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ABSTRACT 
 

Syftet med denna uppsats är att studera vilka familjekonstellationer som barnen möter i 

barnlitteraturen på förskolan. För att undvika en alltför generell tolkning av representerade 

familjeformer i litteraturen är vi likaledes intresserade av hur dessa framställs. Både 

kvantitativ och kvalitativ metod finner vi lämplig då vi avser att göra innehållsanalyser av 

litteraturen. Enbart en undersökning av barnböckerna visar inte pedagogernas utgångspunkt i 

arbetet med familjen eller hur den analyserade barnlitteraturen egentligen används samt väljs 

ut på förskolorna. Därför kompletterar vi våra litteraturstudier med kvalitativa intervjuer med 

pedagoger i verksamheten. Vår teoretiska utgångspunkt under samtliga analyser är det 

normkritiska perspektivet som har rötter i såväl poststrukturalismen som i queerteorin. 

 

Resultaten från vår kvantitativa litteraturstudie visar att alla familjekonstellationer förutom 

regnbågsfamiljen finns representerad i barnlitteraturen. De vanligast förkommande 

familjeformerna är kärnfamilj tätt följd av ensamstående/skild mamma och pappa. Vidare 

finner vi en spännvidd i det empiriska materialet under den kvalitativa litteraturstudien. 

Familjekonstellationerna framställs på olika vis i barnböckerna. Dock påträffar vi ett 

heteronormativt drag gällande hur kärnfamiljen skildras i barnlitteraturen. En familj är 

mamma, pappa, barn och denna kategori utesluter således alternativa diskurser gällande 

sexualitet. Angående hur barnböckerna används och väljs ut på förskolorna samt vilken 

utgångspunkt pedagogerna har i sitt arbete med familjen, kan vi bland annat konstatera att en 

utgångspunkt som samtliga förskollärare har är att utgå från den barngrupp som man har 

framför sig. Valen sker beroende på vem man frågar såväl medvetet som omedvetet. Samtliga 

pedagoger berättar att de använder sig av barnlitteraturen dagligen vid gemensam högläsning 

efter lunch samt i temaarbeten och vi upptäcker tre olika sätt att behandla litteraturen på 

förskolan. En av förskollärarna tittar på vad boken förmedlar och ändrar ibland innehållet, en 

annan läser litteraturen rakt av och en tredje anpassar texten. 

 

Nyckelord: kärnfamilj, familjekonstellationer, familjeformer, queer, heteronormativitet, 

barnlitteratur och förskola. 
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1. INLEDNING 
 

Vad är en familj i dagens samhälle? Vilka familjekonstellationer är tänkbara och hur 

påverkar de nya familjestrukturerna förskolans roll? Precis som Bäck-Wiklund nämner är 

den vanligaste samlevnadsformen i dagens samhälle fortfarande kärnfamiljen, men trenden 

visar dock på en växande mångfald (2003, ss. 17-34). Så många som cirka en fjärdedel av 

alla barn i Sverige, i åldrarna 0-17 år, lever nämligen i en annan typ av familj än den 

traditionella (Persson m fl. 2007, s. 50). Tendensen tycks således vara att vi förflyttar oss 

från begreppet kärnfamilj till en mer senmodern nätverksfamilj, vilket innebär att familjen 

upplöses som sluten social enhet och invanda levnadsmönster börjar utmanas samt 

ifrågasättas: ”Människors samlevnad blir en del av en samhällelig förändringsprocess där 

vedertagna föreställningar om kön och identitet sätts på prov” (Bäck-Wiklund, 2003, s. 15). 

Dessa processer bidrar i sin tur till framväxten av nya perspektiv på familjen. Dominerande 

föreställningar om vad en familj är och vilka familjekonstellationer som är tänkbara bör 

utmanas och kanske till och med förkastas.  

 

Studien Diskriminerad, trakasserad, kränkt? syftar bland annat till att ge mer kunskap om 

trakasserier mellan förskolebarn, men även om diskriminering och kränkningar utförda av 

verksamhetens personal. Resultatet åskådliggör att normerna, och då framförallt 

heteronormen, i förskolan kan kopplas till diskrimineringar, trakasserier samt kränkningar. 

Normerna är länkade till föreställningar om vad som anses normalt och avvikande. Genom 

att kategorisera vad som anses vara normalt respektive onormalt skapas och upprätthålls 

gränser samt hierarkier i förskolan (2009:326, ss. 10-14). Vidare visar resultat från tidigare 

forskning att kärnfamiljen dominerar i barnlitteraturen och att familjer som inte faller under 

den heterosexuella mamma-pappanormen saknas (Johannesson, 2007, ss. 25-30). I samband 

med detta finner Lindberg i sin undersökning, angående föreställningar om familjen på 

förskolan, att kärnfamiljen fortfarande är norm i verksamheten. Vidare menar hon att den 

heterosexuella kärnfamiljsnormen reproduceras genom pedagogernas språk och i det 

material som finns tillgängligt (2009, ss. 25-39). Detta är anmärkningsvärt då vi som 

blivande förskollärare, med bakgrund av både läroplan och diskrimineringslag, är skyldiga 

att inkludera alla barns livserfarenheter i det pedagogiska arbetet. Att bekräfta varje barn 

oavsett familjesituation hör till den professionella lärarrollen och olika 

familjekonstellationer bör därför synliggöras samt bejakas så att alla barnen kan känna 

stolthet över sin familj. Denna uppgift innebär emellertid inte endast att synliggöra och 

bekräfta, utan en viktig del är även att göra alla barns verklighet större. Vi pedagoger måste 

granska oss själva och bli medvetna om de normer som råder samt ha ett öppet och kritiskt 

förhållningssätt, eftersom framtida värderingar hos barnen bland annat grundläggs av 

erfarenheterna i förskolan.    

 

1.1 Problemformulering 

I förskolans läroplan står det att: ”Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika 

livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå sammanhang 

och mening” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 5). Av den anledningen bör olikheter ses 

som en tillgång och man bör som pedagog därför fundera över hur detta märks i ens dagliga 

arbete med barnen. För att kunna uppfylla kraven i läroplanen ska verksamheten anpassas 

till alla barn på förskolan. Dessutom ska förskollärare enligt den nya lagen om förbud mot 

diskriminering eller annan kränkande behandling av barn inte bara ingripa, utan aktivt 

förebygga kränkande behandling till exempel på grund av föräldrars sexuella läggning 
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(2008:567, ss. 1-11). Mot bakgrund av dessa styrdokument ska alla barn få sin 

familjesituation speglad och en ökad medvetenhet kring kärnfamiljsnormen är då nödvändig. 

Familjer är något som förekommer i olika material och aktiviteter på förskolan. I ljuset av 

detta nämner Kåreland i en artikel i Pedagogiska magasinet att litteraturrelaterade inslag är 

något som förekommer dagligen i förskolan (2007, s. 48). Följaktligen är barnlitteratur ett av 

verktygen till att arbeta kring familjen. Av det skälet är det intressant att undersöka och 

kritiskt granska vilka bilder av familjen som förmedlas genom de barnböcker som finns ute i 

verksamheten, samt hur pedagoger väljer ut och använder sig av denna litteratur.  

 

1.2 Syfte  

Vårt syfte med uppsatsen är således att studera och analysera vilka familjekonstellationer 

som barnen möter i barnlitteraturen på förskolan. Genom granskning av dessa vill vi 

kartlägga om denna litteratur erbjuder en lika stor mångfald av olika familjestrukturer som 

vi ser i dagens samhälle, eller om det fortfarande är den traditionella kärnfamiljen som är 

den mest framträdande. För att undvika en alltför generell tolkning av representerade 

familjekonstellationer i litteraturen är vi likaledes intresserade av hur dessa framställs. Vår 

uppsats fokuserar föreställningar kring familj och sexualitet. Både kvantitativ och kvalitativ 

metod finner vi lämplig då vi avser att göra innehållsanalyser av litteraturen. 

Fortsättningsvis visar enbart en undersökning av litteraturen inte pedagogernas utgångspunkt 

i arbetet med familjen eller hur den analyserade litteraturen egentligen används samt väljs ut 

på förskolorna. Därför vill vi komplettera våra litteraturstudier med kvalitativa intervjuer 

med pedagoger i verksamheten. Detta för att få en bild av hur de egentligen arbetar med 

litteraturen. Hur vi använder oss av våra analysverktyg, det vill säga hur vi utför intervjuerna 

samt ovan nämnda litteraturstudier, beskrivs grundligt i metodavsnittet.  

 

1.3 Frågeställningar  

- Vilka familjekonstellationer finner vi representerade i den skönlitterära 

barnlitteraturen, lämpad för 3-5 åringar, på förskolorna?   

- På vilket sätt framställs en kärnfamilj, en ensamstående/skild mamma, en 

ensamstående/skild pappa och en alternativ samlevnadsform? 

- Vilken utgångspunkt har förskollärarna i arbetet med familjen och hur beskriver 

pedagogerna, i de undersökta förskolorna, att litteraturen används samt väljs ut?  

 

1.4 Relevans 

Även om det är bra att välja uppsatsämne utifrån personliga intressen, bör trots allt en 

akademisk text fylla någon större funktion än att bara stilla den personliga nyfikenheten eller 

som historikern Knut Kjeldstadli skriver: ”Ämnet […] bör motiveras av sin samhälleliga 

nytta” (1998, s. 18). Uppsatsen måste således bidra med något. Barnlitteratur är ett självklart 

pedagogiskt verktyg på förskolan och med en framtida karriär som förskollärare är det 

därför viktigt att man är intresserad av hur barnlitteraturen i verksamheten ser ut. Med andra 

ord är det angeläget att vara medveten om vilka föreställningar litteraturen förmedlar, hur 

den används samt väljs ut. Demokratiska värderingar kan inte endast förvärvas genom 

omtanke från omgivningen, utan om alla barn ska bli fungerande samhällsmedborgare måste 

de även på ett aktivt sätt inlemmas i den acceptans vi kommit överens om skall råda i vårt 

samhälle. Bakom valet av frågeställningar ligger alltså förutom den personliga nyfikenheten 

även insikten om rollen som barnboken har, samt pedagogernas arbete kring denna, i den 

institution där stor del av förmedlingen av vad en familj egentligen är sker.   
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1.5 Disposition 

I uppsatsens första kapitel redogör vi för inledning, problemformulering, syfte och 

frågeställningar samt relevans, det vill säga vad vi vill få ut av vår uppsats. Bakgrunden är 

andra delen och där går vi igenom viktiga styrdokument, definitioner samt begrepp. Tidigare 

forskning samt litteratur är ett viktigt avsnitt i ett vetenskapligt arbete och detta tar vi upp i 

litteraturgenomgången. I det fjärde kapitlet beskriver vi aktuella teorier för vår uppsats och i 

nästa del resonerar vi kring val av metoder. Från och med kapitel sex kommer vi in på själva 

undersökningarna. Här presenterar vi våra analyser och resultat. Sammanfattande diskussion 

samt slutsatser finns i den avslutande delen av arbetet och där diskuterar vi intressanta 

aspekter och resultat i vår uppsats. Bakgrunden, litteraturavsnittet i litteraturgenomgången 

samt innehållsanalyserna i metodkapitlet ansvarar Frida Persson för. Kristina von Knorring 

Kaestner ansvarar för avsnittet kring tidigare forskning i litteraturgenomgången, den 

teoretiska inramningen och intervjustycket i metoddelen. Resterande delar utförs 

gemensamt.  

