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Förord

Titeln på uppsatsen, ”Att göra det som kan anses annorlunda naturligt”, är ett citat hämtat från 
en intervju med en fritidspedagog (2009-05-12) vilken genomfördes som en del av denna 
undersökning. Fritidspedagogen fick då frågan hur man som pedagog bör arbeta för att undvika 
att regnbågsbarn far illa i skolan på grund av deras familjesituation. Citatet sammanfattar vad 
denna uppsats ämnar uppnå vilket är att belysa samt synliggöra regnbågsbarn och den miljö de 
möter i skolan. Ambitionen är att vidga perspektivet hos pedagoger i syfte att ge dem en ökad 
medvetenhet i att bemöta elever från olika familjekonstellationer, något som gynnar alla oavsett 
social livsmiljö. Bilden på framsidan, föreställandes en regnbågsfamilj, är skapad av författaren 
till denna uppsats med ändamål att tydliggöra och framhäva vad denna undersökning berör. Den 
är även tänkt för att skapa en bild av hur elevteckningar med rubriken Min familj kan se ut.

Sammanfattning

Detta är en examination skriven inom lärarprogrammet på Stockholms universitet under 
institutionen för specialpedagogik. Examinationen berör regnbågsbarn, barn som växer upp med 
samkönade föräldrar och den miljö de möter i skolan. Undersökning faller under det kvalitativa 
perspektivet och innehåller observationer samt intervjuer på totalt tre olika skolor i en storstad. 
Intervjuerna som genomförts på skolorna har uppgått till nio stycken och har då innefattat 
lärare, förskollärare samt fritidspedagoger. Utöver dessa intervjuer har även en amerikansk 
lärare intervjuats i Ventura, Kalifornien där hon bor och arbetar. 

Observationerna och intervjuerna har resulterat i liknande slutsatser vilka vittnar om att 
regnbågsbarn och deras familjer har ett litet till obefintligt utrymme på skolorna. 
Observationerna, som till stor del har fokuserats kring den skönlitteratur som funnits tillgänglig 
för eleverna, visade att ingen skönlitteratur som benämner regnbågsbarn finns att tillgå utan 
istället är det kärnfamiljen som ges det största utrymmet. Pedagogerna, varav många utan 
erfarenhet av att ha mött regnbågsbarn, var trots det på det klara med hur dessa barn och 
familjer bör bemötas på bästa sätt, något som kan sammanfattas med ordet synliggörande. Trots 
det ges alltså regnbågsbarnen föga utrymme på skolorna, något som stämmer överens med den 
litteratur som undersökning finner stöd i.

Nyckelord

Familjekonstellationer, grundskolan, heteronorm, kvalitativ studie, kärnfamilj, regnbågsbarn
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1 Inledning

Detta är en examination skriven på lärarprogrammet vid Stockholms universitet under 
institutionen för specialpedagogik. Uppsatsen berör regnbågsbarn, ett aktuellt begrepp av 
medialt värde som syftar till barn som växer upp med två föräldrar av samma kön. Ämnet 
intresserar mig då homosexuella i min familj och vänskapskrets ställer sig skeptiska inför att 
själva, någon gång, skaffa barn. Denna skepsis anser jag har infunnit sig hos många av dem på 
grund av samhällets heteronorm inom vilken kärnfamiljen fortfarande är den eftersträvansvärda 
familjebilden. 

Vad samhället som stort anser i ämnet regnbågsbarn är svårt att påverka då det för många är en 
kvarlevnad från en tid då homosexualitet inte var accepterat. Vad som dock känns vitalt för mig 
är att regnbågsföräldrar inte ska känna någon oro inför mötet med skolan, en plats där alla enligt 
lag ska behandlas lika. Denna uppsats har undersökt om så är verkligheten eller om skolan, likt 
många andra institutioner, framhäver en heteronorm medvetet eller omedvetet. Regnbågsbarnen 
blir allt fler och det känns viktigt för mig som framtida lärare att de bemöts på bästa möjliga sätt 
utifrån den livsmiljö de befinner sig i, vilket är något som alla elever har rätt till.

2 Bakgrund

Regnbågsbarn är ett nytt begrepp som omnämns allt mer. Ordet har i den elektroniska ordboken
Wiktionary (2008) två olika betydelser vilka har helt olika innebörder som är högst intressanta i 
relation till varandra. Den ena definitionen syftar på barn som växer upp under otrygghet i en 
miljö som inte är gynnsam för deras utveckling. Den andra innebörden bakom ordet avser barn 
som inte lever i den klassiska kärnfamiljen utan tillsammans med två mammor eller två pappor. 
Denna uppsats berör alltså regnbågsbarn av den senare definitionen.

Enligt statiska centralbyrån (SCB, 2001) växer en tredje del av alla barn i Sverige idag upp i 
andra familjeformer än kärnfamiljen. Några av dessa barn växer upp med homosexuella eller 
bisexuella föräldrar. Under 2003 blev det möjligt för personer som ingått partnerskap att ansöka 
om adoption och i juli 2005 blev det tillåtet för kvinnliga homosexuella par att insemineras i 
Sverige (RFSL, 2009). Detta har gjort att regnbågsbarnen blir allt fler och inom ett par år bör
pedagoger på skolor landet över märka av denna ökning.

I Norrköping öppnades förra året Sveriges första regnbågsförskola i lokaler tillhörande svenska 
kyrkan. Den riktar sig till barn med samkönade föräldrar. Trots att regnbågsbarnen fortfarande 
är få så är tillströmmen till förskolan stor då många regnbågsfamiljer söker ett komplement till 
den heteronorm som de menar annars råder på förskolor (Ritzén, 2008). Detta trots att 
läroplanerna för just förskolan belyser tydligt lärarens ansvar att agera demokratiska oberoende 
av elevens sociala situation. I Lpfö98 står;
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Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna 

erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. (s. 5)

Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, 

liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.

(Skolverket 1998, s. 3)

Detta står inte lika tydligt förmedlat i läroplanen för grundskolan, Lpo94 vilket svarar mot den 
mängd utrymme regnbågsbarn har i dagens skolforum. Det skrivs, forskas och undersöks 
betydligt mer kring regnbågsbarn i förskolan vilket kan ha olika orsaker. En utav dem kan vara 
regnbågsbarnen än så länge är få och de flesta av dem har ännu inte uppnått skolålder. Trots det 
har skolan har ett ansvar gentemot alla elever att tillgodose deras behov från den dag de börjar 
skolan. 

Regnbågsbarn lever inte upp till den traditionella kärnfamiljen, men det är det, som tidigare 
nämnt, många som inte gör. Skolan måste, enligt mig, stå för en öppenhet vilket gynnar alla 
oavsett familjekonstellation. Detta faller under de demokratiska värden som skolan enligt lag 
ska följa. Pedagoger är skyldiga att bekräfta elever och den livsmiljö de befinner sig i. Denna 
uppsats har undersökt just detta då det på många sätt är en viktig del i det ansvar man som lärare 
har gentemot sina elever. 

2.1 Tidigare forskning
Regnbågsbarn är fortfarande ett relativt outforskat ämnesområde enligt min mening och det har, 
som tidigare nämnt, kommit till min vetskap att det har skrivits betydligt mer om regnbågsbarn i 
förskolan än i skolan. Detta har gjort att mycket av den forskning denna uppsats tar upp riktar 
sig mot just förskolan även om inte uppsatsens syfte gör det. Innehållet i de avhandlingar, 
uppsatser och artiklar om förskolan appliceras därför på verksamheter inom skolans tidigare år. 

Familjen är en stor del av identiteten särskilt då man växer upp. Den amerikanska historikern 
Gillis (1997) menar i sin bok A world of their own making att alla har två familjer, den familj 
man lever i och den familj man lever med. Familjelivet blir alltså en viktig del i hur vi ser på oss 
själva som indirekt påverkas av hur andra ser på oss. Omgivningens återspegling av den familj 
vi lever i blir alltså av stor vikt. Gillis (1997) belyser också hur familjen länge har betraktats 
endast som ett biologiskt samfund och menar istället på att de kulturella banden är minst lika 
starka. De sammanbinder oss som familj och är en del i det behov vi har av att känna 
samhörighet. 

Nätverksfamiljen, en bok vilken är skriven under redaktion av Bäck-Wiklund och Johansson
(2003) tar upp just det som Gillis (1997) skriver om. Boken tar även upp familjen som ett 
socialistiskt begrepp och belyser samtidigt hur den senmoderna familjen t.ex. en regnbågsfamilj 
ifrågasätter invanda levnadsmönster, traditionella roller och könsidentiteter i vårt samhälle. 
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Halldén, Hydén och Zetterqvist Nelson (2003) har i samma bok Nätverksfamiljen därför belyst 
ämnet Familjeliv och homosexualitet i kapitlet med samma namn. Författarna till kapitlet menar
att det råder en heteronorm i samhället och att den homosexuella familjen därför är tvungen att 
utforma sitt familjeliv i ett samhälle där heterosexualiteten utgör normen för sociala och 
politiska rättigheter. Detta, menar Halldén, Hydén och Zetterqvist Nelson (2003) ger
regnbågsfamiljerna ett underläge i förhållandet till samhällets institutioner, där skolan utgör en 
av dem. 

Halldén, Hydén och Zetterqvist Nelson (2003) framhäver även olika undersökningar som gjorts 
på hur barn till homosexuella påverkas av samhällets heteronorm. Resultatet av dem har varit 
varierande då några av barnen har beskrivit sin uppväxt som problemfri, medan andra har 
upplevt vissa svårigheter. Några berättar om att de blivit retade i skolan, inte alltid för att deras 
föräldrar är homosexuella, utan också för att de själva också skulle vara det. Detta visar på hur 
viktig skolan är i att skapa en öppen miljö där etnicitet, sexuella läggning eller social tillhörighet 
i övrigt inte utgör en orsak till mobbning eller annan diskriminering. 

