovanliga” familjer blir de familjerna något som kan anses som vanligt och då även förebygga 

framtida svårigheter. Förr eller senare kommer barnen, av olika anledningar, få fördomar. 

Men om barnen redan i förskolan blivit medvetna om vilka olika familjekonstellationer som 

finns, ser de kanske inte det onormala i de familjerna utan ser istället att även de familjerna 

består av olika individer, precis som deras egen familj gör.  

 

7.1 Forska vidare 

Vi känner att det skulle vara intressant att följa upp denna studie med intervjuer av äldre barn 

som växt upp med homosexuella föräldrar. Idag pågår en ”babyboom” i HBT världen, men 

för några år sedan var det mer ovanligt att homosexuella par skaffade barn. Det kommer 

därför om några år finnas många fler barn i tonåren som har homosexuella föräldrar. Det är 

först när de kommit upp en bit över tonåren, och även i vuxen ålder som ”barnen” blivit 

medvetna om tankar i samhället och bildat sig en egen uppfattning. Det skulle vara intressant 

att ta reda på om det pedagogerna och föräldrarna säger överrensstämmer med barnens 

uppfattningar. 
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8 Slutord 

Vi har i arbetet med denna studie fått fram intressant och relevant fakta. Vi har uppnått vårt 

syfte och vi har även tagit lärdom av vår egen studie. Intervjuerna med föräldrar och 

pedagoger har varit intressanta, dels för att få forskningen bekräftad och dels för att vi fått 

höra att det i vissa fall går det emot vad forskningen säger. 

 

Vår förhoppning är att denna studie kommer vara till hjälp för pedagoger ute i 

verksamheterna, men även för regnbågsfamiljer. Vi hoppas även att det kommer vara till hjälp 

för andra som finner ämnet med barn till homosexuella intressant. 

 

Uppsatsen kan visa på hur pedagoger och homosexuella föräldrar kan mötas på ett enkelt och 

avslappnat sätt. Vi har i uppsatsen tagit upp både pedagogers och föräldrars synsätt och 

genom detta kan föräldrarna ta del av vad pedagogerna tänker och tycker och även tvärtom. 

Vilket vi hoppas kommer underlätta för de möten som kommer ske i framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Forskningsfrågor  

  

 
 

 

 

 

 

 

Hämmas barn till homosexuella föräldrar i sin sociala 

utveckling? I så fall hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är pedagogernas tankar om förebyggande arbete för 

att underlätta skoldagen för ett barn med homosexuella 

föräldrar och minska risken för att det barnet ska bli utsatt 

för stigmatisering? 

 

 

 

 

 

 

Hur informerar pedagogerna om samhällets olika 

familjekonstellationer i skolan? 

 

 

Hur arbetar pedagogerna med sina egna värderingar och 

fördomar? 

 

Intervjufrågor 

 

 
Tror du ditt barn hämmas i de sociala relationerna till 

andra barn och/eller vuxna på grund av att du är 

homosexuell förälder? Vad har du för tankar kring detta? 

 

Har du några erfarenheter av att ditt eller andras barn 

blivit utsatt/utsatta för mobbning, utanförskap eller 

kränkning på grund av att du som förälder är 

homosexuell? 

 

Tror du att barnen/eleverna med homosexuella föräldrar 

hämmas i det sociala (livet, relationer med andra barn 

och/eller vuxna) i skolan? Vad har du för tankar kring 

detta? 

 

Hur tänker du som pedagog när det gäller arbetet med att 

förebygga mobbning, utanförskap och kränkning av barn 

med homosexuella föräldrar? 

 
 

Hur tänker du som pedagog när det gäller arbetet med att 

förebygga mobbning, utanförskap och kränkning av barn 

med homosexuella föräldrar? 

 

Hur anser du att pedagogerna bör arbeta för att underlätta 

ditt och andra barns skoldag? 

 

 

På vilket sätt tar du/ni upp i skolans verksamhet om 

samhällets olika familjekonstellationer? 

 

 
Hur arbetar du själv/ert arbetslag med dina/era 

värderingar och dina/era eventuella fördomar? 

 



Bilaga 2 

Frågor till föräldrar 

• Berätta lite om dig själv, din bakgrund, om valet att skaffa barn. 

• Tror du ditt barn hämmas i de sociala relationerna till andra barn och/eller vuxna på 

grund av att du är homosexuell förälder? Vad har du för tankar kring detta? 

• Hur anser du att pedagogerna bör arbeta för att underlätta ditt och andra barns 

skoldag? 

• Har du några erfarenheter av att ditt eller andras barn blivit utsatt/utsatta för 

mobbning, utanförskap eller kränkning på grund av att du som förälder är 

homosexuell? Vad har du för tankar kring det? 

• Vad är ditt drömsamhälle? 

Frågor till pedagoger 

• Berätta lite om dig själv. Bakgrund. 

• Tror du att barnen/eleverna med homosexuella föräldrar hämmas i det sociala (livet, 

relationer med andra barn och/eller vuxna) i skolan? Vad har du för tankar kring detta? 

• Hur tänker du som pedagog när det gäller arbetet med att förebygga mobbning, 

utanförskap och kränkning av barn med homosexuella föräldrar? 

• Har du några erfarenheter av att barn till homosexuella föräldrar blivit utsatta för 

utanförskap eller liknande? 

• Vad har du för tankar kring mötet med homosexuella föräldrar? 

• Vad har du för erfarenheter med homosexuella föräldrar? 

• Hur arbetar du själv/ert arbetslag med dina/era värderingar och dina/era eventuella 

fördomar? 

• På vilket sätt tar du/ni upp i skolans verksamhet om samhällets olika 

familjekonstellationer? 

• Hur ser ditt drömsamhälle ut? 
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