 

2. BAKGRUND 
 

2.1 Förskolans läroplan och diskrimineringslagen 

Sedan 1998 har Sveriges förskolor haft en läroplan som anger mål och riktlinjer för 

verksamheten. Där står bland annat att förskolan ska vila på demokratisk grund och att 

verksamheten därför skall utformas enligt grundläggande demokratiska värderingar. Att 

förankra de värden vårt samhälle vilar på är således en viktig uppgift för pedagoger i 

förskolan. Etiska normer och värden tillägnar sig barn genom konkreta upplevelser och av 

den anledningen är förskollärares förhållningssätt oerhört vikigt. Förståelse för alla 

människors lika värde oberoende av olikheter vad gäller till exempel kön, social bakgrund 

eller sexuell läggning hos någon anhörig är några av de saker som betonas i läroplanen. Den 

pedagogiska verksamheten ska dessutom anpassas till alla barn i verksamheten och av den 

anledningen bör förskolan ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer. Vidare står det att: 

”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” (Utbildningsdepartementet, 1998, ss. 3-4). Avslutningsvis betonas även att 

miljön på förskolan ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande samt att förskolan skall 

motverka traditionella könsmönster och könsroller (Utbildningsdepartementet, ss. 3-5). Av 

ovan nämnda anledningar är det viktigt att förskollärare blir medvetna om sina fördomar och 

föreställningar inför bemötandet av barnen, och dess föräldrar, för att på så vis kunna 

möjliggöra en normkritisk och inkluderande pedagogik där bland annat varje barns 

familjebild synliggörs.   

 

Den 1 april 2006 trädde lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever i kraft och genom denna lag har alla barn och 

elever i all verksamhet som omfattas av skollagen (1985:1 100) fått ett förstärkt skydd mot 

olika former av kränkningar (SFS, 2009:326, s. 15). Denna lag bidrog till en viss förändring 

i förskolans läroplan: ”Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattningen, sexuell läggning hos någon 

anhörig eller funktionshinder för annan kränkande behandling” (Utbildningsdepartementet, 

1998, s. 3) lades nu till. Detta belyser att det numera godtas normer i samhället som skiljer 

sig ifrån heteronormativiteten. Heteronormativitet innebär att heterosexualitet uppfattas som 

det normala och givna. På så sätt blir annan sexualitet betraktad som onormal och konstig, 

eftersom detta avviker från heteronormen (Östlund, 2006, s. 93).  
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2.2 Barnlitteratur   
 

2.2.1 Vad är barnlitteratur? 

De flesta av oss människor har säkerligen en allmän uppfattning kring vad en barnbok är: en 

sagobok, en bilderbok, en äventyrsbok eller kanske helt enkelt Pippi Långstrump, Babar 

eller Pelle Svanslös. En barnbok ska till exempel handla om barn, vara lättläst, innehålla 

bilder av färg och inte vara alltför tjock. Olika tider har gett varierande svar på frågan vad en 

barnbok är (Kåreland, 1980, s. 16). Ska man använda barnlitteratur i vetenskapliga 

sammanhang så är det nödvändigt att definiera vad ordet innefattar. Forskare närmar sig 

begreppet från olika håll beroende av vilken ansats deras forskning utgår ifrån (Hellsing, 

1999, s. 17). Författaren och litteraturkritikern Lennart Hellsings definition av barnlitteratur 

lyder: ”Böcker eller tidningar utgivna för barn och ungdom, med undantag av rena 

skolböcker” (1999, s. 21). Litteraturvetaren Ingrid Nettervik menar att det är viktigt att 

notera att begreppet barnbok inte avser böcker skrivna av barn, utan böcker skrivna för barn 

eller ungdom (2002, s. 9). Enligt Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap, kan man 

dock inte enbart definiera barnlitteratur genom dess läsare, utan hon skriver att med 

barnlitteratur menas: ”Litteratur skriven, publicerad, marknadsförd och behandlad av 

experter med barn som dess huvudsakliga publik” (2004, s. 15). Med barn menar 

Nikolajeva, i enlighet med FN:s definition, människor mellan 0-18 år.  

 

Vi kommer i vår uppsats att använda oss av Nikolajevas definition av begreppet även om det 

är grov förenkling som inbjuder till kritik, men vårt syfte med denna uppsats är inte att ge 

oss in i den invecklade debatten kring att definiera vad barnlitteratur är. Vår undersökning 

kommer dock att avgränsas till skönlitterära barnböcker lämpad för 3-5 åringar, men detta 

beskriver vi mer ingående i metodavsnittet.        

 

2.2.2 Bilderböcker och bildens betydelse i litteraturen  

Eftersom vi kommer att undersöka barnböcker ämnade för 3-5 åringar hamnar vi 

automatiskt i genren bilderböcker och därför känns det angeläget att nämna denna genre. 

Bilderböcker utgör huvudsakligen den litteratur de lite äldre barnen möter på förskolan.  

 

I en bilderbok har bilderna en dominerande roll och därför förekommer oftast minst en bild 

per uppslag (Nettervik, 2002, s. 67). Bilderboken talar till oss genom både text och bild. Den 

är en unik konstform eftersom den använder sig av två kommunikationsnivåer samtidigt, 

nämligen den verbala och den visuella (Nikolajeva, 2000, s. 11). På så vis skiljer sig 

bilderboken från allmän litteratur. I den så kallade ikanotexten, det vill säga i både text och 

bild, framstår bilderbokens berättelse. Bilderboken är kognitivt utmanande för 

förskolebarnet och det är inte självklart hur barnen uppfattar dessa böcker (Asplund 

Carlsson, 1993, s. 6). Fortsättningsvis är det viktigt att tänka på att bilden i likhet med texten 

är ett språk som kan tolkas och analyseras när man studerar bilderböcker samt att bilden i 

barnlitteraturen kan fungera på olika sätt. Den kan informera, ge kunskap och påverka 

(Kåreland, 2001, s. 42).  Bilderna kan gå hand i hand med texten eller så kan de likt en kopia 

beskriva textens detaljer. De kan även ge ökad förståelse och förklaringar om texten är svår, 

men de kan också berätta sådant som inte texten säger något om. För eget fantasifullt 

vidareutvecklande av texten kan bilden vara en inspirationskälla (Granberg, 1996, s. 17).  
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2.2.3 Familjen, föräldrarna och djuren i barnlitteraturen 

Lena Kåreland, professor i litteraturvetenskap, och Agnetha Lindh-Munther, lektor i barn- 

och ungdomsvetenskap, drar slutsatsen med utgångspunkt i titlarna som förtecknats i 

litteraturdagböckerna i deras undersökning att familjeskildringar inte har en framträdande 

roll i berättelserna. Det är istället barnets agerande som skildras, men ibland kan föräldrarna 

en mamma, en pappa eller båda finnas i bakgrunden och det framgår då inte alltid om det rör 

sig om en fullständig familj eller en enföräldersfamilj (2005, ss. 138-150). Vidare nämner 

Kåreland att det inte längre enbart är den traditionella familjen bestående av mamma, pappa 

och barn som skildras i barnlitteraturen. De ensamstående föräldrarna började dyka upp allt 

oftare i barnböckerna under både 1960- och 70-talen (2001, ss. 104-105). Kåreland och 

Lindh-Munther skriver bland annat om Gunilla Bergströms böcker om Alfons och hans 

pappa. Alfons pappa är en mjukispappa och en tydlig produkt av 60-talet och den debatt som 

då fördes om manligt och kvinnligt, menar författarna. Fortsättningsvis nämner Kåreland 

och Lindh-Munther att i den litteratur där föräldrar och andra vuxna enbart är 

bakgrundsfigurer så påverkar de vanligen inte intrigen i berättelsen, men det i sin tur hindrar 

inte att deras beteende eller andra detaljer i deras agerande uppmärksammas av det läsande 

barnet. Författarna påpekar att särskilt de vuxna ofta är tecknade efter könschablonerna. Det 

i sin tur kan resultera i att det blir en bekräftelse av existerande könsmönster och sociala 

samt kulturella förhållanden. Kåreland och Lindh-Munther menar även att genusmarkerade 

detaljer såsom att pappan i boken har ring i örat, hästsvans och stickar strumpor säkerligen 

kan vara av betydelse för barnens könsuppfattning, även om de förblir okommenterade i 

texten (2005, ss. 138-150). Avslutningsvis påpekar Kåreland att det är vanligt förkommande 

att framställa djur som människor i barnlitteraturen och att detta är en tradition som kan 

spåras till antikens fabeldiktning (2005, s. 26). I exempelvis Barbro Lindgrens böcker om 

Benny och Malla har förmänskligandet gått relativt långt i den bemärkelsen att grisarna bor i 

hus med sina föräldrar, har kläder på sig och utför vanor samt beteenden som är sannerligen 

människolika (Kåreland, 2003, s. 23).   

 

2.2.4 Vad kan man kräva av barnlitteraturen och vad har den för uppgift? 

Enligt Hellsing kan man idag kräva tre saker av en skönlitterär barnbok vad gäller 

värderingsnormer. För det första ska den intressera barnen, för det andra ska den ha 

tillräckliga estetiska kvalifikationer och avslutningsvis bör den ha en moral eller tendens 

som vi rimligen kan acceptera, om den berör etiska frågor (1999, s. 52).  Vidare menar han 

att barnlitteraturen är ett uppfostringsmedel med fyra huvudsakliga uppgifter nämligen; att 

lära barnet behärska språket; att orientera barnet i tiden och rummet; att orientera barnet 

socialt samt att aktivera livskänslan. Han nämner även att litteraturen ska ha ett 

underhållningsvärde (1999, s. 26). Trots att det var många år sedan Hellsing skrev första 

upplagan av boken, sammanfaller fortfarande hans tankar om barnlitteraturens betydelse för 

barn mycket med förskolans pedagogiska uppgift. Hellsings punkt angående den socialt 

orienterade uppgiften, det vill säga samhälls- och samlevnadsmoral, är något vi avser att 

inrikta oss på i vår undersökning. Med andra ord finner vi det intressant att se hur 

litteraturen på förskolorna berättar om relationer mellan människor och då med fokus på 

familjen.     
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2.3  Barn i olika familjetyper i samhället  

 

2005 - Procent och totalt antal. 

 

Barn med 

båda 

Bor med 

mor  

Bor med 

far  

Bor med 

ensam- 

Bor med 

ensam- Summa Totalt   

 

ursprungliga  och styv- och styv- stående mor stående far 

 

antal 

Ålder föräldrarna  förälder förälder 

    0 år 91 8 0 0 0 100 101 555 

1-5 år 86 11 1 1 0 100 488 126 

6-12 år 72 5 1 19 4 100 716 329 

13-17 år 62 7 1 23 6 100 628 229 

0-17 år  73 4 1 18 4 100 1 934 239 

 

Källa: SCB, Barn och deras familjer 2005, Demografiska rapporter 2006:3. (Siffrorna är, 

enligt SCB, något korrigerade vilket innebär att summan inte blir exakt 100 procent i alla 

åldersgrupper).  

 

Den traditionella kärnfamiljen, en familj med mamma, pappa och ett eller två gemensamma 

barn (biologiska barn eller adoptivbarn), utgör 73 procent av samtliga barnfamiljer och är 

fortfarande den vanligaste samlevnadsformen i vårt samhälle. Andelen barn som bor med 

ensamstående förälder, det vill säga en familj med enbart mamma eller pappa, har ökat 

kraftigt sedan mitten av 1980-talet men har inte förändrats så mycket under 2000-talet och 

under år 2005 var andelen 18 procent. Även ombildade familjer, med andra ord en familj där 

ett samboende par har ett eller flera barn som är enbart mannens eller kvinnans inklusive 

eventuellt gemensamma barn, har blivit betydligt vanligare (Persson m fl. 2007, ss. 49-50).    

Dock kan man läsa på Statistiska centralbyråns hemsida att på grund av att det finns brister i 

befolkningsregistren kan man i statistiken endast identifiera sambofamiljer där det finns 

gemensamma barn vilket gör att antalet ombildade familjer underskattas och antalet 

ensamstående föräldrar överskattas. Vidare finns det inga bra siffror på hur många barn som 

lever i regnbågsfamiljer, eftersom vi i Sverige inte kartlägger personers sexuella läggning. I 

en regnbågsfamilj är föräldrarna homo- eller bisexuella och sedan partnerskapslagen antogs 

1994 finns uppgifter om barn som lever i familjer där föräldrarna är registrerade partners. 