Bergström (2006) har på uppdrag av Stockholms stad har skrivit en rapport vid namn 
Regnbågsbarn – ett förskoleprojekt om familjers lika värde. Rapporten har som syfte att blåsa 
hål på fördomar om homosexuella föräldrar samt främja en öppenhet för att inkludera 
regnbågsbarnens livssituation i den pedagogiska verksamheten. Bergström (2006) belyser 
vikten av att skapa en inkluderande verksamhet som framhäver en acceptans för olika 
människor och deras val av levnadssätt då det gynnar alla. 

Hur detta efterlevs har det också gjorts en del undersökningar kring och det har bland annat 
skrivits studentuppsatser inom ämnet. En av dem är skriven av Engman och Gunnarsson (2008) 
och har rubriken "Dom säger att hans mamma är lebb": En kvalitativ intervjustudie om barn 
som har homosexuella föräldrar och syftar till att undersöka ifall barn till homosexuella 
föräldrar hämmas i deras sociala utveckling samt hur pedagoger ställer sig till ämnet. I 
uppsatsen drar författarna slutsatsen att barnen inte hämmas, men att kunskapen om de behov 
regnbågsbarn har är låg bland pedagogerna i undersökningen.

Det har även skrivits en hel del artiklar i ämnet då regnbågsbarn och familjer, i relation till deras 
ökning i samhället, har ett medialt värde. Nilsson (2006) har skrivit en artikel för Svenska 
dagbladet vilket har rubriken Kärnfamiljen – norm i förskolan. Artikeln belyser hur förskolor i 
dagens samhälle förmedlar den traditionella familjebilden mamma, pappa, barn och hur det i sin 
tur påverkar barnen. Miljön på förskolor är utformad efter en heteronorm vilket Nilsson (2006) 
menar på är en reproduktion av samhället som stort. Artikeln innehåller även en intervju med 
Bergström (2006), projektledaren för tidigare nämnda rapport Regnbågsbarn – ett 
förskoleprojekt om familjers lika värde.

Den heteronorm som Nilsson (2006) tar upp återfinns inom andra delar av vårt samhälle menar 
Rönndahl (2005) som skrivit en doktorsavhandling med titeln Heteronormativity in a Nursing 
Context: Attitudes toward Homosexuality and Experiences of Lesbians and Gay Men.
Avhandling syftar till att undersöka homosexualitet inom vården med informanter som 
homosexuella anställda inom vården, homosexuella patienter samt partners till patienter. 
Rönndahl (2005) menar i sin avhandling att majoriteten av informanterna förmedlade en positiv 
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attityd gentemot homosexuella, men att heteronormen lyser igenom i de antaganden som görs 
av personal som utgår ifrån att personen ifråga är heterosexuell. Rönndahl (2005) talar om ett 
heterosexuellt språk och beteende som i många fall kan uppfattas som okänsligt, förnedrande 
och förödmjukande. 

Nilssons (2006) artikeln lyfter även fram en D-uppsats vid namn Det osynliga regnbågsbarnet 
på förskolan vilken är skriven av Hulth och Ingelsson (2005).  Uppsatsen vill lyfta fram hur 
olikheter hanteras ute på förskolor samt vilken möjlighet regnbågsbarn har att få sin 
familjesituation bekräftad och synliggjord på förskolan. Författarna har skickat ut enkäter till 
sammanlagt 229 personer på totalt 24 förskolor i Stockholm. Resultaten visar, som flera 
liknande undersökningar, att kunskapen om regnbågsbarn är liten och att de inte har stort 
utrymme på arbetslagsmöten på de förskolor som deltagit i undersökningen.

Ruwaida (2008), oppositionsborgarråd för miljöpartiet, har skrivit en debattartikel för tidningen 
Dagens samhälle med rubriken Synliggör regnbågsbarnen. Den belyser vikten av att inkludera 
och bekräfta regnbågsbarn genom att synliggöra dem. Ruwaida (2008) menar på att förskolan 
ofta anpassar verksamheten efter kultur och etnicitet, men att regnbågsbarnen glöms bort. 
Familjen är en stor del av barns identitet och genom att osynliggöra regnbågsfamiljer så sänder 
vi även ut ohälsosamma signaler till barnen.

3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur skolan fungerar som en bekräftande 
och återspeglande miljö för regnbågsbarn samt hur pedagoger förhåller sig till dessa barn som 
kommer från andra familjekonstellationer än kärnfamiljen. 

3.1 Frågeställningar
Följande frågor ställs för att uppnå uppsatsens syfte: 

 Hur ser pedagoger i skolan på mottagandet av regnbågsbarn?

 Hur ser miljön ut på skolor ur ett heteronormativt perspektiv?

 Hur kan utanförskap förebyggas i skolan för de barn och föräldrar som inte faller under 
den traditionella familjebilden? 

3.2 Teoretiska utgångspunkter
De teorier som denna uppsats har tagit stöd i handlar om människors syn på familjen, både sin 
egen och andras. Uppsatsen grundar sig därför i Gillis (1997) teorier om att familjen är 
någonting som vi lever i och med. Dessa två familjer är inte de samma trots att vi skulle många 
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gånger skulle önska det. Vi påverkas av andras syn på familjen och vi har därför ett behov att få 
vår familj bekräftad av vår omgivning. Han talar om att familjen därför återspeglas i våra hem, 
ett behov som Gillis (1997) menar att vi som människor besitter . Uppsatsen har därför 
fokuserats på, likt undersökningens syfte, om och i så fall hur skolan fungerar som den 
bekräftande och återspeglande miljö som eleverna alltså, enligt Gillis (1997), efterlyser. 

4 Metod

Denna uppsats och dess undersökning riktas mot grundskolans tidigare del. Undersökningen är
kvalitativ och syftar till en mer djupgående analys av de verksamheter som besökts. 
Observationer av verksamheterna har gjorts och pedagoger, inom dessa verksamheter, har
intervjuats. Uppsatsen innehåller även en intervju med en amerikansk lärare för att få en
internationell inblick i ämnet. All insamlad data har sedan analyserats samt diskuterats utifrån 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Detta har gjorts efter de rådande etiska principerna, något 
som berörs vidare under stycket med samma namn. 

Undersökningen faller, som tidigare nämnt, under den kvalitativa forskningsmetoden vilken
Backman (1998) tar upp i boken Rapporter och uppsatser. Backman (1998) påpekar vikten av 
att skilja på det kvalitativa perspektivet och den kvalitativa metoden. Det kvalitativa 
perspektivet betraktar den omgivande verkligheten som subjektiv och undersöker därmed hur 
individen upplever och tolkar den verklighet som den lever i. De kvalitativa metoderna så som 
intervju eller observation kännetecknas av resultatets avsaknad av siffror och tal då metoderna 
istället syftar till att innefatta verbala uppgifter, skrivna eller talade. 

Fördelarna med det kvalitativa forskningsperspektivet är många i relation till undersökningen, 
men en av dem kan vara den flexibilitet som den lämnar utrymmer för, något som Backman
(1998) tar upp. De olika delarna som problemformulering, litteraturgranskning och analys kan 
med fördel integreras vilket går väl i hand med denna undersöknings syfte och mål. 
Nackdelarna kan vara risken att som forskare bli för subjektiv i sin analys, något som ständigt är 
en risk oavsett metod. Observationen, enligt Backman (1998), är exempelvis beroende av 
observatören vilken i sammanhanget är ett tolkande subjekt som Backman (1998) väljer att kalla 
den för.  Detta bör man i analysen vara medveten om. De kvalitativa metoderna uppmanar även 
till en tematiskt ordnad analys vilket gör att denna undersöknings diskussions har organiserats 
utefter varje skola i relation till observationerna respektive intervjuerna.

Kvalitativa intervjuer är någonting som Trost (1997) tar upp i boken med samma namn. Trost
(1997) menar att dessa intervjuer syftar till att försöka komma åt hur intervjupersonen tänker, 
resonerar och känner inför vad intervjun berör. Det väsentliga är då, enligt Trost (1997), att man 
som intervjuare försöker sätta sig in i personens sätt att tänka även om det skiljer sig helt från 
hur den som intervjuar ser på saken. Detta har funnits i åtanke under intervjuerna och berörs 
ytterligare under stycket med rubriken Reflektioner över metoden.
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Vad som också är viktigt är att metoden svarar mot de frågeställningar som uppsatsen har som 
syfte att undersöka, med andra ord att undersökningens fokus är tydligt formulerat samt 
fungerar som ledmotiv genom hela uppsatsen. De observationer som genomförts har strävat
efter att ta reda på hur miljön ser ut på skolor ur ett heteronormativt perspektiv samt hur olika 
familjesituationer framhävs till fördel för regnbågsbarnen. Det sistnämnda har även intervjuerna 
syftat till att undersöka, men även hur pedagogerna ser på mottagandet av regnbågsbarn då det i 
litteraturen visat sig att många pedagoger saknar erfarenheten av att ha mött regnbågsfamiljer i 
sin yrkesverksamhet. Metoden har alltså haft som syfte att svara gentemot frågeställningarna, 
något som diskuteras vidare i uppsatsen.

4.1 Urval
Tre grundskolor ingår i undersökningen vilka är belägna i en storstad. Dessa skolor refereras,
för enkelhetens skull, till skola A, B och C. Skola A undervisar sammanlagt 800 elever, skola B 
har ett elevantal på 500 elever och skola C utbildar sammanlagt 700 elever. Alla tre skolor har 
elever i förskoleklass upp till år nio och har både åldershomogena och heterogena grupper. Alla 
tre skolor är, likt majoriteten av svenska skolor, uppdelade i olika avdelningar vilka fördelar 
eleverna på skolornas tidigare del i olika verksamheter. Dessa verksamheter tillhandahåller 
undervisning samt omsorg för eleverna och fungerar som en arbetsplats för olika pedagoger.

Undersökningarna har genomförts på en av dessa avdelningar på respektive skola där 
observationer och intervjuer har gjorts. Observationerna, vilka uppgår till tre i antalet, har
fokuserat på två olika aspekter. En av dessa aspekter som undersökts är om och i så fall hur 
elevernas familjesituationer gestaltas i miljön på avdelningarna. Detta har undersökts genom en 
studie av barnens portfolio, närvaropärmen med personuppgifter etc. Den andra aspekten har 
syftat till att undersöka hur miljön på avdelningarna ser ut ur ett heteronormativt perspektiv. 
Detta har undersökts i form av en studie av dels den barnlitteratur som finns att tillgå på 
respektive skola samt annat material riktat mot eleverna är utformat efter den heterosexuella 
kärnfamiljen så som leksaker, bilder/tavlor m.m. Intervjuerna har uppgått till sammanlagt tio i 
antalet och har genomförts till största del med olika pedagoger på skolorna. Undersökningen har 
då syftat till att intervjua representanter från tre olika lärarkategorier på respektive skola och har 
därför varit av mer kvalitativ art. 

Intervjupersonerna består sammanlagt av tre förskollärare, tre lärare med inriktning på skolans 
tidigare år samt tre fritidspedagoger, en från respektive skola. Detta urval kan motiveras då 
dessa tre yrkesgrupper är alla ansvariga för elevernas välmående och har på så sätt en avgörande 
roll inom respektive avdelning. 

Utöver dessa intervjuer har även en amerikansk lärare i Ventura, Kalifornien att intervjuats. Hon
undervisar för tillfället elever i år fyra, vilket motsvarar år tre i Sverige med elever i åldrarna nio 
till tio år, och har en lång erfarenhet av läraryrket. På så sätt har undersökningen vidgats då ett 
internationellt perspektiv synliggörs och validiteten i undersökningen höjs, något som diskuteras 
vidare i avsnittet benämnt Reflektioner över metoden. Alla intervjuer har bandats.
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4.2 Etiska aspekter
Utifrån Vetenskapsrådets (2002) text Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning har uppsatsen tagit hänsyn till de grundläggande 
individskyddskrav som faller in under undersökningens metod och syfte. De fyra grundläggande 
kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet åberopar vikten av att alla deltagare informeras om undersökningens syfte 
och under vilka villkor de deltar i den. De har även rätt att själva bestämma över deras 
medverkan i undersökningen vilket faller under vad som kallas för samtyckeskravet. 
Konfidentialitetskravet belyser den tystnadsplikt uppsatsen är skyldig att följa till fördel för 
deltagarna. Uppgifter som har kommit fram får heller inte användas i något annat sammanhang 
vilket nyttjandekravet föreskriver (Vetenskapsrådet, 2002). Viktigt är att uppsatsens författare 
inte bryter mot några av dessa regler utan respekterar de som är villiga att delta i 
undersökningen. Detta har gjorts på bästa sätt genom att vara tydlig och tillhandahålla 
deltagarna all information kring deras medverkan som de alltså har rätt att ta del av. 

De etiska aspekterna har följts genom att författaren inledningsvis tagit kontakt med berörda 
rektorer via mejl och då tydligt redogjort för uppsatsens syfte samt hur materialet kommer att 
användas. Efter att ha fått klartecken från de högst ansvariga på respektive skola har sedan 
pedagogerna kontaktats. De tillfrågades om deras inställning till att låta intervjuas och fick då en 
kortare redogörelse för undersökningens samt intervjuns syfte. Väl framme vid tidpunkten för 
intervjun har undersökningen beskrivits ytterligare. Intervjupersonerna har även fått möjligheten
att se över frågorna innan ljudupptagningen börjat.

5 Genomförande

Nedan beskrivs genomförandet av undersökningen utförligt. Redovisningen delas in i två olika 
stycken, nämligen observationerna och intervjuerna, vilka genomförts vid olika tillfällen på 
respektive skola.

5.1 Genomförande av observationer på skola 
A, B och C
De sammanlagt tre observationerna har genomförts under loppet av 40 minuter per tillfälle och 
har strukturerats upp efter respektive rum på avdelningarna. Vad som fokuserats kring har skilt 
sig beroende på om observationen ägt rum i fritidsrummet, de olika klassrummen eller i 
korridoren. I fritidsrummet har studien byggts kring litteratur, leksaker och vilka bilder som 
funnits på väggarna. I de olika klassrummen har det även där fokuserats på litteratur och bilder, 
men även portfoliopärmar som syftar till att framhäva elevernas personliga utveckling från 
förskolan till år fem. I korridoren har närvaropärmarna studerats och barnens personliga hängare 
för kläder samt även här eventuella bilder på väggarna. 
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Observationerna har genomförts såväl med elever närvarande i lokalerna som utan då 
avdelningarna stått tomma så när som på några enstaka pedagogers förbipasserande. 
Anteckningar har förts kontinuerligt under dessa 40 minuter utifrån vad observationerna visat. 
Under studien av barnlitteraturen, vilken finns refererad, har ett urval gjorts av vilken litteratur 
som är mest tillgänglig för barnen (se bilaga 1). I skola B handlade det exempelvis om den 
litteratur som fanns disponibel i den bokhylla som böckerna stod lutade i med framsidan synlig. 
Under besöket i fritidsverksamheten i skola A påpekades det av pedagogerna att böcker 
kontinuerligt byttes ut från biblioteket vilket gör observationen till ett urval i fråga om tid vid 
genomförandet och vilka böcker som fanns på avdelningen vid den tidpunken. I övrigt 
genomfördes undersökningen med objektivitet och noggrannhet utifrån rådande förutsättningar.   

5.2 Genomförande av intervjuer på skola A, B 
och C
Intervjuerna förbereddes i god tid innan själva genomförandet. De intervjuer som genomfördes 
med pedagoger på de olika skolorna genomfördes vid olika tillfällen. Frågorna uppgick i fyra 
till antalet (se bilaga 2) vilket uppskattades bland stressade lärare vilka till viss del var svåra att 
få tag på.  Intervjuerna tog mellan fyra till tio minuter beroende på hur pass uttömmande svar 
intervjupersonerna gav på frågorna.  De hölls i ett enskilt rum där bandspelaren spelade in
innehållet i dem. Intervjuerna hölls med en pedagog åt gången med undantag för en intervju 
som hölls tillsammans med en fritidspedagog och en förskollärare. Detta på grund av att de 
själva tog initiativ till det samtidigt som det underlättade rent tidsmässigt för dem. Detta blev 
dock inget negativt utan tvärt om skapades en annan dimension i intervjun och de olika 
pedagogerna hjälpte varandra att föra sitt resonemang framåt.

5.3 Genomförande av intervju med amerikansk 
lärare i Kalifornien
Intervjun med en amerikansk lärare hölls då tillfället gavs under en USA-resa. Läraren som fick 
förfrågan gick omedelbart med på den intervju som kom att hållas ett par dagar efter. 
Intervjufrågorna blev då betydligt fler och uppgick till tio i antalet (se bilaga 3). Frågorna fick 
till viss del svara för det som observationerna gav i Sverige på de svenska skolorna. Intervju 
blev därför längre än de andra intervjuerna och uppgick till drygt 15 minuter. Hela intervjun 
spelades in samtidigt som anteckningar fördes. Innebörden bakom begreppet regnbågsbarn fick 
till en början förtydligas då ett motsvarande begrepp inte finns i det engelska språket, enligt 
läraren. I övrigt var svårigheterna med språket få, men självfallet skiljer sig intervjun något då 
den, till skillnad från de andra, inte fördes mellan två med samma modersmål. Läraren blev 
därför ombedd att emellanåt förklara samt förtydliga hennes åsikter och tankar kring frågorna 
som ställdes. 
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5.4 Reflektioner över metoden
Metoden för undersökningen har, i det stora hela, visat sig väl fungerande med tanke på syfte 
och frågeställningar. Svårigheten har varit att begränsa sig då undersökningen lätt öppnar sig 
inför olika möjligheter och perspektiv. Vad som då har varit viktigt är att kunna begränsa sig 
samt återgå till det ursprungliga syftet och de ledande frågeställningarna. 

Trost (1997) tar i boken Kvalitativa intervjuer upp just validitet och reliabilitet. Trost (1997)
hävdar att validiteten i en undersökning är ett mått på hur väl metoden svarar mot de 
frågeställningar som styr. I denna undersökning är validiteten därför relativt hög då intervjuerna 
varit specifika i syfte att besvara dem och de har genomförts med pedagoger som alla ansvarar 
för eleverna under grundskolans tidigare år. Den tredje frågeställning om hur man ska förbygga 
att regnbågsbarn exkluderas besvaras dock enbart av pedagogernas åsikter och har ingen 
vetenskaplig grund. Observationerna har svarat mot att ta reda på ifall det råder en heteronorm i 
skolans miljö vilket också var en av de tre frågeställningarna.  Metoden är systematisk t upplagd 
och svarar för en hög reliabilitet. Trost (1997) menar på att reliabiliteten handlar om hur pass 
tillförlitligt och stabilt resultatet är utifrån den metod som valts. Resultatet i denna undersökning 
är pålitligt, men gäller endast i de skolmiljöer där undersökningen ägt rum och man kan därför 
inte dra alltför stora slutsatser av det empiriska materialet. Skulle undersökningen genomföras 
vid ett senare tillfälle är dock sannolikheten stor att resultatet skulle skilja sig vilket gör att 
reliabiliteten är låg. Trost (1997) skriver dock att dessa två begrepp ursprungligen kommer från 
den kvantitativa metodologi vilket gör det svårt att applicera dessa mot en kvalitativ 
undersökning.

Intervjuerna har återgetts med hjälp av bandupptagningarna vilka har varit ett hjälpmedel i att 
skapa förståelse bakom orden. Inspelningarna har lyssnats på om och om igen samtidigt som 
anteckningar har förts där fokus varit på nyckelord, nyanseringar och betoningar i vad som 
sagts. Intervjuerna har därför inte återgetts ordagrant då det många gånger kan vara svårt, att 
som intervjuobjekt, konfronteras med sitt talspråk. Svårigheter med, att som intervjuare, vara 
objektiv uppstod endast under den intervju som genomfördes med den amerikanska läraren då 
hennes åsikter stred så pass starkt mot mina. Jag upplevde därför svårigheter med att sätta mig 
in i intervjupersonens sätt att tänka, något som Trost (1997) framhäver som vitalt i en intervju.