Ungefär 330 barn levde i familjer med två mammor samt 20 barn i familjer med två pappor 

år 2005 och totalt fanns det 241 partnerskapsfamiljer med barn (Persson m fl. 2007, ss. 49-

50).    
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

3.1 Tidigare forskning 

För att skapa oss en bild av vad som publicerats inom området för vår undersökning har vi 

använt oss av databaserna Eric, Oaister, Diva, Libris och Google Scholar. Vi har även sökt i 

Hulda som är Högskolan i Halmstads egen bibliotekskatalog. De sökord vi använt är 

kärnfamilj, familjekonstellationer, familjeformer, queer, heteronormativitet, barnlitteratur 

och förskola. Då vi tvingats inse att slående lite har skrivits i ämnet familjekonstellationer i 

allmänhet kommer vi i detta avsnittt även att beröra några uppsatser på C-nivå samt någon 

statlig publikation.  

 

3.1.1 Behovet av forskning inom förskolan  

Enligt Kåreland är behovet av forskning inom förskolan särskilt påtaglig, eftersom det 

stadiet inte har uppmärksammats i lika stor grad som skolan (2005, s. 9). Vidare skriver hon 

att få undersökningar har gjorts vad gäller små barns förhållande till litteratur samt vilka 

skönlitterära böcker som tas upp i förskolan (2003, s. 22). Fortsättningsvis menar Kåreland 

och Lindh-Munther att förskolan är en första gemensam mötesplats för barn utanför 

familjen. Barn från samhällets alla grupper, från olika kulturer och nationaliteter, 

sammanstrålar på en offentlig arena med olika sociala erfarenheter (2005, s. 53). Utifrån 

denna bas bygger barnen vidare och forstätter att utvecklas. Förskollärare bör ställa sig 

frågor som: Hur ser det egentligen ut på förskolan? Hur behandlas litteratur där? Vilken 

betydelse har böcker för småbarn? (Granberg, 1996, ss. 10-37).   

 

3.1.2 Litteraturen i förskolan  

För att få en bild av hur litteraturen i förskolan såg ut utförde Maj Asplund Carlsson, fil. dr i 

litteraturvetenskap, en enkätundersökning på femtio förskolor i Göteborg år 1992. Hon ville 

undersöka vilka böcker förskollärarna läste samt vilka böcker barn i åldrarna 1-7 år tyckte 

om. Undersökningen visade bland annat att förskolan har en dold barnlitterär kanon, det vill 

säga att ett antal titlar förekom i majoriteten av förskolor. Den nyare barnboksutgivningen 

existerade ytterst sparsamt i denna förskoleenkät och den läsrepertoar som dominerade 

verkade ha bildats under 1970-talet och sedan inte nämnvärt förändrats (1993, ss. 1-11). 

Under 2002 kom en liknande undersökning i Uppsala fram till snarlikt ett resultat (Kåreland, 

2003, s. 22). 

 

3.1.3 Barnlitteraturens roll i förskolan 

Att läsa högt för barngrupper efter lunchen är en dagligen förekommande verksamhet i 

många svenska förskolor, skriver fil. dr Maria Simonsson. Vidare menar hon att det finns två 

former av bokpraktiker i förskolan, nämligen pedagoginitierade bokaktiviteter samt 

barnsinitierade och i denna studie fokuseras det förstnämnda. För att få kunskap om 

pedagogernas föreställningar kring bilderböcker i verksamheten utförde författaren 

fokusgruppintervjuer med åtta förskollärare. Simonsson nämner att barnboken används för 

olika ändamål av pedagogerna. Den kan vara ett redskap att främja språkutveckling, 

utveckla kunskap eller fantasi, skapa lugn och ro i gruppen, utgöra underhållning samt 

fungera som en introduktion till vuxenlitteratur. Hon tar även upp att barnboken kan vara en 

utgångspunkt för att diskutera olika frågor och att barnlitteraturen bör ses som ett instrument 

för lärande. Samtidigt finner hon i sin studie att pedagogerna inte nämnvärt planerar för de 

återkommande litteraturaktiviteterna: ”Vad det är för böcker som skall läsas uppstår i här 

och nu situationer” (2006, ss. 3-72).   
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Vidare skriver Simonsson i sin avhandling att tidigare forskning har visat att lässituationerna 

till största del är en vuxenstyrd aktivitet, med andra ord är det pedagogen som bestämmer 

vad, när och hur många böcker som ska läsas. Av den anledningen fokuserar hon i sin 

avhandling istället på barnens egeninitierade användande av barnboken (2004, s. 15). En av 

hennes slutsatser är att barnen samspelar kring bilderna i böckerna. Exakt vad bilderna 

kommunicerar förhandlas barnen emellan. Enskilda element i bilden kan också bli en 

utgångspunkt för fantasi och samtal kring exempelvis persongalleriet. Hon ser det som att 

böckernas bilder erbjuder möjliga subjektspositioner som barnen kan förkasta, acceptera, 

förhandla eller omformulera. Det kan handla om det goda och det onda, vem man vill vara 

på bilderna samt beröra kvinnliga och manliga diskurser. Bilden visar för barnen en värld de 

kan stiga in i. Utifrån den tvådimensionella bilden skapar barnen en tredimensionell scen där 

leken kan fortgå och på så sätt utforskas bildens innehåll inifrån. Barnen prövar olika sätt att 

vara. Simonson vill därav hävda att barnen inte bara ägnar sig åt rollekar, utan även 

identitetsarbete (2004, ss. 200-206).  

 

I samband med Simonssons tankar kring barnlitteraturen kan man nämna professorn 

Bronwyn Davies funderingar kring hur barnböcker eller berättelser påverkar barnen på 

förskolan. Hon menar att barn lär sig en social ordning genom berättelser som innehåller 

såväl möjligheter som begränsningar. Fortsättningsvis nämner Davies att uppdelningen 

mellan manligt och kvinnligt är ett ideligen närvarande mönster i berättelser för barn och att 

dessa förser barnen med metaforer, egenskaper och skisser med vars hjälp barnen sedan kan 

tolka sina positioner i den sociala världen. Avslutningsvis menar författaren att om barn 

lyssnar på traditionella berättelser är det dessa innehållande metaforer, skisser och 

egenskaper barnen tillgodoser sig. Ett exempel på sådana skisser och egenskaper är den 

ljuva versionen av kärnfamiljen som norm, eller bilden av den utåtriktade och aktiva mannen 

samt den passiva och husliga kvinnan (2003, ss. 65-66). På så vis upprätthålls de diskursiva 

praktikerna genom vilka varje barns identitet konstitueras och upprätthålls. Slutligen vill 

Davies därför att vi erbjuder fler valmöjligheter för barnen att positionera sig utifrån, 

positioner som även befinner sig utanför nuvarande diskursiva praktiker (2003, ss. 212-216).     

 

I ljuset av Davies resonemang kan man beröra Simonssons tankar kring hur man ska se på 

bilderbokens kommunikation:  

 
Då bilderboken är ett medierat objekt och då kommunikationen inte kan ses 

som en enkel överföring av bilderbokens budskap/mening till de aktiva 

subjekten, barnen, är det alltså viktigt att studera bilderboken i de kontexter, 

sammanhang och praktiker som den används (2004, s. 60).  

 

Vidare menar Simonsson att på så vis avbildar inte bilderböckerna en på förhand fixerad 

mening, utan meningen skapas i användarkontexten mellan människorna i den sociala 

interaktionen. Av den anledningen möjliggörs flera olika tolkningar av bilderna samt texten 

och på detta sätt aktualiseras olika ingångar till diskurser och ger därmed många tänkbara 

positioneringar för barnen att välja bland (2004, s. 60).  

 

Litteratur kan också ses som en kognitiv utmaning för barnet. Fil. dr Gunnlög Märak har i en 

omfattande studie undersökt hur barn i åldrarna 6-8 uppfattar fiktiva figurers tänkande och 

metakognition. Hennes forskning fokuserade om och hur de medverkande barnen förstod 

ironiska passager, undertexter samt diskrepansen mellan det som sägs och det som menas i 

Tove Janssons novell Vårvisan. En text som i litterära sammanhang ses som Janssons 

definitiva steg mot en vuxen publik och därav svåråtkomlig för ett barn på grund av dess 

underliggande psykologiska natur i det sociala samspelet mellan Snusmumriken och Ti-ti-
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oo. Även om hennes studie visar på att det inte är helt uppenbart hur ett barn uppfattar 

böcker, eftersom barnen tolkade handlingen på olika sätt och på olika plan, konstateras dock 

att även de yngre barnen var kapabla att tala om metaforer, ironi och underliggande budskap 

när hon i sitt samtal med barnen lotsade in dem i detta. Utmärkande var likaså att samtliga 

barn sökte koherens oavsett ålder. Det fanns således en mängd olika berättelser där mening 

skapades utifrån varje barns tolkningsram. Denna förståelse kunde sedan förändras i 

samspelet med Märak, vilket kan ses som utveckling. Själv gör hon kopplingar till Vygotskij 

och utrycker att en litterär text kan ses som den signifikanta andra som utmanar barnet inom 

den proximala utvecklingszonen (1994, ss. 5-168).                                                                                                                                                           

 

3.1.4 Familjekonstellationer och heteronormativitet 

Jenny Johannesson har i sin C-uppsats tittat på hur olika familjekonstellationer framställs i 

svensk barnlitteratur utgiven år 2006 för åldrarna 6-9. I hennes arbete framkommer att 

kärnfamiljen dominerar i den undersökta litteraturen. Den ombildade familjen förekommer 

men, menar Johannesson, inte i samma utsträckning som den finns representerad i vårt 

samhälle och familjer som inte faller under den heterosexuella mamma-pappanormen saknas 

(2007, ss. 25-30). Angående föreställningar om familjen på förskolan finner Ann Lindberg i 

sin undersökning på C-nivå att kärnfamiljen fortfarande är norm i verksamheten. Hon menar 

att den heterosexuella kärnfamiljsnormen reproduceras genom pedagogernas språk och i det 

material som finns tillgängligt. Ingen av Lindbergs informanter uppgav att de hade litteratur 

som specifikt speglar regnbågsbarnets familj (2009, ss. 25-39). Magnus Blomquist anlägger 

ett queerteoretiskt perspektiv i sin D-uppsats och vill belysa heteronormativiteten i de mest 

utlånade bilderböckerna under år 2005 och 2006 på Stockholms stadsbibliotek. I sin 

diskursanalys finner han tre argument (noder) som konstruerar innebörden att ”alla är 

heterosexuella”: 1. Vuxna hör ihop som kvinna och man; 2. En familj är mamma, pappa, 

barn; 3. Barn blir till genom heterosexuellt samlag (2007, ss. 38-48). 

 

Hösten 2005 utförde Maria Hulth och Ninnie Ingelson en enkätstudie på tjugofyra olika 

förskolor i Stockholms stad. Syftet med utredningen var att se hur pedagogerna hanterar 

olikheter med fokus på barn med homo- eller bisexuella föräldrar. I syftet låg även att 

undersöka hur familjebegreppet används i den dagliga verksamheten. Deras D-uppsats visar 

att 73 procent av pedagogerna anser att de anpassar verksamheten efter barnens behov eller 

bakgrund, men det står klart att det då handlar om etnicitet eller olika handikapp. Bland de 

som inte anpassar verksamheten ger några respondenter uttryck för åsikten att anpassning 

innebär att alla inte är lika mycket värda. Studien åskådliggör att familjen används som ett 

pedagogiskt verktyg. 87 procent av de svarande anser att det är viktigt att belysa andra 

familjer än kärnfamiljen, medan 50 procent säger sig ha pratat med barnen om familjer som 

inte är mamma, pappa och ett eller flera barn. Samtal kring andra familjekonstellationer sker 

om frågan kommer från barnen. Intressant i relation till Lindbergs forskning gällande 

barnlitteratur är frågan var i verksamheten regnbågsbarnet kan känna igen sin familj. En 

relativt stor grupp, 31 procent, uppger barnboken vilket gör att den hamnar på tredje plats av 

sex möjliga situationer eller aktiviteter (2005, ss. 22-31).  
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3.2 Litteratur 

3.2.1 Kärnfamiljen och den senmoderna familjen 

Sociologen Christine Roman har en intressant invändning mot familjebegreppet när det 

används i sin bestämda form, eftersom det då tenderar att dölja att det finns många olika 

familjeformer. Begreppet familj associerar i sin bestämda form till den heterosexuella 

kärnfamiljen med mamma, pappa och barn, anser författaren, och blir på så vis ett normativt 

begrepp. Om man istället använder sociologen David Morgans begrepp familjepraktiker 

inbjuder detta till att istället se på begreppet familj mer som ett verb, det vill säga något som 

görs (2004, s. 12). Här kan man dra en parallell till genusvetenskapen som ofta talar om att 

göra kön. Man föds inte till pojke eller flicka utan man blir det, eftersom manligt och 

kvinnligt ses som en social konstruktion. På samma sätt skulle man kunna tänka kring ämnet 

familj och på så vis undvika att begreppet familj alltid tillskrivs en heteronormativ betydelse.    

 

I den sociologiska antologin Nätverksfamiljen problematiseras istället begreppet familj ur en 

mängd olika perspektiv och författarnas tanke är att försöka fånga upp trender i det 

senmoderna samhället. Denna diskussion leder oss bort från diskussionen om kärnfamiljens 

vara eller icke vara och belyser istället att människors samlevnad är en del i en samhällelig 

process där vedertagna föreställningar om kön och identitet utmanas, menar Margaretha 

Bäck-Wiklund som är professor i socialt arbete. Att presentera samtidens olika familjer 

under samlingsbegreppet nätverksfamilj och på så vis bidra med att lösa upp 

familjebegreppet som en sluten social enhet är en av författarnas grundidéer (2003, ss. 17-

27). I det avslutande kapitlet talar Bäck-Wiklund och Thomas Johansson, professor i 

socialpsykologi, om att kärnfamiljen idag präglas av förändring och det gäller både själva 

kärnan, den innersta sfären, och familjens externa relationer. Den nya senmoderna familjen 

utgör, med barnen som länkar, istället en nätverksfamilj. En majoritet i Sverige och i många 

andra länder lever visserligen i traditionella kärnfamiljer, men skilsmässor och andra typer 

av förändringar i intimsfären bidrar till att lösa upp denna struktur. Samtidigt finns det en 

tendens att reproducera familjetyper som liknar den klassiska kärnmodellen bestående av 

mamma, pappa och barn. Det heterosexuella paradigmet har styrt och fortsätter styra vad en 

familj är och bör vara, men förändringsprocesserna bidrar dock till framväxten av nya 

perspektiv på familjen. Den moderna begreppsfloran med benämningar som styvförälder, 

platsmamma, deltidspappa, ensamstående förälder och homosexuella familjer är exempel att 

familjescenariot går mot förändring, hävdar professorerna. Bäck-Wiklund och Johansson 

påtalar även att om vi bara väljer att fokusera de familjer som är lättast att identifiera, bidrar 

i värsta fall forskningen till att reproducera stereotypa bilder av familjen (2003, ss. 286-299).   

 

3.2.2 Alternativa familjer i litteraturen och det normkritiska perspektivet 

Att de sociala referensramarna i västvärlden har förändrats under de senaste fyra 

decennierna blir som allra tydligast när vi öppnar böcker som är ämnade för barn och 

ungdomar, menar författaren Marjorie Lobban och sociologiprofessorn Laurel Clyde. Vidare 

anser de att litteraturen har en viktig social funktion angående vilka värderingar och attityder 

som konstrueras hos yngre människor. De har i sin bibliografi listat hundratjugo böcker för 

barn och ungdomar som på något vis handlar om homosexualitet. Samtliga titlar är 

publicerade under de senaste tjugo åren i England, skriver författarna. Fortsättningsvis 

påpekar skribenterna att det är oerhört intressant att utvecklingen från att inga homosexuella 

karaktärer har varit synliga i barn- och ungdomslitteraturen till att dessa blivit såväl 

bipersoner som huvudpersoner i böckerna har gått så snabbt under de senaste tjugo åren 

(1992, ss. 1-18). I ljuset av detta nämner psykoterapeuten Lucy Rimalower och Caren Caty, 

fil. dr i psykologi, att samkönade föräldrar är något som blir allt vanligare i nutida samhällen 
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runt om i världen. Eftersom en del barn frångår den traditionella familjenormen finns risk 

för exkludering och diskriminering och det i sin tur påverkar barnens hälsa negativt. Därför 

ska man som lärare ta sitt ansvar och arbeta mot en mer inkluderande och tolerant skolmiljö, 

anser Rimalower och Caty (2009, ss. 17-32). 

 

Hur utvecklingen i Sverige ser ut angående detta tema kan vi delvis läsa om i en artikel i 

tidningen Förskolan där det talas om barnböcker med ”rätt” värderingar. Nya barnböcker 

som medvetet underviker schabloner och stereotyper har nämligen börjat produceras i 

Sverige. Olika förlag, Sagolikt bokförlag och Vilda förlag är några av de nya bokförlag som 

har reagerat på den stereotypa bild som ofta ges i barnlitteraturen som finns i barnens 

verklighet. Olika familjeformer och sexuell läggning är några perspektiv som saknas eller är 

för problemorienterade i befintliga barnböcker, hävdar förlagen. Dessa förlag vill medvetet 

påverka läsarna genom att ge ut värderingsfri barnlitteratur som inte förstärker traditionella 

könsroller. Deras litteratur ska ge fler möjligheter till identifikation även för de barn som till 

exempel inte lever i en kärnfamilj. Förlagen anser även att det saknas böcker ute i 

förskolorna som samspelar med läroplanen och enligt Lena Kåreland stämmer den analysen. 

Detta är något som berör alla lärare, menar Kåreland, eftersom läroplanen ställer krav på hur 

man arbetar med sådana här frågor (Tuvesson, 2009, s. 50-51).  

  

I samband med ovan nämnda resonemang kan man beröra Jenny Sahlströms rapport som 

ingår i projektet Under ytan, som är en del av EU:s Equalprogram. Starka indikationer visar 

att kunskap kring sexuell läggning är ett försummat och lågt prioriterat område i skolan. 

Detta ämne måste börja lyftas fram om förskolor ska kunna arbeta i enlighet med sitt 

demokratiska uppdrag, anser Sahlström i sin rapport. Avslutningsvis beskriver hon vad som 

kännetecknar en pedagog som besitter kunskap i ämnet: ”Att som lärare ha en icke-

heteronormativ utgångspunkt innebär en granskning av de normer man både själv ingår i och 

de normer som förmedlas till eleverna” (2006, s. 33).  Fortsättningsvis nämner författaren att 

om man som förskollärare vill anamma ett icke-heteronormativt förhållningssätt innebär det 

till exempel att vara öppen för att barnen i förskolan lever i olika typer av 

familjekonstellationer. Detta kan i sin tur innebära att alla barns hemsituation avspeglas i 

undervisningen genom att man på ett medvetet sätt väljer sagor och berättelser som inte 

enbart handlar om kärlek mellan heterosexuella (2006, ss. 7-33).     

 

3.3 Sammanfattning  

Sammanfattar vi ovan nämnda forskningsresultat framstår barnboken som ett redskap och en 

inspirationskälla för lärande samt identitetskapande. Detta redskap kan vara begränsande 

eller vidgande beroende på dess innehåll och hur det används, vilket motiverar en 

undersökning av hur pedagoger väljer ut och arbetar med barnböcker. Litteratur utgiven 

efter 1970 förekommer sparsamt i förskoleverksamheten. De forskare som, via bibliotek, 

undersökt nyare litteratur menar att kärnfamiljen och heterosexualiteten i dessa böcker 

framstår som norm. Tillfrågade pedagoger uppger dock att ett barn till samkönade föräldrar 

får sin familj speglad i barnboken. Vidare börjar det i Sverige dyka upp förlag som, enligt 

dem själva, ger ut värderingsfri barnlitteratur med en vidare syn på begreppet familj. Om vi 

istället riktar blicken mot England ser vi där en ökning av antalet barn- och ungdomsböcker 

med homosexuella karaktärer. Vi har alltså å ena sidan forskning som påtalar att det i 

svenska förskolor förekommer en litterär kanon som grundlades kring 1970 och att den 

nyare litteratur som finns att låna på biblioteken tycks återge en snäv bild av familjen. Å 

andra sidan finns det i samhället aktörer som vill komplettera denna ensidiga förmedling. 

Frågan vilka böcker vi idag finner ute i förskolornas hyllor blir därför intressant och 

framförallt vilken bild av familjen dessa presenterar.  
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4. TEORETISK INRAMNING 
 

4.1 Från strukturalism till poststrukturalism 

Centralt för vår uppsats är familj och sexualitet. Hur skapas innebörd hos dessa begrepp? 

Enligt ett strukturalistiskt synsätt kan inte begreppet familj självständigt stå som 

betydelsebärare. Innebörden kommer inte av ordet i sig, som självständigt objekt, utan av 

sammanhanget där ordet används. Socialantropologen Fanny Ambjörnsson exemplifierar 

dessa tankar med hjälp av ordet vuxen. För att förstå vad vuxen betyder måste vi även peka 

ut vad ett barn är. På så sätt menar strukturalister att betydelse alltid är beroende av skillnad 

och därför alltid relativ till sin karaktär. Med utgångspunkt i insikten att betydelse alltid är 

beroende av en utpekad kontrast, kom poststrukturalister att även betona hur betydelse 

bygger på uppskjutning. För Jacques Derrida innebar det att vi aldrig kommer att kunna 

fastställa en entydig och stabil betydelse av ett begrepp. Just på grund av denna instabilitet i 

språket avvisar poststrukturalisterna idén om att språk enbart är en avspegling av omvärlden, 

utan de menar istället att det är genom språket vi tänker och skapar vår bild av våra 

identiteter och av vad som är verkligt (2006, ss. 41-45). Människan skapar genom språket, 

men är också i sina handlingar och i sitt tänkande styrd av språket. Eskimåer sägs ha tjugo 

ord för snö, medan vi andra som kanske kan tänka i termer som nysnö, tösnö och blötsnö är 

jämförelsevis begränsade i vårt tänkande kring snö. Poststrukturalister menar att vi är styrda 

av den diskurs vi omfattas av. Enligt Jörgensen och Phillips ett rådande bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (2000, s. 7). 

 

Ur ett poststrukturalistiskt perspektiv kan begrepp glida och förändras historiskt sett. En 

teoretiker som anslöt sig till denna tanke kring språket var Michel Foucault och han har i ett 

antal verk undersökt sexualitetens historia. Don Kulick, queerteoretiker och professor i 

antropologi, anser att en av Foucaults största upptäckter var att begreppet homosexualitet 

uppfanns i mitten av 1800-talet. Vidare skriver Kulick att Foucaults poäng med exemplet 

homosexualitet var att visa hur olika intressen och maktstrukturer vid en viss tidpunkt 

genom språket kan skapa nya identiteter och självuppfattningar (1996, s. 11). Även 

begreppet heterosexualitet som kategori har över tid fått en annan betydelse. Ambjörnsson 

tar upp Ned Katz arbete kring heterosexualiteten. För hundra år sedan ansågs en person vara 

heterosexuell om denne hade sex med någon av motsatt kön enbart för njutning och utan 

syfte att producera barn. Denna aktivitet beskrevs av läkare och expertis som en perversion 

(2006, s. 54).  

 

4.2 Från Derrida och Foucault till queerteori 

Ett synsätt som är hämtat inspiration från bland annat Derrida och Foucault är queerteorin.  

Kulick menar att första steget till att förstå queerteori är att inse att själva namnet teori är 

missvisande.  Det handlar inte om en klart formulerad teori, utan om ett antal olika 

perspektiv för att tolka identitet, samhälle och kultur (1996, s. 9). Feministen och 

queerteoretikern Tiina Rosenberg påpekar att queer egentligen inte bör preciseras, eftersom 

dess uppgift är att bryta kategorier och tänka bortom uppdelningar (2002, s. 11). Gemensamt 

för dessa perspektiv är dock att betrakta den normativa heterosexualiteten som ett problem 

som borde förklaras och ett centralt område för queerforskare är således processer kring 

normalisering. Främst är det normer kring genus samt sexualitet som står i fokus. 