6 Resultat

Undersökningen har genomförts, som tidigare nämnt, utifrån två olika moment nämligen 
observationer och intervjuer av den kvalitativa arten. Resultatet av dessa har därför delats in 
under två rubriker med samma namn. Under dessa rubriken presenteras först resultatet vilket 
delas in efter skola A, B respektive C. 
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6.1 Resultat av observationer på skola A, B och 
C
Nedan följer en sammanställning av vad observationerna har resulterat i och delgivit 
undersökningen. Resultatet för respektive skola är indelade i olika stycken som belyser de olika 
rummen i ordningen klassrum år ett t.o.m. två, förskoleklassens klassrum samt fritidsrummet 
och korridor. Författarna till böckerna som omnämns i texten finns refererade (se bilaga 1).

6.1.1 Resultat av observation på skola A

Inledningsvis kom det till min vetskap att inom den verksamhet på skola A där undersökningen 
äger rum finns för tillfället ett regnbågsbarn som går i förskoleklassen. Denne bor med sina två 
mammor och har en storebror som tidigare gått på samma avdelning, men som nu är äldre och 
har då gått vidare till en avdelning som huserar äldre elever.

I klassrummet som huserar elever i år ett till två fanns det i klassuppsättningar av böcker som Vi 
läser och Benny Blixt och jakten på rockidolen vilka båda bygger på karaktärer inom den så 
kallade kärnfamiljen. I förskoleklassens klassrum fanns sammanlagt 14 böcker tillgängliga för 
eleverna och totalt fem av dem byggdes upp kring den heterosexuella kärnfamiljen så som 
exempelvis Barna Hedenhös och Lotta på Bråkmakargatan. I de båda klassrummen fanns även 
vad man kallar för portfoliopärmar vilka är tänkta att synliggöra barnens utveckling från att de 
börjar i förskolan till att de slutar i år fem. I dessa pärmar fanns formulär som följt med från 
förskolan där som uppmanade till att fylla i namnet på sin mamma respektive pappa, vissa med 
överskriften ”Min familj”.

I fritidsrummet fanns totalt fem böcker vilka byts ut med jämna mellanrum från biblioteket. 
Bland dessa fem belyste två av dem en kärnfamilj vilka hade titeln Alice och Nisse får röda 
hund och Sov gott lilla groda. I övrigt var böckerna få och bestod till stor del av ett faktabaserat 
innehåll. Bilderna på väggarna är gjorda av barnen själva.

Vad gäller korridoren där barnen hänger sina kläder, men som samtidigt lämnar utrymme för lek 
på fritidstid, så fanns där ett dockhus. Till detta dockhus fanns det tillhörande familj vilken 
bestod av en pappa, en mamma, en flicka, en pojke, en baby samt en mormor/farmor och en 
morfar/farfar. I korridoren låg även avdelningens närvaropärm tillgänglig för såväl eleverna, 
personalen och för föräldrarna. I den fanns kontaktuppgifter till alla målsmän vilka saknade helt 
benämningar som mamma eller pappa. På toaletterna, även de belägna i korridoren, fanns på 
pojkarnas en tavla föreställandes en vargfamilj med en tik, en hane och en valp. På flickornas 
toalett fanns en tavla föreställandes en sugga och en kulting. 

6.1.2 Resultat av observation på skola B

I klassrummet för de äldsta eleverna i år två fanns tolv böcker på en framskjuten bokhylla med 
framsidan synlig varav sju av dem belyste kärnfamiljen så som exempelvis Jenny och 
tennisdåren. En bok som talade mot kärnfamiljen, men som samtidigt inte var fakta baserad, var 
Palles pappa tappar huvudet. 
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I klassrummet för eleverna i förskoleklass och år ett fanns totalt 27 böcker vid den läshörna som 
är anordnad för eleverna. Tio av dessa 27 böcker belyser tydligt den heterosexuella 
kärnfamiljen. Av de återstående 17 böckerna som tar upp föräldrar är det många som endast 
nämner en mamma. I samma klassrum finns tavlor som skapats genom att barnen har själva fått 
leta urklipp ur tidningar där ett urklipp föreställer ett traditionellt brudpar. I klassrummet finns 
även fotografier på eleverna, ett per elev, som förställer dem framför dörren till deras hus. I 
övrigt är de bilder som klär väggarna faktabaserade.

I fritidsrummet finns 20 böcker tillgängliga för eleverna varav åtta av dem tog upp kärnfamiljen 
som exempelvis Sandvargen och Troll-Fia berättar. I övrigt är många av böckerna faktaböcker, 
något som gäller för hela avdelningen. På en av väggarna finns en plansch från filmen Familjen 
Robinson som handlar om en föräldralös pojke som väntar på adoption. Till fritids hör även 
närvaropärmen vilken fylls i av barnen själva där de själva skriver vem som hämtar etc. 
Kontaktuppgifter till målsmän finns endast tillgängliga för personalen och är alltså inget som 
eleverna kan ta del av. 

6.1.3 Resultat av observation på skola C

Då skolan undervisar elever i åldershomogena grupper så finns på avdelningen tre klassrum för 
eleverna i förskoleklassen, år ett respektive år två. I förskoleklassens klassrum finns 30 böcker 
som är tillgängliga för eleverna. Av dem tar åtta böcker upp kärnfamiljen, medan många andra 
böcker av dessa 30 endast nämner en mamma. De övriga är faktabaserade böcker som belyser 
olika områden inom naturen. Väggarna kläs av bilder gjorda av barnen samt en plansch som 
visar alfabetet. I övrigt finns en bild i vykortsstorlek som föreställer Emil i Lönneberga, en 
karaktär som växer upp i en så kallad kärnfamilj.

I klassrummet som huserar elever i år ett finns det böcker i form av en trave placerade vid varje 
bord som är totalt fyra i antalet. Vid det första bordet finns totalt åtta böcker varav två av dem 
belyser kärnfamiljen. Vid det andra bordet finns det också åtta böcker staplade. Två av dem tar 
upp karaktärer inom en kärnfamilj. Vid det tredje bordet finns totalt elva böcker som tre av dem 
belyser kärnfamiljen. Slutligen vid det fjärde bordet finns det också elva böcker varav fem av 
dem innehåller en eller flera kärnfamiljer. I klassrummet finns även klassuppsättningar av 
läseböcker vilka samtliga innehåller texter om barn inom kärnfamiljer, exempel på dessa är Vi 
läser, Läs med oss och Kom och läs. På väggarna finns liknande bilder som i förskoleklassens 
klassrum.

I klassrummet för de äldsta eleverna i år två finns, precis som i klassrummet för år ett, olika 
klassuppsättningar av läseböcker. Dessa belyser kärnfamiljen och består, utöver de som gällde 
för år ett, även Bokstavsboken och Jag lär mig läsa. Bilderna på väggarna är gjorda av barnen 
själva och består mestadels av flaggor, men även årstidsbilder. Skönlitterära böcker lånas av 
eleverna och förvaras i deras lådor vilket gör dem till ointressanta i denna undersökning då 
syftet inte är att ta reda på barns val av litteratur utifrån ett heteronormativt perspektiv.

I fritidsrummet på avdelningen finns totalt 48 böcker tillgängliga för barnen varav 23 av dem är 
faktabaserade. Av de återstående 25 skönlitterära böckerna tar elva av dem upp en kärnfamilj. 
De återstående benämner ingen familj överhuvudtaget och några tar upp endast en förälder. 
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Återigen är bilderna på väggarna gjorda av barnen, men det finns också en världskarta att tillgå. 
I fritidsrummet förvaras även blanketter som skickas ut till hemmen. De flesta använder sig då 
av benämningen vårdnadshavare med undantag för den blankett som syftar till att samla in 
kontaktuppgifter. I denna blankett ombeds en mamma och en pappa samt annan kontaktperson
att delge sina kontaktuppgifter.

6.2 Resultat av intervjuer med pedagoger på 
skola A, B och C
Nedan följer en sammanställning av vad intervjupersonerna från de olika skolorna har delgett 
och svarat på de totalt fyra frågor som ställts dem (se bilaga 2). Styckena är indelade efter 
lärare, förskollärare samt fritidspedagog och kategoriserade efter intervjufrågorna.

6.2.1 Resultat av intervjuer med pedagoger på skola A

Läraren som representerar skolan A har inte så stora erfarenheter av regnbågsbarn enligt henne 
själv. Läraren har dock undervisat en flicka med två mammor under en period och berättar då att 
detta inte var något som de pratade om. Läraren menar på att inte någon större skillnad märktes 
vare sig på situationen som på eleven i fråga. Regnbågsbarn är ingenting som har diskuterat i
något av de arbetslag som hon tillhört då det inte har blivit aktuellt. Läraren menar också på att 
regnbågsbarn och familjer har ett väldigt litet utrymme i skolan. Barn som bor varannan vecka 
hos sina numera skilda heterosexuella föräldrar kommer däremot upp i mer naturliga 
sammanhang och anses inte vara något konstigt alls. Det händer även att de läser om sådana 
familjekonstellationer i skönlitteraturen. På frågan hur man som pedagog ska arbeta för att 
förhindra att barn till homosexuella far illa i skolan så menar läraren på att i takt med att det blir 
vanligare kommer böcker och filmer komma samtidigt som man kan ta upp och diskutera det 
mer. På samma sätt som de första skilsmässobarnen hade det jobbigt så kommer 
regnbågsbarnen i och med att de blir fler inte ha det lika jobbigt. Läraren påpekar dock att det 
kommer nog att ta tid för det finns fortfarande en del fördomar som lever kvar och dessa 
familjer anses inte helt okontroversiella än. 

Förskolläraren på skola A anser sig själv inte heller ha någon stor erfarenhet av regnbågsbarn då 
hon under en period undervisat en elev från en regnbågsfamilj. Förskolläraren berättar att de har 
diskuterat hur man ska bemöta dessa elever och deras familjer inom arbetslaget. På frågan hur 
pass stort utrymme regnbågsbarnen har i skolan svarar förskolläraren att de inte har större 
utrymme än någon annan. I förskoleklassen pratar man mycket om familjen och då kom 
regnbågsfamiljen upp då en elev i gruppen kom från en sådan. Förskolläraren berättar då att en 
del barn hade frågor, men att det uppstod en mindre diskussion än vad hon hade trott. Andra 
familjekonstellationer menar hon är allt vanligare och att det nu finns alla möjliga sådana. För 
att undvika att regnbågsbarn far illa belyser förskolläraren vikten av att prata om det och påpeka 
att ens familjbild faktiskt kan förändras under tiden. Förskolläraren menar också på att det är 
viktigt att förmedla allas lika värde oavsett konstellation.  

Fritidspedagogen på skola A har erfarenheten av att ha försett fyra regnbågsbarn med omsorg 
under sitt yrkesverksamma liv, som hon menar på inte märks mer än andra barn. På frågan om 
regnbågsbarn är någonting som diskuteras eller har diskuterats i de arbetslag hon varit delaktig i 
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så svarar fritidspedagogen att en sådan diskussion är och har alltid varit rätt obefintlig, dels för 
att det inte har kommit upp några frågor och dels för att de är, som hon uttrycker det, som vem 
som helst. Fritidspedagogen är helt övertygad om att regnbågsbarn och familjer får för lite 
utrymme i skolan och de själva på avdelningen inte har några böcker inom ämnet. 
Fritidspedagogen berättar om ett föräldrasamtal hon haft med två mammor i en regnbågsfamilj 
där det kom upp att de själva inte hade någon sådan skönlitteratur i hemmet vilket pedagogen 
ansåg vara synd då hon framhäver vikten av att de inte alltid behöver försöka vara, som hon 
kallar det, helt normala. Andra familjekonstellationer menar fritidspedagogen får allt större 
utrymme så som skilsmässofamiljer och ensamstående föräldrar. Fritidspedagogen berättar 
också om att på den avdelning som hon nu är verksam i så har det skett en betydlig ökning av 
antal barn med skilda föräldrar. För fyra år sedan hade de endast två barn med skilda föräldrar 
och nu upplever hon antalet vara så mycket som 30 %. På frågan hur man som pedagog ska 
arbeta för att förhindra att barn till homosexuella far illa så framhäver fritidspedagogen vikten 
av att föräldrarna och familjen som sådan syns lite mer. Hon menar på att det är viktigt att båda 
föräldrarna är närvarande under tillfällen då det faller sig naturligt som på exempelvis 
föräldrafika, samtal, skolavslutningar och skolresor. Fritidspedagogen anser att så länge det är 
tyst om saken så kör vi på som vanligt och avslutar intervjun med att säga att denna diskussion 
ska hon belysa på nästa arbetslagsmöte.

6.2.2 Resultat av intervjuer med pedagoger på skola B

Läraren på skola B undervisar i en åldersheterogen grupp med elever i förskoleklass till och 
med år ett. Hon har inga erfarenheter av regnbågsbarn i sitt yrke, vad hon vet då hon påpekar att 
det troligtvis inte är någonting som kommer upp på ett föräldramöte. Hon påpekar dock att 
kärnfamiljen inte längre är lika vanlig. På frågan om regnbågsbarn någon gång har diskuterats i 
de arbetslag hon varit delaktig i så svarar hon att det inte har diskuterats då det inte har varit 
aktuellt.  Däremot har ämnet homosexualitet diskuterats i syfte att urskilja hur kollegiet ställer 
sig till ämnet, något de gjort mycket därför två kollegor delar den sexuella läggningen. Vad 
gäller litteratur kring regnbågsbarn så finns ingen att tillgå på skolan och hon menar på att 
regnbågsbarnen och familjer inte har ett stort utrymme. Vad man däremot har diskuterat och 
tagit hänsyn till är de blanketter där det tidigare stått Mamma respektive Pappa, men som man 
nu förändrat till endast vårdnadshavare. Detta initiativ togs främst med hänsyn till barn som 
förlorat sin mamma eller pappa.  De har också förändrat formuleringar i vad läraren benämner 
som Boken om mig själv vilken tar upp just familjen. På frågan hur man ska arbeta för att 
förhindrat att regnbågsbarn far illa i skolan på grund av deras familjesituation så nämner hon 
värderingsövningar, forumteatrar, litteratur och filmer som några exempel. Hon påpekar också 
att man i den situationen måste arbeta med sig själv för att veta hur man själv ställer sig inför 
vissa situationer eller frågor.

Förskolläraren på skola B har lång erfarenhet av läraryrket och har tidigare arbetat inom 
förskolan. Hon har ingen erfarenhet av regnbågsbarn. På frågan om regnbågsbarn diskuterat 
inom arbetslaget svarar hon att det lyfts någon gång, men att det inte varit någon levande 
diskussion då de inte haft något regnbågsbarn i barngruppen. Förskolläraren är av åsikten att 
regnbågsbarn har ett litet utrymme i dagsläget och påtalar också att det inte finns mycket 
litteratur om regnbågsbarn då man inte haft någon. Hon säger dock att hon skulle skaffa sådan 
litteratur om hon fick ett regnbågsbarn i sin barngrupp. Andra familjekonstellationer menar hon 
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har ett större utrymme i vardagen då de har barn med skilda föräldrar, ensamstående föräldrar 
och adoptivföräldrar. Dessa familjer har hon mer erfarenhet av. På frågan hur man på bästa sätt 
ska arbeta för att undvika att regnbågsbarn far illa i skolan så belyser hon vikten av att börja 
tidigt om man har sådana barn. Hon anser att man bör göra det naturligt så att de inte skäms för 
hur deras familj ser ut. Hon menar också på att det kan vara samma sak för barn med skilda 
föräldrar då de också kan uppleva skam och då måste man som pedagog göra så att det blir 
naturligt.

Fritidspedagogen på skola B har arbetat länge inom barnomsorgen och arbetar för närvarande 
med elever i förskoleklass till och med år två. Hon har tidigare erfarenhet av att ha mött ett 
regnbågsbarn i sitt yrke som hon framhäver var som vem som helst. Regnbågsbarn är ingenting 
som hon har diskuterat med tidigare eller nuvarande kollegor och hon har inte mött någon 
litteratur i ämnet. I övrig har regnbågsbarn litet utrymme, men däremot så berättar hon att ämnet 
homosexualitet har diskuterats och hon som pedagog fått berätta att två killar kan bli kära likaså 
två tjejer. Barnens reaktion har då varit starkt ifrågasättande. I övrigt kommer situationen kring 
barn med skilda föräldrar upp mycket i samtal, men inte i någon skönlitteratur. Hon menar 
istället att det är fortfarande mest kärnfamiljen som tas upp i böckerna. För att undvika att 
regnbågsbarn blir utsatta under sin skoltid på grund av deras familjesituation så anser hon att det 
är viktigt att man som pedagog bemöter de frågor som kommer upp samt talar om att det inte är 
fel. Hon påpekar också att det kommer underlätta då det bli mer och mer vanligt.   

6.2.3 Resultat av intervjuer med pedagoger på skola C

Läraren som representerar skola C undervisar elever i år två och har en lång erfarenhet av att 
arbeta med barn. Hon berättar inledningsvis under intervjun att hon har erfarenhet av att tidigare 
ha undervisat ett regnbågsbarn vilket hon inte upplevde som något utöver det vanliga. Den enda 
skillnaden, säger hon, var på utvecklingssamtalet då det där satt två mammor istället för en 
mamma och en pappa. På frågan om hon någon gång diskuterat regnbågsbarn inom något av de 
arbetslag hon tillhört svarar hon att det har hon inte gjort. I det arbetslag som försåg ett 
regnbågsbarn med omsorg, menar hon att det inte sågs som något av vikt att diskutera. Hon är 
också av åsikten att regnbågsbarnen har ett nästintill obefintligt utrymme i skolan och att det 
inte finns någon skönlitteratur om regnbågsbarn att tillgå. Vad gäller andra 
familjekonstellationer utöver kärnfamiljen och deras utrymme i skolan påpekar hon att elever 
som upplevt en skilsmässa och då lever i två familjer är vanligt förekommande, även om det 
inte skrivs så mycket om dem i litteraturen. På frågan om hur man som pedagog ska arbeta för 
att undvika att regnbågsbarn far illa i skolan så framhäver hon vikten att belysa och framhäva 
dem.

Förskolläraren på skola C har sedan länge haft ansvaret över förskoleklassen på avdelningen 
samtidigt som hon har en stor del i fritidsverksamheten. Förskolläraren berättar att hon har inte 
har någon erfarenhet alls av regnbågsbarn under sitt yrkesverksamma liv och att det aldrig har 
diskuterats i något av de arbetslag som hon varit en del av. På frågan hur pass stort utrymme 
regnbågsbarn har i skolan, menar hon på att de tyvärr har ett mycket litet utrymme. Hon nämner 
dock att det ibland händer att eleverna har kommenterat att exempelvis två pappor kan inte vara 
kära utan det ska vara en pappa och en mamma och att hon då som pedagog har fått svarar att så 
kan det visst se ut. Litteratur som tar upp regnbågsbarn finns inte att tillgå på avdelningen, men 
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hon vill ändå minnas att hon fått en bok presenterad av sig som tog upp just en familj med två 
pappor, vilken hon dock inte har läst. På frågan hur man ska arbeta för förhindrar att 
regnbågsbarn far illa i skola p.g.a. deras familjesituation så framhäver hon litteraturen som ett 
väldigt viktigt redskap då hon menar på att i litteraturen kommer saker och ting upp naturligt. 
Hon framhäver också vikten att man som förälder vågar gå ut med det för att synliggöra denna 
typ av familjekonstellation som vilken som helst.

Fritidspedagogen på skola C har likt förskolläraren heller ingen erfarenhet av regnbågsbarn i sitt 
yrkesverksamma liv och har heller aldrig diskuterat det i de arbetslag hon varit delaktig i. Hon 
menar att det blir så att det som är aktuellt diskuteras. Regnbågsbarn har, enligt henne, inget 
utrymme alls på deras avdelning. Istället förs det dagliga samtal med eleverna om de barn som 
har en mamma och pappa som skilt sig då det är vanligt förekommande i barngruppen. Hon 
påpekar dock att i leken är det alltid de traditionella rollerna i en familj som gestaltas vilket hon 
tror kan bero mycket på vad pedagoger och föräldrar förmedlar, medvetet eller omedvetet. På 
frågan hur man som pedagog ska arbeta för att förhindra att regnbågsbarn far illa på grund av 
deras familjesituation så svarar hon att det handlar om att göra det som kan anses annorlunda 
naturligt. Hon berättar att de på avdelningen arbetat mycket kring boken Lika som bär där det 
framhävs hur tråkigt allt skulle vara om alla var och såg likadana ut.