Utgångspunkten är att heterosexualitet och andra former av social organisering är kulturellt, 

socialt och historiskt skapad.  
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4.3 Kopplingar mellan genus och queer 

Det finns kopplingar mellan begreppen genus och queer. Det gemensamma för dessa 

perspektiv är att queerteoretiker tar heterosexualiteten lika lite för given, som genusforskare 

tar kvinnligt eller manligt för givet. Vidare visar en av förgrundsfigurerna vad gäller 

queerteori, Judith Butler, hur intimt sammankopplade kategorier som kön och genus är med 

kategorin sexualitet. Hon menar att vårt binära västerländska genussystem är 

sammankopplat med en föreställning om heterosexualiteten som naturlig. Detta binära genus 

är nödvändigt då illusionen av en stabil genusidentitet ska kunna upprätthållas, vilket 

innebär att genus följer kön och begäret riktas mot det andra genus som det därigenom 

särskiljer sig ifrån, anser Butler. En ”riktig” kvinna är därmed en person med kvinnliga 

könsorgan som åtrår en person med manliga könsorgan och vice versa. På så vis ses en 

person som inte rättar sig efter denna heterosexuella matris som avvikande och dennes 

sexualitet som onaturlig (Gothlin, 1999, ss. 10-15). 

 

Queerteorin grundar sig på en antiessentialistisk syn där jaget skapas i relation till andra. För 

queerteoretikern finns ingen fast manlighet, kvinnlighet eller sexualitet eftersom dessa inte 

är några inneboende ursprungligheter utan diskursiva och således konstitueras av rådande 

diskurs. Ett nyckelbegrepp inom queerteori är heteronormativitet, vilket i 

forskningssammanhang handlar om de strukturer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualiteten som norm. Rosenberg redogör för heteronormativitetens två bärande 

principer, exkludering och inkludering. I båda fallen handlar det, enligt Rosenberg, om ett 

osynliggörande av det som faller utanför normen (2002, ss. 100-103).    

 

4.4 En normkritisk utgångspunkt 

Som vi tidigare har nämnt handlar queerforskning om att vända blicken mot det normativa, 

snarare än mot avvikelser. I vår uppsats kring familjekonstellationer och hur de framställs 

för barnen genom barnlitteraturen och de sätt bilderböcker används, är vår avsikt att landa i 

ett normkritiskt perspektiv eftersom framtida värderingar hos barnen bland annat grundläggs 

av erfarenheterna i förskolan. Förskolans läroplan betonar öppenhet, acceptans och respekt 

för skillnader i människors sätt att leva. Vi kommer därför att inta ett reflekterande och 

kritiskt förhållningssätt gentemot de etablerade normer gällande familj och sexualitet som 

förekommer hos oss själva, hos pedagoger och i den barnlitteratur som finns tillgänglig för 

barnen i förskoleverksamheten. På så sätt vill vi visa hur man kan ifrågasätta och utmana 

rådande normer, utan att nödvändigtvis undergräva dem. Med andra ord vill vi erbjuda fler 

subjektspostitioner för barnen att utgå ifrån och aktualisera flera olika ingångar till diskurser 

gällande vad en familj innebär, snarare än att ta ifrån barnen möjligheten att positionera sig 

utifrån nuvarande diskursiva praktiker. 
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5. METOD 
 

I vår uppsats har vi använt oss av tre metoder nämligen kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys samt kvalitativa intervjuer. Vi har genomfört metoderna i den ordning som 

vi presenterar dem i detta metodavsnitt. 

  

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att besvara vår första frågeställning, vilka familjekonstellationer vi finner representerade 

i skönlitterär barnlitteratur lämpad för åldrarna 3-5 år, har vi valt att använda oss av 

kvantitativ innehållsanalys. Detta på grund av att vi i denna undersökning vill skapa en mer 

generell bild av vilka familjekonstellationer som framställs i litteraturen. Genom denna 

metod vill vi dels belysa vilka familjekonstellationer som är vanligt förekommande i 

litteraturen, med andra ord den normativa bilden av familjen, dels vilka familjeformer som 

förekommer i mindre grad eller utesluts helt och på så vis osynliggörs. Utifrån vår teoretiska 

utgångspunkt kan vårt metodval å ena sidan verka motsägelsefullt i den bemärkelsen att vi 

kategoriserar olika typer av familjer, å andra sidan ger den kvantitativa analysen oss ett 

underlag att utgå ifrån och förhålla oss till. Meningen med denna kategorisering är således 

inte att låsa fast familjer i en viss kategori, utan att öka medvetenheten kring de normer som 

råder vad gäller familjekonstellationer i barnlitteraturen.    

    

Två egenskaper, nämligen objektivitet och systematik, är viktiga att ta hänsyn till vid denna 

metod. Det första man måste tänka på, vid innehållsanalys, är att man i förväg tydligt 

specificerar hur man ska klassificera olika delar av råmaterialet till kategorier. Detta för att 

forskarens personliga värderingar i så liten utsträckning som möjligt ska påverka processen. 

Det andra är den egenskap som rör systematik. Denna egenskap innebär att de regler som 

formulerats måste tillämpas på ett konsekvent sätt så att varje form av skevhet och felkälla 

blir så liten som möjligt. På så vis kommer förhoppningsvis alla som följer reglerna fram till 

samma resultat. Fortsättningsvis är en precis problemformulering och frågeställning oerhört 

viktigt i en kvantitativ undersökning, eftersom detta styr både valet av den barnlitteratur som 

ska innehållsanalyseras och det kodschema som ska utformas. Man måste vara fullt 

medveten om vad det konkret är som ska undersökas. Notera dock att forskaren vid många 

innehållsanalyser är lika intresserad av vad som inte tas upp (Bryman, 2002, ss. 190-205). 

 

5.1.1 Kodschema och kodmanual 

Det finns två huvudsakliga delar av kodningen som ingår vid innehållsanalys nämligen 

utformandet av själva kodschemat och kodmanualen. På kodschemat ska all information 

som rör ett visst fall föras in. Kodmanualen innefattar alla kategorier som ska användas i 

kodningsprocessen samt instruktioner till de personer som ska utföra kodningen (Bryman, 

2002, ss. 198-202). Litteraturen som vi har analyserat placerades in i ett schema utifrån 

förutbestämda kategorier. Följande kategorier av diverse familjekonstellationer utsågs 

utifrån de indelningsgrupper som tidigare gjorts av Johannesson (se bilaga 1). Johannessons 

kodschema och kodmanual behövde dock justeras och utvecklas något till vår undersökning, 

vilket vi upptäckte under vår pilotunderökning. Kategorin ensamstående/skild har gjorts till 

två skilda kategorier i vårt kodschema, närmare bestämt en kategori för ensamstående/skild 

mamma och en för ensamstående/skild pappa. Vidare har kategorierna föräldrar från ett 

annat land samt familjemedlem med funktionsnedsättning tagits bort, eftersom dessa inte har 

varit intressanta för vår undersökning. Regnbågsfamilj ersatte Johannessons kategori 
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familjemedlem med annan sexuell läggning och fosterfamilj är en kategori vi har lagt till då 

det under pilotstudien framkom att den fanns med i den undersökta litteraturen.  

 

Vårt kodschema 

Kärnfamilj (1) 

Ensamstående/skild mamma (2) 

Ensamstående/skild pappa (3) 

Ombildad familj (4) 

Föräldrarsubstitut (5) 

Fosterfamilj (6) 

Regnbågsfamilj (7) 

Ingen familj (8) 

 

Beskrivning av hur schemat är uppbyggt: 

 

Titel 

 

 

Författare och år  

 

 

Förlag  

 

 

Kategori 

 

 

Övrigt 

 

 

 

Vår kodmanual 

1. Kärnfamilj – familjen består av föräldrar med heterosexuell läggning samt deras 

gemensamma barn, det vill säga mamma, pappa och barn.  

2. Ensamstående/skild mamma – familjen består av en ensamstående eller skild 

mamma.  

3. Ensamstående/skild pappa – familjen består av en ensamstående eller skild pappa.  

4. Ombildad familj – familjen består av mamma eller pappa och dess nya partner samt 

deras barn, det vill säga både gemensamma barn och barn från tidigare förhållanden.  

5. Föräldrarsubstitut – familjen består av en närstående släkting eller bekant.    

6. Fosterfamilj – familjen består av föräldrar som tilldelats barnet.  

7. Regnbågsfamilj – familjen består av föräldrar med homo- eller bisexuell läggning.   

8. Ingen familj – ingen familj finns med.  

 

Förhållandet eller relationen mellan individerna måste uttryckligen stå att finna i text eller 

bild. Det är kriteriet för att barnlitteraturen skall placeras i någon av ovan nämnda 

kategorier. Barnböcker om djurfamiljer är ett vanligt förekommande fenomen och vi tänker 

oss då att kategoriseringen sker på samma sätt. Såvida någon barnbok lämpar sig för mer än 

en kategori, skrivs alla kategorier in i schemat. Om boken till exempelvis handlar om ett 

barn som ibland bor hos sin mamma och ibland hos sin pappa och både dessa bipersoner står 

att finna i bild eller text, så skrivs båda kategorierna in i kodschemat. Kolumnen övrigt, i 

kodschemat, används för att förtydliga eller påpeka företeelser som är väsenliga för 

kategoriseringen. 

 

5.1.2 Tillvägagångssätt  

För att säkerställa kvaliteten på kodschemat har vi först utfört en pilotstudie på en förskola i 

vår hemkommun. Detta har inneburit, precis som Bergström och Boréus nämner, att vi har 

genomfört en liten provanalys i enlighet med de principer vi ovan nämnt (2005, s. 50). Målet 

med denna pilotstudie har varit att se om kodschemat har använts konsekvent och därför har 

även en så kallad dubbelkodning genomförts för att se om olika kodningar överensstämde 

med varandra. Syftet med detta har varit att kontrollera att kodningsinstrumentet är så 

otvetydigt att någon annan kan komma fram till samma resultat som vi gör. 
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5.2 Starka och svaga sidor i kvantitativ metod 

Alan Bryman som är professor i statsvetenskap menar att det positiva med innehållsanalysen 

är att uppföljningsstudier är enkla att göra, eftersom det är lätt att konkret beskriva hur man 

gjort sitt urval och utformat kodningsschemat. Dock, anser Bryman, att det är näst intill 

omöjligt att utforma ett kodningsschema som inte innehåller ett visst mått av tolkning från 

kodarnas sida, vilket är en svaghet hos denna metod (2002, ss. 203-205). Vidare nämner 

statsvetarna Göran Bergstöm och Kristina Boréus att innehållsanalysen generellt sätt är en 

bra teknik då man vill skapa sig en överblick över ett större material och i att ge underlag för 

jämförelser. Negativa synpunkter de tar upp är att denna teknik mest skrapar på ytan och att 

när man väl utarbetat sitt kodschema samt använt det på en mängd material är det svårt att 

ändra det på grund av all tid och alla resurser som då redan har investerats (2005, ss. 77-82).  

 

5.2.1 Reliabilitet och validitet 

För att skapa god reliabilitet måste vi veta att det analysverktyg vi använder oss av är 

tillförlitligt. Således måste instruktionerna kring hur instrumentet ska användas vara mycket 

tydliga (Davidson & Patel, 2003, ss. 100-102). Den kvantitativa innehållsanalysen vi har 

utfört har god reliabilitet i det avseendet att vi har säkrat vårt kodschema och vår kodmanual 

med en pilotundersökning. Dock har det framkommit att förskolornas barnlitteratur byts ut, 

till viss del eller helt och hållet, eftersom de lånar böcker av bokbussen eller biblioteket. 

Detta påverkar undersökningens reliabilitet negativt, eftersom upprepade mätningar då 

eventuellt inte kommer at ge samma resultat. Vidare bör vi även veta om vi undersöker det 

vi avser att undersöka för att skapa god validitet (Davidson & Patel, 2003, ss. 98-100). 