6.3 Resultat av intervju med amerikansk lärare 
i Kalifornien
Nedan följer en resultatredovisning av vad den amerikanska läraren svarade på de totalt tio
frågor (se bilaga 3) som ställdes till henne. Den amerikanska läraren arbetar och är bosatt i en 
stad belägen norr om Los Angeles. Hon har totalt tio års erfarenhet av läraryrket, men har varit 
behörig lärare i sex år. För närvarandet undervisar hon elever i år fyra på en kommunal skola 
och har 34 elever i klassen som hon ensam undervisar i. Hon berättar att klassen är pratig och att 
hon tvingas använda sig av olika belöningssystem för att de inte ska påverka klassrumsmiljön 
negativt. 

När intervjun skulle börja ville hon först påpeka att hennes privata åsikt är att den homosexuella 
livsstilen är onaturlig och ingenting hon sympatiserar med. Hon framhäver dock att hon inte har 
några problem med människorna utan endast livsstilen som hon själv kallar det. På fråga hur 
pass vanliga regnbågsfamiljer är i Kalifornien, enligt henne, svarar hon att det förmodligen 
beror vilken stad man utgår ifrån. I Ventura är den typen av familjekonstellation inte allt för 
vanlig, enligt henne, men i städer som San Francisco och San Diego är de sannolikt mer 
förekommande. Hon menar också att amerikanarna i Kalifornien har en accepterande attityd 
gentemot dessa familjer. 

Professionellt har hon erfarenhet av att tidigare ha undervisat två regnbågsbarn vilka var två 
adopterade flickor från Asien som bodde tillsammans med sina homosexuella mammor. 
Flickorna hade vissa svårigheter i skolan, berättar hon, men hon tror inte att dessa svårigheter 
berodde på att de var regnbågsbarn utan istället mer på grund av att de var adopterade. 
Regnbågsbarn är dock ingenting som hon diskuterar med sina kollegor i de arbetslag som hon 
ingår i tillsammans med de andra lärarna som undervisar i år fyra. På frågan om det råder en 
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heteronorm i den amerikanska skolan enligt hennes erfarenheter så svarar hon att det 
förmodligen gör det. Litteraturen omnämner mest kärnfamiljen, vilket hon är tacksam för. Inom 
vad som motsvarande den svenska förskolan berättar hon att man infört litteratur som tar upp 
regnbågsfamiljer, något som hon är emot. Hon är av åsikten att barn inte ska beröras av sådant 
vid ung ålder utan att när de ställer frågor inom ämnet så ska samtalet snabbt avstyras till fördel 
för barnen. Detta gäller också andra frågor som vid exempelvis ett dödsfall. 

Hon berättar också hur en flicka i klassen ville gå hem till de två adopterade regnbågsbarnen för 
ett leka, vilket hon inte fick av sina föräldrar som menade på att de inte ville att deras flicka 
skull utsättas för den miljön. Detta sympatiserade läraren med och menade att föräldrarna 
faktiskt tillät de två regnbågsbarnen att komma hem till dem, men att de alltså inte ville att deras 
dotter befann sig i deras hem. Däremot tror hon inte att regnbågsbarn känner sig exkluderade 
eller diskriminerade av att deras familjesituation inte får något utrymme i skolan. 

7 Analys

Observationerna gjorda ute på skolorna visade på en rådande heteronorm. På skola A fanns ett 
traditionellt dockskåp som huserade den traditionella familjebilden med en mamma, en pappa, 
tre barn, en mormor eller farmor och en morfar eller farfar. På toaletterna fanns djurfamiljer 
uppsatta i form av varghona, varghane och en vargvalp respektive en grissugga och en 
griskulting. På skola B fanns bilder på väggarna föreställandes barnen i klassen framför deras, i 
singular, port trots att många av dem har två hem som de bor lika mycket i.  På skola C fanns 
det i blanketterna formulerat mamma respektive pappa där då de föräldrar som faller in under 
den benämningen ska fylla i sina kontaktuppgifter.

Pedagogerna på skolorna hade olika erfarenheter av att undervisa regnbågsbarn. På skola A, likt 
de andra skolorna, har tre pedagoger intervjuats från samma verksamhet. Alla tre har därför 
erfarenhet av regnbågsbarn då de vid tillfället för undersökningen har en elev i förskoleklass 
som lever tillsammans med sina två mammor. Vad som är värt att uppmärksamma under dessa 
intervjuer är det faktum att två av tre svarar att de inte har diskuterat regnbågsbarn i arbetslaget 
och en av dessa två pedagoger kallar diskussionen för obefintlig. Den tredje pedagogen, 
ovetande om vad hennes kollegor svarat, berättar att en sådan diskussion visst har förts i syfte 
att bemöta denna elev och dennes familj på bästa möjliga sätt.

Vad gäller hur man på bästa sätt undviker att regnbågsbarn far illa i skolan på grund av deras 
familjesituation så är pedagogerna på alla tre skolor mer eniga. Majoriteten framhäver vikten av 
att synliggöra och som en av pedagogerna uttryckte det, göra det som kan anses annorlunda 
naturligt. Många framhåller också behovet av att belysa, samtala och bemöta de frågor som
kommer upp. Noterbart är att de då inledningsvis i intervjuerna berättar att regnbågsbarn inte 
ges något utrymme och de diskuterar inte förekomsten av regnbågsbarn inom arbetslaget. Trots 
det är de på det klara med hur man på ska arbeta för att inkludera dem i verksamheten. 
Anledningen till att de inte ges något utrymme beror, som tidigare nämnt, på att det inte är 
aktuellt då två av tre avdelningar inte har något regnbågsbarn i barngruppen. 
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Den amerikanska läraren från Kalifornien påpekade inledningsvis under intervjun hennes 
inställning mot homosexualitet, åsikter som hon inte har några som helst problem att stå för. 
Hon använder sig då av begreppet livsstil och uttrycker då att hon inte sympatiserar med den 
homosexuella livsstilen. Hon framhäver dock att detta är hennes privata åsikter och att hon i 
skolans miljö inte har några som helst problem att möta dessa elever och deras föräldrar. Detta 
skiljer sig betydligt från intervjuerna genomförda med de svenska lärarna då ingen av dem 
överhuvudtaget nämnt deras privata åsikter utan antog en professionell roll vars åsikter var 
betydligt mer politiskt korrekta. 

Litteratur är någonting som återfinns i såväl observationerna som intervjuerna. Pedagogerna på 
skola A, B och C framhäver litteraturen som ett viktigt verktyg, men observationerna har visat 
att ingen litteratur som tar upp en annan familjebild än kärnfamiljen eller ensamstående finns att 
tillgå. Pedagogerna menar också att skilsmässofamiljer är högst vanliga på avdelningarna och de 
har ett stort utrymme i det vardagliga samtalet, men som tidigare nämnt så saknas litteratur om 
dem. En annan viktig aspekt som uppmärksammades under en av intervjuerna var att den enda 
familj som speglades i barnens lekar var kärnfamiljen, trots att så många av eleverna kommer 
från andra familjekonstellationer. Litteraturen talar om hur pedagoger på förskolor negligerar 
regnbågsfamiljer och andra familjekonstellationer genom att osynliggöra dem. Denna 
undersökning visar alltså att det återspeglas i barnens lekar och sociala samfund.

8 Diskussion

Nedan kommer resultatet av undersökningen att diskuteras utifrån olika stycken rubricerade 
kring observationerna, intervjuerna samt en sammanfattning av de tidigare nämnda. 
Diskussionerna finner stöd i litteratur och tidigare forskning samt innehåller även reflektioner 
gjorda av mig som författare. 

8.1 Diskussion kring observationer på skola A, 
B och C
Observationerna har överlag visat på att familjen, som sådan, inte har någon omfattande roll i 
skolans materiella miljö. Den framställs inte visuellt i lika stor utsträckning som den, enligt 
litteraturen, visat sig göra på förskolan. Detta kan grunda sig i de särskilda läroplanerna från 
skolverket. I läroplanen för förskolan Lpfö98 framhäver man på ett tydligt sätt arbetet med 
familjen i motsats till läroplanen för grundskolan Lpo94 där man istället belyser mer samarbetet 
med hemmet och då inte nämner familjen som begrepp. 

Där familjen dock har gestaltats i dessa tre olika skolor så har det varit kärnfamiljen alternativt 
ensamstående föräldrar som utgjort normen vilket överensstämmer med vad Nilsson (2006) 
skrivit om i sin artikel för Svenska Dagbladet Kärnfamiljen – Norm inom förskolan. Nilsson
(2006) menar på att trots att många barn lever i så många olika familjekonstellationer så som 
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ensam mamma, ensam pappa, två mammor, två pappor, fyra föräldrar, fosterföräldrar eller 
adoptivföräldrar så får de endast höra om en variant vilken är kärnfamiljen. 

Observationerna visar att många av böckerna i skolan är faktabaserade samtidigt som de böcker 
som faktiskt belyser någon form av familj belyser då den heterosexuella kärnfamiljen. Detta 
skriver Kåreland (2005) under redaktion i boken Modig och stark - eller ligga lågt som tar upp 
skönlitteratur och genus i skola och förskola. Kåreland (2005) menar på att böcker som belyser 
samspelet mellan barn och vuxna inte har någon framstående roll utan att gestaltandet av 
barnens agerande sinsemellan är mer vanligt förekommande. Där föräldrar dock förekommer är 
det inte alltid tydligt om det handlar om en ensamstående förälder eller inte, men klart enligt 
Kåreland (2005), är att av de 30 böcker som undersökts tar 20 av dem upp, vad Kåreland (2005) 
kallar för, hela familjer medan tio av dem belyser familjer med endast en pappa eller en 
mamma. 