Validiteten anser vi vara god, eftersom vi har undersökt det vi ämnade undersöka utifrån 

vårt syfte, våra frågeställningar samt vår teoretiska utgångspunkt. 

 

5.3 Kvalitativa innehållsanalyser  

För att besvara vår andra frågeställning, på vilket sätt en kärnfamilj, en ensamstående/skild 

mamma och pappa samt en alternativ samlevnadsform framställs i barnlitteraturen, har vi 

valt att använda oss av kvalitativa innehållsanalyser. Dessa analyser innefattar ett sökande 

efter bakomliggande teman i det material som analyseras och hur man sedan bär sig åt för att 

finna dessa teman är sällan något som beskrivs närmare (Bergstöm & Boréus, 2005, s. 44).   

Emellertid finns en tydlig rörelse fram och tillbaka mellan datainsamling, kategorisering, 

analys och resultat när man använder sig av denna sortens metod. Kategorier, eller teman, 

som sållas fram under genomgång samt tolkning av materialet revideras således ständigt av 

forskaren (Bryman, 2002, s. 368). Den kvalitativa innehållanalysen används när ingenting 

ska räknas eller mätas, utan då mer komplicerade tolkningar måste göras (Bergstöm & 

Boréus, 2005, s. 44).  Målet med denna studie har varit att analysera ovan nämnda 

familjekategorier, som vi fann i barnlitteraturen då den kvantitativa innehållsanalysen 

utfördes, på ett djupare plan för att undvika en för generell tolkning av 

familjekonstellationerna.  

 

5.3.1 Tillvägagångssätt 

Vi har läst igenom hela bilderböckerna, för att skapa ett helhetsintryck och förståelse av 

bilderna och texten i barnlitteraturen, åtskilliga gånger på var sitt håll. Sedan har vi enskilt 

kategoriserat materialet, det vill säga skapat olika teman utifrån helheten för att skaffa oss ny 

förståelse kring dessa delar var för sig. Exempelvis har vissa bilder eller meningar i 

litteraturen analyserats djupare. Därefter har vi tillsammans diskuterat våra enskilda 

tolkningar och kategoriseringar och under diskussionerna har vi reflekterat över likheter 

samt skillnader i våra kategoriseringar. Avslutningsvis har vi gjort en gemensam läsning av 
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litteraturen igen och kommit överens om vilka kategoriseringar, eller delar av böckerna, som 

har varit relevanta för vårt syfte och vår frågeställning och på så vis har ett urval gjorts.  

 

5.4 Kvalitativa intervjuer 

För att kunna besvara vår tredje frågeställning, vilken utgångspunkt pedagogerna har i 

arbetet med familjen samt hur barnlitteraturen används och väljs ut på de besökta 

förskolorna, har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Syftet med den kvalitativa 

intervjun kan variera. I vår undersökning fungerar intervjuerna som en hjälpmetod till 

innehållsanalyserna för att arbetet i sin helhet ska ge svar på våra frågeställningar. Runa 

Patel och Bo Davidson menar att när forskaren samlar information med hjälp av frågor bör 

två aspekter beaktas, nämligen grad av standardisering och grad av strukturering. Låg grad 

av standardisering innebär att forskaren kan känna sig fri att ställa frågor i den ordning det 

passar intervjupersonen och situationen. När det gäller strukturering handlar det om i vilken 

grad utrymme lämnas för respondenten att svara (2003, s. 72). Steinar Kvale, professor i 

pedagogisk psykologi, menar att kvaliteten hos den ursprungliga intervjun är avgörande för 

kvaliteten av hela rapporteringen och som kvalitetskriterier för den kvalitativa 

forskningsintervjun nämner han bland annat korta frågor samt långa intervjusvar (1997, s. 

134).  

 

5.4.1 Tillvägagångssätt  

Utifrån ovan nämnda resonemang har vi valt att arbeta med en semistrukturerad 

intervjuguide i form av en tankekarta där det centrala temat är barnlitteratur (se bilaga 2). 

Kvale beskriver intervjuaren som själva forskningsverktyget och menar att det är av stor vikt 

att intervjuaren har förmågan att bistå intervjupersonen i berättandet (1997, s. 136). Av den 

anledningen har vi även listat ett antal följdfrågor. För att testa vår intervjuguide innan vi 

gick ut till de för uppsatsen valda förskolorna, utförde vi en provintervju med en pedagog på 

en förskola i vår hemkommun. Innan intervjuerna genomfördes sändes ett informationsbrev 

ut till respektive förskollärare, där vi redogör för vår undersökning samt beskriver hur vi tar 

hänsyn till vissa etiska riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (se bilaga 3).   

 

Vi har valt att genomföra intervjuerna tillsammans och dessa har bandats med hjälp av 

diktafon. Varje samtal har inletts med att vi har informerat respondenten om att denne gärna 

fick ta tid på sig att fundera och att tystnad var tillåtet, allt för att ingen skulle uppleva stress 

under intervjun. Efter varje intervju har vi avsatt 30 minuter för oss själva för att i stora drag 

sammanfatta det som sades. På var sitt håll har vi sedan transkriberat varje intervju i sin 

helhet, där vårt val av transkriptionsmetod har syftat till att behålla talets karaktär. Vi har 

inte redogjort för intervjupersonernas kroppsspråk, men däremot har vi skrivit ut deras 

suckar, skratt, pauser och liknande. Talspråk och slang har vi inte korrigerat. 

Transkriberingen har därmed gjorts med en detaljeringsgrad som professorn Per Linell 

benämner som nivå 2, vilket innebär att fokus ligger på att återge innehållet i det sagda för 

att sedan använda sig av en innehållsanalys av materialet. Denna nivå av transkribering har, 

som tidigare nämnts, därför inneburit att återgivningen har förenklats och vissa inslag 

eliminerats (1994, ss. 8-13). När vi har analyserat transkripten har vi inlett med att läsa 

igenom dem för att skapa oss en allmän mening av innehållaspekterna i materialet. Vid 

upprepad läsning har vissa delar fångat vår uppmärksamhet och intervjutranskripten har på 

så vis segmenteras. Med hjälp av olikfärgade överstrykningspennor har vi sökt likheter och 

skillnader mellan dessa delar. Därefter har vi försökt föra samman det segmenterade 

materialet till mera övergripande teman som lämpar sig för just vårt syfte och våra 

frågeställningar samt utformat olika rubriker för dessa. För att ge läsaren en inblick i hur vi 

kommit fram till dessa rubriker citerar vi ur intervjumaterialet.  
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5.6 Starka och svaga sidor i kvalitativa metoder 

En negativ aspekt vid kvalitativ forskning är att den anses vara för subjektiv. Med detta 

menas att resultaten bygger på forskares ofta osystematiska uppfattningar om vad som är 

viktigt. Dessutom är det svårt att replikera en kvalitativ undersökning, på grund av att en 

kvalitativ undersökning är ostrukturerad och ofta beroende av forskarens egen 

uppfinningsrikedom. Avslutningsvis hävdar kritikerna att det inte går att generalisera 

resultaten till andra miljöer (Bryman, 2002, ss. 269-270). De kvalitativa undersökningarna 

kan däremot bland annat svara på vad pedagogerna har för utgångspunkt i arbetet med 

familjen, hur litteraturen i förskolorna används och väljs ut samt på vilket sätt valda 

familjekonstellationer och alternativa samlevnadsformer framställs i litteraturen, vilket är en 

styrka. Det hade inte varit möjligt att svara på sådana frågor med enbart en kvantitativ 

undersökning, eftersom den typen av undersökning ger mer ytliga och generella resultat.  

 

5.6.1 Reliabilitet och validitet 

Begreppet validitet vid en kvalitativ studie gäller snarare hela forskningsprocessen (Patel & 

Davidson, 2003, s. 103). För att skapa god validitet har vi därför säkerställt att vi har skapat 

en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser under forskningsprocessen så att 

andra forskare och personer ska kunna ta del av våra resultat. På så vis förses andra personer 

med en slags databas med vars hjälp de kan bedöma hur överförbara resultaten är till en 

annan miljö (Bryman, 2002, s. 260). Vår tanke är således att det ska vara möjligt för andra 

personer att kunna spåra våra slutsatser tillbaka till det empiriska underlaget. Vidare är det 

viktigaste verktyget för intervjuerna och de kvalitativa innehållsanalyserna vi själva och för 

att skapa god reliabilitet har vi noggrant studerat dessa tekniker innan intervjuerna och 

analyserna utfördes.  

 

5.7  Avgränsningar och urval 

Materialet som denna uppsats bygger på har varit empiriska data hämtade från barnlitteratur 

samt intervjumaterial. Antalet undersökta titlar är relativt få i jämförelse med hur många 

barnböcker som totalt sätt finns, men en totalundersökning av samtliga förskolors 

barnlitteratur inom Halmstads kommun har inte varit möjligt inom ramen för detta arbete. Vi 

har därför valt ut ett stickprov, nämligen barnlitteraturen i tre förskolor, som får representera 

den litteratur som finns ute i verksamheten. På grund av att denna uppsats ska skrivas under 

en begränsad tidsperiod har vi dessutom bestämt oss för att endast inrikta oss på skönlitterär 

barnlitteratur lämpad för åldrarna 3-5 år. Ytterligare en begränsning är att vi valt att lägga 

djupare fokus på kategorierna kärnfamilj, ensamstående/skild pappa, ensamstående/skild 

mamma samt en alternativ samlevnadsform. Givetvis hade det varit intressant att djupare 

analysera samtliga kategorier, men återigen hänvisar vi till det begränsade tidsutrymmet. 

Kategori 8, ingen familj, kommer inte att kommenteras i någon större omfattning då 

uppsatsen fokuserar familjer och sexualitet.   

 

Vi har även gjort ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi har använt oss av 

förskolor och förskollärare som funnits tillgängliga i Halmstads kommun. Respondenterna 

består helt enkelt av de personer som var disponibla och ville ställa upp i vår undersökning. 

En nackdel med detta kan självfallet vara att det är en viss grupp av människor som är 

villiga att ställa upp i undersökningar och intervjuer. Dock har vi även gjort ett geografiskt 

urval och bestämt oss för att välja ut en förskola i norr, en i centrum och en i söder för att få 

större spridning.  
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6. ANALYS OCH RESULTAT  

– KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS  
 

I detta avsnitt kommer den kvantitativa litteraturstudien att presenteras. Först redogör vi för 

resultaten från respektive förskola, sedan kommer en beskrivning av samtliga förskolor 

under sammanställda resultat. Ursprungligt kodschema, som dessa undersökningar grundar 

sig på, finns att hämta hos författarna. 

 

6.1 Förskola S 

Förskola S, som ligger i södra upptagningsområdet i Halmstad, har funnits i cirka sex 

månader. På förskolan finns tre avdelningar med sammanlagt trettio barn i åldrarna 1-5 år 

och det är tre förskollärare samt två barnskötare som arbetar i verksamheten. Under 

litteraturstudien framkom det att det dels fanns stationär barnlitteratur, dels böcker som lånas 

av biblioteket och därför byts ut ungefär en gång i månaden.  
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Figur 6.1.1. Samlad bild av representerade familjekonstellationer i stationär och lånad litteratur på 

förskola S.   

 

 

Av figur 6.1.1. framgår att den stationära litteraturen dominerar på förskola S. Det totala 

antalet undersökta böcker är 26 stycken, dock fanns två böcker som ingick i mer än en 

kategori, vilket innebär att det totala antalet kategorier hamnar på 28 stycken. Kategori 4, 

ombildad familj och kategori 7, regnbågsfamilj förekommer inte på förskola S.  
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Figur 6.1.2. Procentuell fördelning av representerade familjekonstellationer på förskola S. 