Kårelands (2005) slutsatser överensstämmer väl med vad observationerna i denna undersökning 
visat då inga andra familjekonstellationer än kärnfamiljen eller ensamstående föräldrar har 
hittats bland den skönlitteratur som undersökts. Vad gäller familjen med en ensamstående 
föräldrar går det i majoriteten av böcker inte att utläsa var en eventuell andra förälder befinner 
sig. I många fall skulle denne kunna vara avliden likaså på sin arbetsplats. Den närvarande 
föräldern är dock allt som oftast en moder. Detta är intressant och visar återigen på den ensidiga 
familjebild vi förmedlar till barnen, medvetet eller omedvetet. 

Blomquist (2007) har i sin magisteruppsats undersökt barnlitterära bilderböcker ur ett 
heteronormativt perspektiv. Blomquist (2007) har då studerat de mest utlånade bilderböckerna 
på bibliotek och kommer då också fram till slutsatsen att regnbågsbarnen samt alternativa 
familjebildningar har föga utrymme. Blomquist (2007) skriver;

Om familjeformen många barn lever i inte representeras i litteraturen, det vill säga 

osynliggörs, är det en form av diskriminering av barnen, vill jag framhålla.

(Blomquist 2007, s. 50)

Vad Blomquists (2007) undersökning resulterat i överensstämmer med vad denna undersökning 
funnit. Litteratur som omnämner regnbågsbarn eller andra alternativa familjekonstellationer 
existerar inte på skolorna, något som även återkommer i intervjuerna.

8.2 Diskussion kring intervjuer med pedagoger 
på skola A, B och C
Pedagogerna på skolorna talar sitt tydliga språk, regnbågsbarnen har föga utrymme inom de 
olika verksamheterna. Över hälften av intervjupersonerna har eller har haft en elev med 
samkönade föräldrar i sin barngrupp. Trots det har majoriteten av pedagogerna aldrig samtalat 
om regnbågsbarn med sina kollegor i arbetslagen då de menar på att det inte har varit aktuellt. 
De som aldrig mött regnbågsbarn i sin profession menar på att det därför inte har varit aktuellt 
och de som däremot har mött regnbågsbarn i sin profession menar på att det inte varit aktuellt 
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eftersom de bedömer dem vara precis som alla andra och inte som någonting i behov av att 
diskuteras. Detta stämmer överens med de undersökningar som gjorts av Hulth och Ingelsson
(2005) i uppsatsen Det osynliga regnbågsbarnet på förskolan. Deras undersökning visade att 
cirka 90 % av de som intervjuades på förskolan kring det utrymme regnbågsbarn ges i 
arbetslaget svarade att de aldrig diskuterat förekomsten av barn med samkönade föräldrar. 

Även i de verksamheter där det inte finns någon elev med samkönade föräldrar är det minst lika 
viktigt att belysa dem då pedagogerna undervisar elever som med största sannolikhet kommer 
att möta regnbågsbarn och det är skolans uppgift att fostra goda samhällsmedborgare som inte 
fördömer. Detta står i läroplanen för grundskolan, Lpo94, där man tydligt framhåller 
förmedlandet av människors lika värde och individens okränkbarhet. Därför görs ett viktigt 
arbete för att inkludera regnbågsbarn i de mest homogena barngrupperna där inga regnbågsbarn 
ingår eftersom de eleverna inte kommer i kontakt med barn från samkönade föräldrar på ett 
naturligt och autentiskt sätt.

Ruwaida (2008) belyser, likt pedagogerna, vikten av att inkludera och bekräfta regnbågsbarnen i 
artikeln Synliggör regnbågsbarnen. Ruwaida (2008) menar på att många verksamheter är 
duktiga på att framhäva etnicitet, kultur och funktionshinder, men inte skillnader i 
familjesituation. Vad man alltså är bra på att framhäva och belysa är skillnader hos elever som 
syns på utsidan. Detta stämmer överens med vad några av pedagogerna svarat då de menar på 
att regnbågsbarnen är som vilka som helst och är därför inget man som pedagoger i ett arbetslag 
behöver diskutera i syfte att skapa en miljö där de känner sig inkluderade. 

Ruwaida (2008) menar på att man vet att barn osynliggörs på grund av en bristfällig 
identifikation, men då regnbågsbarnen har ett så pass litet utrymme på skolorna saknas en 
omgivning för dem att identifiera sig med. Pedagogerna i undersökningen ser dem alltså som 
vilken elev som helst, men frågan blir om eleverna själva känner sig som vem som helst då 
deras familjbild inte återspeglas i den skolmiljö de befinner sig. En annan fråga blir hur 
gynnsamt detta i sin tur blir för deras utveckling.

I likhet med vad Gillis (1996) tar upp i boken A world of their own making så är familjen 
någonting som vi både lever i och lever med. Vi påverkas alltså av hur omgivning ser på 
familjen vi lever i och har alltså ett behov av att kunna spegla samt identifiera oss med den. 
Detta är svårt för de elever inom skolan som lever i familj som strider mot kärnfamiljen enligt 
denna undersökning, men tidigare forskning har visat att så är fallet även på förskolan. Hulth 
och Ingelsson (2005) har genomfört intervjuer på sammanlagt 24 förskolor och resultatet visat 
likt denna undersökning att utrymmet för regnbågsbarn är litet och inget som diskuteras bland 
pedagogerna. 

Halldén, Hydén och Zetterqvist Nelson (2003) tar upp hur många regnbågsbarn far illa i skolan 
under tonårstiden på grund av deras familjesituation, något som kan vara ett resultat av fler års 
skolgång då de osynliggjorts på grund av att pedagoger i ren välvilja har sett dem som vem som 
helst. Osynliggörandet skapar okunskap kring homosexualitet och samkönade föräldrar vilket i 
värsta fall kan leda till att människor i rädsla för vad som är annorlunda tar avstånd från 
regnbågsfamiljen.
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8.3 Diskussion kring intervju med amerikansk 
lärare i Kalifornien

Rönndahl (2005) har gjort undersökningar inom den svenska vården och då funnit vad 
Rönndahl (2005) kallar för ett heterosexuellt språk. Detta språk har, enligt Rönndahls (2007)
undersökningar, homosexuella mött i vården då anställda attityd och heteronorm lyser igenom i 
sättet de talar. Detta språk kan utläsas i intervjun då läraren öppet framhåller hur hon 
sympatiserar med att kärnfamiljen utgör normen inom skolan. Rönndahl (2005) menar på att 
detta språk har gjort att homosexuella känner sig kränkta och förnedrade, känslor som den 
amerikanska läraren inte tror har upplevts av den regnbågsfamilj hon mött i sitt yrke.  

Läraren var också av åsikten att ämnet homosexualitet inte bör beröras med små barn och 
sympatiserade med de föräldrar som inte ville att deras dotter befann sig i samma miljö som en 
regnbågsfamilj. Detta går emot mycket av den litteratur som denna uppsats tagit upp. Engman 
och Gunnarsson (2008) har i deras undersökning sett att resultatet av deras intervjuer visat att 
föräldrar och pedagoger pekade på hur viktigt det är med öppenhet, både gentemot pedagoger i 
förskolan/skolan samt andra föräldrar, men speciellt mot barnen. Lärarens åsikter går också 
starkt emot de rekommendationer som Bergström (2006) tar upp i den projektstudie som har 
genomförts. Bergström (2006) menar på att en kunskapsspridning om regnbågsbarn är vital och 
att man genom diskussioner, handlingsplaner och metodutveckling framhäver olikheter som 
positiva.  

8.4 Sammanfattande diskussion
De flesta av pedagogerna i undersökningen är av åsikten att regnbågsbarn inte har något 
utrymme alls respektive ett alldeles för litet utrymme i skolan. En av pedagogerna svarade dock 
annorlunda och menade på att regnbågsbarnen inte får större utrymme än någon annan, något 
som alltså talar emot såväl övriga intervjuer som de observationer som genomförts. 
Regnbågsbarnen har inget utrymme i litteraturen, dagliga samtal, arbetslagsmöten eller i 
barnens lekar. Nilsson (2006) menar i sin artikel att pedagoger är rädda för särbehandling och 
agerar då genom att tysta ner med argumentet att alla behandlas lika. Detta överensstämmer väl 
med vad pedagogen i denna undersökning uttryckte trots att det bemötandet får stark kritik. 
Nilsson (2006) har i sin artikel intervjuat Bergsström (2006) som genomfört projektet 
Regnbågsbarn. I intervjun framhäver Bergström (2006) sin åsikt att det finns en fara att tro att 
vi kan behandla barn normbefriat eller helt neutralt då normer om kön, tvåsamhet, biologi och 
kärlek är så pass starka. Bergström (2006) menar också på att alla har rätt att känna sig stolta 
över sina familjer och att osynliggörandet är den värsta diskrimineringen. I Bergströms (2006) 
rapport framhävs hur termen behandla alla lika blir till ett hinder i att faktiskt se över 
verksamheten och förbättra den till fördel för alla.

Svaren från de pedagoger som intervjuats i Sverige stämde ändå relativt väl överens. Stora 
skillnader fanns dock i de svar som gavs bland lärarna i Sverige och den lärare som intervjuades 
i USA. Den amerikanske läraren var betydligt mer öppen med sina privata åsikter som hon inte 
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på något sätt fann kontroversiella. Att ingen lärare i Sverige gav liknande svar kan ha berott på 
att ingen delade hennes åsikter såväl som att man i Sverige är medveten om att de åsikter som 
den amerikanska läraren uttryckte inte är helt rumsrena eller politiskt korrekta i sammanhanget. 
En svensk lärare framhävde dock vikten av att man som lärare och arbetslag måste fastställa hur 
man ställer sig i sådana frågor för att sedan kunna arbeta med sig själv till fördel för sitt eget 
bemötande av barn och föräldrar. I tidningen Förskolan skrevs en artikel vid namn Låt 
regnbågsbarnen känna stolthet av Stendahl (2007). I den tas det upp hur arbetslag i och med 
projektet Regnbågsbarn av Bergström (2006) har tvingats få syn på sina egna och andra 
värderingar som lett till att man som pedagog fått motivera sina ställningstaganden inom ämnet. 
Detta har alltså gjorts gemensamt kollegor emellan, något som genererat en omprövning av 
åsikter inom gruppen.