 

 

Kategori 8, ingen familj, är mest representerad (46 %). Därefter finner vi kategori 1, 

kärnfamilj (18 %), kategori 3, ensamstående/skild pappa (18 %) och kategori 2, 

ensamstående/skild mamma (11 %). 
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6.2 Förskola C 

Förskola C har funnits i tjugofem år och ligger i centrum. Det finns en avdelning med nitton 

barn i åldrarna 1-5 år och det är två förskollärare och två barnskötare som arbetar i 

verksamheten. Under litteraturstudien visade det sig att samtliga barnböcker i verksamheten 

lånas av bokbussen och således byts ut ungefär var fjärde vecka.   
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Figur 6.2.1. Samlad bild av representerade familjekonstellationer i stationär och lånad litteratur på 

förskola C.  

 

 

Det totala antalet undersökta böcker är 29 stycken, dock fanns fem böcker som ingick i mer 

än en kategori vilket innebär att det totala antalet kategorier hamnar på 35 stycken. I figur 

6.2.1. kan vi se att kategori 8, 3, 2 och 1 dominerar precis som på förskola S. Däremot är 

fördelningen kategorierna emellan jämnare på förskola C. I det undersökta materialet saknas 

kategori 4, ombildad familj, kategori 6, fosterfamilj samt regnbågsfamilj, kategori 7.  



26 

Kärnfamilj (1)

23%

Ensamstående/

skild mamma 

(2)

18%

Ensamstående/

skild pappa (3)

21%

Ombildad familj 

(4)

0%

Föräldrar-

substitut (5)

12%

Fosterfamilj (6)

0%

Regnbågs-

familj (7)

0%

Ingen familj (8)

26%

Fördelning Förskola C

 

Figur 6.2.2. Procentuell fördelning av representerade familjekonstellationer på förskola C. 

 

 

Kategori 8, ingen familj, är med knapp marginal mest representerad (26 %). Därefter finner 

vi kategori 1, kärnfamilj (23 %), sedan följer kategori 3, ensamstående/skild pappa (21 %). 

Även kategori 2, ensamstående/skild mamma (18 %) är vanligt förekommande på förskola 

C. En intressant fråga som uppstår under denna studie är om den jämnare fördelningen 

mellan de kategorier som förekommer har något samband med att endast förekommer lånad 

litteratur på förskola C? Huruvida pedagogens utgångspunkt eller det sätt litteraturen väljs ut 

påverkar denna fördelning är av intresse för vår undersökning. Dessa funderingar avser vi 

därför att återkomma till under de kvalitativa intervjuerna.  
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6.3 Förskola N 

På förskolan i norra upptagningsområdet, förskola N, finns fyra avdelningar med 

sammanlagt sextiosju stycken barn i åldrarna 3-5 år. Förskolan har funnits i trettiotvå år och 

det är åtta förskollärare samt fem barnskötare som arbetar i verksamheten. Under 

litteraturstudien framkom det att det dels fanns stationär barnlitteratur, dels böcker som lånas 

av bokbussen och därför byts ut ungefär en gång i månaden. 
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Figur 6.3.1. Samlad bild av representerade familjekonstellationer i stationär och lånad litteratur på 

förskola N.  

 

 

Av figur 6.3.1. kan vi utläsa att den lånade litteraturen överväger. Kategori 6, fosterfamilj, 

och kategori 7, regnbågsfamilj, saknas på förskola N och kategori 8, ingen familj, 

dominerar. Det totala antalet undersökta böcker är 83 stycken, dock fanns fem böcker som 

ingick i mer än en kategori vilket innebär att det totala antalet kategorier hamnar på 91 

stycken.  
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Figur 6.3.2. Procentuell fördelning av representerade familjekonstellationer på förskola N. 

 

 

Precis som på förskola S och C är kategori 8, ingen familj, mest representerad (47 %) även 

på förskola N. Därefter finner vi kategori 1, kärnfamilj (20 %), sedan följer kategori 3, 

ensamstående/skild pappa (13 %) och kategori 2, ensamstående/skild mamma (12 %) på 

förskola N.  
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6.4 Sammanställda resultat av förskola S, C och N 

Totala antalet kategorier hamnar på 154 stycken, eftersom sexton böcker ingick i mer än en 

kategori. 138 stycken böcker är undersökta totalt.  
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Figur 6.4.1. Samlad bild av representerade familjekonstellationer i procent gällande samtliga 

förskolor.  

 

 

Den totala bilden av den undersökta litteraturen visar att de vanligast förekommande 

kategorierna är: kategori 8 med 42 %, kategori 1 med 20 %, kategori 3 med 16 % och 

avslutningsvis kategori 2 med 13 %. Förskola C skiljer sig från de andra två förskolorna vad 

gäller fördelningen mellan nämnda kategorier. Det sammanlagda resultatet visar att kategori 

6 och 4 är minst förekommande samt att kategori 7 inte existerar i det undersökta materialet.    
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6.5 Barnlitteraturen i ett historiskt perspektiv  

Av totalt 138 stycken undersökta böcker har vi valt att utelämna en bok utgiven år 1945.  
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Figur 6.5.1. Procentuell fördelning av kategorier per årtionde (det vill säga summan av respektive 

årtionde är 100 %). 

 

 

Av figur 6.5.1. kan utläsas att oavsett vilket årtionde böckerna är utgivna under, är 

kategorierna 8, 1 och 3 störst. En intressant iakttagelse i vårt undersökta material är dock att 

kategori 2 (ensamstående/skild mamma) är obefintlig i titlar utgivna på 1970-talet, men är i 

litteratur utgiven på 2000-talet en av de mest förekommande familjekonstellationerna. I de 

titlar vi undersökt från 70-talet framställs kategori 1 (kärnfamilj) och kategori 3 

(ensamstående/skild pappa) lika ofta, vilket kan förklaras med de populära Alfonsböckerna. 

I titlar utgivna på 2000-talet och senare är inte längre kategori 1 (kärnfamilj) den största av 

familjekonstellationer, utan det är då de ensamstående föräldrarna som dominerar i vårt 

material.  
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Figur 6.5.2. Samlad bild av stationär och lånad litteratur på samtliga förskolor per årtionde. 

 

 

Den litteratur vi har funnit ute på förskolorna är till största delen är utgiven på 2000-talet. På 

den punkten skiljer sig vårt resultat från Asplund Carlssons undersökning angående en 

barnlitterär kanon från 1970-talet. I vår undersökning dominerar istället nyutgiven litteratur. 

Som vi ser i diagrammet ovan skulle en förklaring till detta kunna vara att samtliga förskolor 

nyttjar biblioteket samt bokbussen och på så vis får tillgång till nyare titlar. En iakttagelse 

utifrån detta diagram och det förra, figur 6.5.1., är att den jämnare fördelningen på förskola 

C skulle kunna förklaras med att det på den förskolan enbart finns lånad litteratur som, enligt 

detta diagram, till största delen är utgiven på 2000-talet. I figur 6.5.1. kan vi nämligen se att 

de kategorier som förekommer i det empiriska materialet från år 2000 och framåt är mer 

jämnt fördelade.  
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6.6 Avslutande reflektioner av kvantitativ litteraturstudie 
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Figur 6.6.1.  Samlad bild av representerade familjekonstellationer i procent gällande samtliga 

förskolor exklusive kategori 8, ingen familj.  

 

 

Om vi återkopplar till vår första frågeställning kring vilka familjekonstellationer som finns 

representerad i barnlitteraturen kan vi inleda med att avlägsna kategori 8 (ingen familj) och 

fokusera de böcker som innehåller en familj. Då ser vi att kärnfamiljen utgör 35 % av 

helheten och ur den aspekten utgör kärnfamiljen en majoritet. Men om vi slår ihop kategori 

2 och 3 kommer istället framställningen av familjen som en konstellation bestående av en 

ensamstående förälder och barn att dominera och utgöra 50 %. Böcker med 

föräldrarsubstitut visar sig vara relativt vanliga under vår analys, medan fosterfamilj och 

ombildad familj är underrepresenterade. Regnbågsfamiljen däremot lyser med sin frånvaro i 

de titlar vi har undersökt.  

 

I statistik från SCB, som tidigare nämnts i bakgrunden, finner vi att barn i åldrarna 1-5 till 

största delen (86 %) lever i en kärnfamilj och därefter hittar vi den ombildade familjen (12 

%). Familjen utgörande en ensamstående förälder och barn förekommer endast med en 

procent i den för vår undersökning intressanta åldersgruppen. Vidare visar vårt empiriska 

underlag att kategori 1, 2 och 3 dominerar i litteraturen. Om vi fokuserar på 

familjestatistiken från SCB är kärnfamiljen vanligast förekommande (86 %), vilket den 

också är i vårt material (35 %). Värt att notera är att i litteraturen skildras jämförelsevis få 
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ombildade familjer. Likaså visar materialet att den ensamstående mamman och pappan är 

vanligt förekommande i litteraturen, vilket vi inte kan se i SCB:s föräldrastatistik för 1-5 

åringar. Jämför vi våra resultat med det Johannesson funnit i litteratur utgiven år 2006 för 6-

9 åringar, skiljer de sig åt på det viset att vi inte har påträffat en lika dominerande 

framställning av kärnfamiljen. Vår undersökning visar nämligen även på att en vanligt 

förekommande skildring är den ensamstående föräldern. De likheter vi kan se är att den 

ombildade familjen inte förekommer i samma utsträckning som den gör i samhället. Likaså 

saknas litteratur med regnbågsfamiljer. 

 

I vår kvantitativa studie kan vi konstatera att den bild barnet får utifrån dessa böcker av vad 

en familj kan vara är antingen mamma, pappa och barn eller ensamstående förälder och 

barn. Gällande sexualitet reproducerar kärnfamiljen heteronormativiteten, medan vi i 

konstellationen ensamstående förälder inte kan säga så mycket om sexualitet eftersom de 

flesta av dessa böcker lämnar öppet för läsaren att fundera över vem eller var den andra 

föräldern är. Vårt material speglar endast i liten grad den ombildade familjen vilket 

naturligtvis kan medföra att ett barn vars mamma eller pappa träffat en ny partner och 

därmed kanske också fått nya syskon inte får sin familjesituation bekräftad på förskolan. 

Givetvis kan detta bekräftande ske i andra situationer än vid lässtunden, men det ligger 

bortom vad vi kan utläsa av den här kvantitativa analysen.  
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7. ANALYS OCH RESULTAT 

– KVALITATIVA INNEHÅLLSANALYSER 
 

Då den kvantitativa innehållsanalysen av barnlitteraturen utfördes upptäckte vi att det fanns 

en spännvidd i kategorierna, vilket innebär att till exempel kategori 1 (kärnfamilj) kan 

framställas på flera olika sätt. För att undvika en alltför generell tolkning av representerade 

familjekonstellationer, kommer vi i detta avsnitt att presentera hur några av dessa framställs. 

De kategorier som analyseras i detta avsnitt är de som vi fann som de vanligast 

förkommande familjeformerna under den kvantitativa litteraturstudien, med andra ord 

kärnfamilj, ensamstående/skild mamma och pappa. Även en alternativ samlevnadsform 

kommer att undersökas. Vi har valt ut några titlar som representerar olika framställningar av 

respektive kategori. Precis som tidigare påtalats i bakgrunden nämner Kåreland att 

förmänskligade djur är vanligt förkommande i barnlitteratur och därför kommer många av 

böckerna som analyseras att handla just om djurfamiljer. Notera att kategoriseringen av 

dessa har skett på samma sätt som med familjer innehållande människor. Vidare har 

familjeskildringar inte en framträdande roll i berättelserna, men trots det har vi vår 

kvalitativa analys fokuserat på familjekonstellationer och till viss del föräldrarnas relation 

med barnet.  

 

7.1 En familj är mamma, pappa, barn 

Följande titlar har analyserats i kategori 1, kärnfamilj: Lilla grodan, Nelly packar, 

Blåbärspatrullen och fårmysteriet, Ocke Nutta och Pillerill och Spöket Buu.  

 

7.1.1 Mamma, pappa, barn i konflikt  

Familjen i boken, Lilla grodan, består av grodpappan, grodmamman och de tre grodbarnen. 