Det är alltså viktigt att man som arbetslag berör dessa frågor tillsammans för att på så sätt 
utveckla verksamheten och undervisningen som sådan. Bergström (2006) tar upp olika 
rekommendationer för skolor och förskolor till fördel för regnbågsbarn och familjers lika värde. 
Bergström (2006) menar då på att en kunskapsspridning i form av diskussioner, handlingsplaner 
och metodutveckling är viktigt moment. Bergström (2006) talar om en så kallad 
norminventering vilken innebär att man ser över pedagogiska aktiviteter så som sånger, lekar 
och böcker för att istället spegla olikheter samt uppmuntra skapandet av nya sånger, lekar eller 
böcker.

Den amerikanske läraren talar om hur homosexualitet är vanligare i olika delar av landet vilket 
gör att homosexuella söker sig mer till de områdena. Detta stämmer överens med de 
regnbågsförskolor som öppnats till vilka regnbågsföräldrar söker sig. Man vill accepteras och 
gör det helst med likasinnade. Det intressanta för detta diskussionsavsnitt att beröra är hur 
behovet av dessa segregerade förskolor har uppkommit. Självfallet är det i första hand 
föräldrarna inom regnbågsfamiljerna som bedömer behovet som tillräckligt stort för att placera 
deras barn på dessa förskolor. Min åsikt har dock länge varit att dessa förskolor segregerar och 
sänder ut signaler till barnen att deras familjesituation är så pass annorlunda att man är i behov 
av att åtskiljas från barn ifrån andra, mer traditionella, familjekonstellationer. Efter 
genomförandet av denna undersökning står min åsikt fortfarande kvar då man bör framhäva 
olikheter och inte särskilja dem. Däremot så visar denna undersökning, och fler med den, att 
pedagoger gör föga för att regnbågsbarn ska få ett större utrymme på skolor och förskolor. En 
viss förståelse för dessa föräldrars val skapas då hos mig även om det är långt till att helt
sympatisera med deras beslut om att placera deras barn på en regnbågsförskola. Frågan blir 
därför; hur ser miljö ut på en regnbågsförskola och vilka olikheter framhäver respektive
särskiljer de?

Min åsikt är att skolan är en svår och långsam samhällsinstitution när det gäller i termer att 
förändra. Förekomma och förebygga hinner man inte alltid med inom skolans värld utan 
förändringarna sker när de närmast måste vilket får ett högt pris. Några av pedagogerna i 
intervjuerna trodde att i takt med att regnbågsbarnen blir fler så kommer deras närvaro och 
familjebild ses som mer naturlig. En av lärarna menade på att de som var bland de första 
skilsmässobarnen hade det jobbigt och att regnbågsbarnen, i takt med att de blir fler, inte 
kommer att uppleva det lika jobbigt. Läraren tror däremot att det kommer ta tid då det finns 
mycket fördomar som lever kvar och regnbågsfamiljer anses inte vara helt okontroversiella än. 
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Frågan blir då; ska skolan stå bredvid och vänta på att samhället finner regnbågsfamiljer mindre 
kontroversiella eller ska skolan, som en av de största samhällsinstitutionerna, ta ett aktivt steg i 
att göra dessa familjer accepterade och på så sätt ge regnbågsbarnen en gynnsam utveckling, 
något som alla elever är berättigade? Kunskapen finns uppenbarligen där vilket gör att 
omsättandet till handling är det enda som återstår.

9 Konklusion

I detta avsnitt kommer syftet och frågeställningarna återigen beröras samt i viss mån besvaras. 
Uppsatsen har skrivits inom ett relativt outforskat område vilket gjort att det svårt att finna goda 
referenser. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om och i så fall hur skolan fungerar 
som en återspeglande och bekräftande miljö för regnbågsbarn samt hur pedagoger förhåller sig 
till regnbågsbarn vilka kommer från familjekonstellationer som strider mot kärnfamiljer. Detta 
har varit ledmotivet vilket också uppnåtts till stor del genom de intervjuer som genomförts. 
Pedagoger ifrån olika skolor och arbetslag har tvingats beröra ämnet, något som många av dem 
bedömt som välbehövt. Min förhoppning är också att fler pedagoger inom skolan ska beröras av 
denna uppsats då det nu finns mer empiri i ett annars relativt outforskat ämne. 

Frågeställningarna som styrt denna undersökning har även, till stor del, besvarats. Pedagogerna i 
undersökningen vittnar om att ett mottagande av regnbågsbarn har långt ifrån diskuterats eller 
behandlats bland pedagoger. Trots att alltså lite görs så är pedagogerna och den litteratur som 
finns inom ämnet eniga om att synliggörande av regnbågsbarnen förebygger ett utanförskap för 
de barn och föräldrar som inte faller under den traditionella kärnfamiljen. Vad gäller miljön på 
skolorna så visar den sig vara påverkad av en rådande heteronorm även om familjen inte har 
visat sig ha en stor del i den fysiska miljön inom de olika verksamheterna. Återigen framhävs 
synliggörandet som bör ske på alla plan. 

10 Vidare forskning

Den kvalitativa metoden som stått till grunden för arbetat har fokuserat kring läraryrket och dess 
profession. Totalt har tio lärare intervjuats vilka har delgett sin enskilda syn på regnbågsbarn 
och deras närvaro i skolan. Kärnfamiljen har varit ett stående begrepp under undersökningen då 
den visat att trots att kärnfamiljen luckras upp allt mer så lever den i allra högsta grad kvar inom 
skolan. Ett intressant metodval hade därför varit att låta intervjua elever i frågan och då be dem 
definiera begreppet familj. Mycket talar för att kärnfamiljen skulle vara återkommande i dessa 
intervjuer då eleverna, enligt denna undersökning och fler andra undersökningar som denna 
uppsats tar upp, befinner sig i en miljö där kärnfamiljen utgör normen. Resultatet och analysen i 
denna uppsats skulle då kunna tas ett steg längre då slutsatser kunnat dras kring huruvida 
eleverna faktiskt påverkas av den heteronorm som i viss utsträckning råder på skolorna.
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Ett annat område som med fördel kan undersökas och som hade tagit analysen av denna 
undersökning längre är en bredare studie av amerikanska lärares syn på ämnet. Läraren som 
deltagit i denna undersökning nämner San Diego och San Francisco som städer där 
regnbågsfamiljer är mer vanligt förekommande. Intressant hade därför varit att intervjua lärare 
verksamma i dessa städer vilket skulle skapa större insikt i hur amerikanska lärare i Kalifornien 
arbeta i relation till svenska lärare. Den politiska korrektheten som jag upplevt de svenska 
lärarna agera under återfanns inte i intervjun med den amerikanska läraren och det vore därför 
intressant att vidareutveckla forskningen för att kunna dra större paralleller länderna emellan.  

11 Avslutning

Regnbågsbarnen är fortfarande få och en tydlig minoritet inom skolan. Pedagoger har vittnat om 
hur denna minoritet utgör ett underlag för ett osynliggörande som de samtidigt inte finner 
gynnsamt för dem. Homosexuella i min omgivning ställer sig skeptiska inför att skaffa barn på 
grund av oron för hur de kommer att bemötas som familj inom skolan, men även i samhället 
som stort. Denna oro kommer kanske till viss del minska efter att de tagit del av denna 
undersökning, men en stor del lär ändå finnas kvar. Regnbågsfamiljer ges föga utrymme i 
skolans miljö vilket gör att regnbågsbarnen får svårt att spegla sig i sin omgivning och känna 
stolthet över sin familj. Trots det hade många pedagoger i undersökning goda tankar om hur 
dessa barn och familjer bemöts på bästa sätt vilket gör att min förhoppning är att uppsatser som 
denna ska öka medvetenheten och insikten om att skolan behöver förändras. Skolan ska spegla 
samhället i stort och det handlar om att göra det som kan anses annorlunda naturligt.
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13 Bilaga 1
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14 Bilaga 2

Intervjufrågor till pedagoger på skola A, B och 
C:

1. Regnbågsbarn, alltså barn som växer upp med två mammor eller två pappor, blir allt fler. Hur 
ser din erfarenhet av regnbågsbarn ut, rent professionellt?

2. Är regnbågsbarn något som ni diskuterar eller har diskuterat i ditt arbetslag?

3. Hur pass stort utrymme anser du att; 
– regnbågsfamiljer och regnbågsbarn har i skolan? (Litteratur, samtal, etc.)
– andra familjekonstellationer som strider mot kärnfamiljen(mamma, pappa, barn) har i skolan?

4. Undersökningar har visat att regnbågsbarn många gånger far illa under deras uppväxt p.g.a. 
deras familjesituation. Hur anser du att man som pedagog ska arbeta för att undvika att detta sker i 
skolan?
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15 Bilaga 3

Intervjufrågor till amerikansk lärare i 
Kalifornien:

1. For how long have you been a teacher?

2. At the moment you teach 4th graders but for how long do you follow your class?

3. You told me you have 32 students in your class, are you the only teacher?

4. In Sweden, one third of all children doesn´t live in a family with both a mother and a father. 
Some of these children live in, what we call, rainbow families with either two mothers or two 
fathers, children we refer to as rainbow children. How common, would you say, are these children
in California?

5. In your opinion, what are people’s attitude against rainbow children and their families in CA?

6. What´s your experience, as a teacher, of rainbow children?

7. Are rainbow children something that you and your teacher colleagues discuss? 

8. Many say that the society is formed after the heterosexual family with both a mother and a 
father. Would you say that regards the schools as well? 

9. Would you say that the majority of literature and other school materials for students in CA 
brings up, if any family, the heterosexual one with a present mother and a father?

10. How do you think teachers should work to avoid that students that are not raised in the 
heterosexual family with a present mother and a father, feel discriminated or not included?  