Den yngsta grodan framställs som obotligt busig. Bland annat bakar han telefonen i ugnen, 

ritar sin pappa i ansiktet när han sover och tvättar böcker med tvål. Föräldrarna känner panik 

inför denna busighet och följden blir att de kontaktar skolpsykologen: 

 
Och så kom de till skolpsykologen, där de skulle prata om varför Lilla 

grodan var så busig. 

– Det är otroligt viktigt att vi gör en handlingsplan, sa skolpsykologen. 

  

Besöket hos psykologen slutar i kaos och Lilla grodan rymmer från sina föräldrar. I slutet 

återförenas dock familjen igen och föräldrarna accepterar nu Lilla grodan som den busunge 

han är.  

 

7.1.2 Mamma, pappa, barn i en stressad värld  

Nelly packar handlar om en björnfamilj som består av mamma, pappa, Nelly och ett yngre 

syskon. I boken framställs pappa som upptagen av arbete, medan mamma har fullt upp med 

lillebror:  

 
– Pappa, pappa! säger Nelly. Hitta på någonting! Men pappa måste jobba 

hela dagen.  

– Mamma, mamma! säger Nelly. Hitta på någonting! Men mamma måste 

gulla med William hela dagen. 

 

Nelly har tråkigt och upplever att ingen bryr sig om henne. Därför packar hon sin väska och 

rymmer hemifrån. Under färden låtsasringer Nelly med sig egentillverkade mobiltelefon till 
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sin mamma och pappa. I hennes fantasi vädjar föräldrarna om att Nelly ska komma tillbaka 

och när hon sedan kommer hem i slutet av berättelsen är både mamma och pappa glada.       

 

7.1.3 Mamma, pappa, barn i en jämlik värld 

Familjen i boken, Blåbärspatrullen och fårmysteriet, består av mamma, pappa, Ivan och två 

yngre syskon som är tvillingar. Detta föräldrapar framställs som jämlikt i den bemärkelsen 

att både mamman och pappan ägnar sig åt barnen. På första uppslaget sitter mamma och 

tvillingarna och äter frukost och några sidor senare är pappa ute och går med barnen i 

barnvagnen. Hela boken förmedlar en känsla av lugn och ledighet genom föräldrarnas 

kroppsspråk och klädsel.    

 

7.1.4 Mamma, pappa, barn i de traditionella familjerollernas värld 

Under detta tema har vi placerat Ocke Nutta och Pillerill samt Spöket Buu. I dessa titlar 

finner vi framförallt traditionella familjemönster. I Ocke Nutta och Pillerill finner vi en 

arbetande och frånvarande fadersgestalt, medan mamman sköter hem och barn. 

Genusmarkörer såsom rött läppstift och uttalanden är tydligt anpassade efter traditionella 

könsroller i Spöket Buu:  

 
Spöket Buu måste gå och spöka för allra första gången.  

– Gå bara till det vita huset runt hörnet, där Jeppe bor, säger mamma Spöke.  

– Vi vill höra ända hit hur dem skriker, fnissar pappa Spöke förväntansfullt.  

– Jag … jag törs inte, piper spöket Buu.  

– Spöken vågar allt, grälar pappa Spöke och knuffar ut spöket Buu genom 

dörren.   

 

Mamman uttrycker en oro, medan pappan framställs som mer auktoritär. Detta förstärks 

genom bilden till texten där mamma Spöke står bakom pappa Spöke. Vidare är deras 

kroppsspråk mycket talande då mamman intar en klassisk kvinnlig position med handen på 

höften och ett oroligt ansiktsuttryck, medan pappan har ett mer bestämt uttryck.      

 

7.1.5 Sammanfattning av kategori 1  

Det finns en tydlig spännvidd inom kategori 1, kärnfamilj. Denna typ av familjekonstellation 

framställs på olika vis i barnlitteraturen och ger en nyanserad bild av hur relationerna i en 

kärnfamilj kan vara. Några av dessa böcker befinner sig långt ifrån den ljuva bilden av den 

idylliska kärnfamiljen i harmoni. Det finns en tydlig normalisering gällande heterosexualitet, 

i såväl bild som text, inom hela denna kategori. En familj är mamma, pappa, barn och 

barnlitteraturen i denna kategori utesluter således alternativa diskurser gällande sexualitet. 

 

7.2 Ensamstående/skild mamma 

En titel, Nämen Benny, berättar om en avvisande mamma, medan en annan titel, Dansa 

Dixi!, framställer en harmonisk, tillåtande och deltagande mor. Även i denna kategori har 

således en spännvidd funnits.  

 

7.2.1 Avvisande kontra närhet  

Dixi får spela hög musik och dansa i sitt rum, samtidigt som mamman plockar strumpor från 

golvet med ett stort leende på läpparna. Längre in i boken befinner sig Dixi och hennes 

mamma tillsammans på dansskolan och står nära varandra. Avslutningsvis uppmålas en bild 

av lyckliga barn och mammor som skrattar och dansar tillsammans.  

Nämen Benny handlar om en grismamma och hennes son. Bennys mamma är, till skillnad 

från Dixis, dominant och ständigt städande: 
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Benny tycker allt är botten. Hans mamma städar och städar och nöffar och 

nöffar. Hon lägger Bennys pinnar och potatisar i långa rader. Men det får hon 

inte för Benny. 

 

Benny gör revolt mot sin mammas städ- och tvättmani genom att till exempel vägra bada 

och putta ner mammans fint uppradade potatisar. När mamman senare in i berättelsen tänker 

tvätta Bennys gosedjur, lillnöffe, är måttet rågat för Benny. Han rycker lillnöffe från sin 

mamma och rusar ut genom dörren: 
 

– Nämen Benny, säger Bennys mamma. 

Då tycker Benny att det räcker. 

– Här kan man inte bo! Och så tar han lillnöffe och går sin väg. 

 

Anmärkningsvärt är att Bennys mamma genomgående i boken, likt en refräng, säger: 

”Nämen Benny”, vilket visar på en tillrättavisande attityd i detta sammanhang. På sista 

uppslaget när Benny återvänder hem visar han stolt upp sin nytvättade lillnöffe, som han på 

eget initiativ har skrubbat i en vattenpöl:  

 
 – Nämen Benny, du har ju tvättat lillnöffe! säger Bennys mamma. 

 

För första gången under berättelsen står nu Benny och hans mamma vända mot varandra och 

ser glada ut. Bennys revolt har lagt sig. Han agerar nu enligt mammans principer och först 

då blir han vänligt bemött samt accepterad av sin mor.  

 

7.2.2 Sammanfattning av kategori 2 

Det framstår att Dixi får erkännande utifrån sina egna intressen, medan Benny accepteras 

och får ett varmt bemötande först då han gör något som ligger inom mammans intresseram. 

Vi tolkar detta som att boken om Benny handlar om en maktkamp mellan vuxenvärlden och 

barnets verklighet. Författaren skildrar nämligen genomgående i denna berättelse en 

avvisande vuxenvärld som ständigt sviker. De vuxna i Nämen Benny sätter tydligt upp 

normerna för rätt beteende.  

 

Gällande sexualitet kan de ensamstående mammorna inte enbart analyseras ur ett 

normkritiskt perspektiv, på grund av att dessa böcker fokuserar relationen mellan förälder 

och barn. I denna analys finner vi istället normer för hur det är att vara mamma, vilket 

framställs på olika sätt. Ofrånkomligt hamnar vi i denna analys i ett genusperspektiv, vilket 

ur en normkritisk vinkel inte kan negligeras eftersom vad det är att vara kvinna faller under 

rådande diskurs. Vi saknar en gränsöverskridande mamma som inte enbart utför de 

traditionellt sett kvinnliga sysslorna. Man skulle kunna tänka sig att en ensamstående 

förälder behöver utföra samtliga sysslor och varför skildras då aldrig en mamma som ägnar 

sig åt klassiskt manliga uppgifter? 

 

7.3 Ensamstående/skild pappa 

Fadersgestalten i Alfons och hemlige Mållgan, framställs som en riktig mjukispappa, medan 

pappan i Kenta och barbisarna är en machotyp.  

 

7.3.1 Mjukispappan vs. tyngdlyftaren  

Redan på första uppslaget, i Alfons och hemlige Mållgan, möter vi Alfons pappa i köket. 

Helhetsintrycket av såväl kläder som mimik, ögon och kroppshållning skildras som mjukt 

och snällt. Kentas pappa, i Kenta och barbisarna, framställs inte som lika empatisk då han 
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inte verkar lyhörd för hans sons intressen som faller utanför normen för vad pojkar ”ska 

tycka” är roligt: 
 

Nästa morgon packar Kenta ryggan själv. (Ur Kentas ryggsäck hänger ett 

böljande blont barbiehår). 

– Men den här då? frågar pappa. (Pappan syftar på en fotboll). 

– Den får inte plats, säjer Kenta. 

– Jodå, säjer pappa. 

– Nä, säjer Kenta, och så går han. 

 

Pappan i Kenta och barbisarna målas upp som en biffig kroppsbyggare iklädd 

militärmönstarde byxor. Även i valet av kläder till Kenta, som också bär militärmönstrade 

byxor, skymtas pappans bild av hur en pojke/man ska klä sig. Vi får uppfattningen att 

pappan vill projicera sig själv, sina egenskaper samt intressen på sonen, men pappan når inte 

riktigt fram till sin son. Senare i handlingen på Kentas förskola visar det sig att Kenta 

snarare vill leka med dockor och klä sig i klänningar, vilket accepteras av både barn och 

personal.   

 

Alfons pappa har en mer accepterande attityd och tillåter att sonen har en låtsaskompis. Han 

talar med Alfons och inte till honom och på så vis uppstår en mer jämlik pappa-son relation i 

boken. De traditionellt sett klassiska kvinnosysslorna, som till exempel matlagning och 

tvättning, utförs av Alfons pappa. 

 

7.3.2 Sammanfattning av kategori 3  

Två ytterligheter framstår i ovan nämnda böcker. Vi har på ena sidan den mjuka och 

accepterande fadersgestalten i Alfons och hemlige Mållgan, där en jämlik fader-son relation 

målas upp. På andra sidan befinner sig Kentas far som vi uppfattar som en tydlig produkt av 

rådande samhälle vad gäller normer kring hur en man eller pojke bör vara. Denna syn 

utmanas i boken genom Kentas agerande. Mer förtäljer inte denna berättelse, men intressant 

i detta sammanhang är att förskolan står för ett komplement där fler möjliga 

subjektspositioner erbjuds för Kenta och de andra barnen.   

 

Precis som i analysen av ensamstående mamma handlar den här analysen mer om rådande 

normer gällande genusstrukturer. I denna analys ser vi dock en gränsöverskridande pappa i 

Alfons och hemlige Mållgan, i den bemärkelsen att han även ägnar sig åt klassiska 

kvinnosysslor. Ur ett normkritiskt perspektiv bryter denna gestalt uppdelningen mellan 

manligt och kvinnligt vad gäller sysslor. Med en poststrukturalistisk utgångspunkt där 

språket ses som mer än en avspegling av omvärlden vidgar denna bok, genom det språk den 

talar till oss, vårt tänkande kring de roller kvinnan respektive mannen kan inta i hemmet. 

Barnet förmedlas en mer nyanserad bild vad gäller göromål i hemmet. 

 

7.4 En alternativ samlevnadsform 

Under den kvantitativa litteraturstudien har vi inte funnit någon titel i förskolorna som 

representerade någon regnbågsfamilj, men vi har däremot påträffat en bok där 

homosexualitet skildras. Varför lyfter vi då denna bok? Jo, eftersom vi vill att vår uppsats 

ska bidra till att även synliggöra hur alternativa samlevnadsformer framställs och inte endast 

analysera litteratur som faller under den heterosexuella mamma-pappanormen. Detta 

resonemang kan härledas till Rosenbergs resonemang kring heteronormativitetens bärande 

principer samt osynliggörande. Vår strävan är således att synliggöra en relation som öppnar 

för fler tänkbara samlevnadsformer.  
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Boken vi talar om är Pija Lindenbaums Lill-Zlatan och morbror raring. Lill-Zlatan, eller 

Ella som hon egentligen heter i boken, ska vara hos sin mormor och sina fyra morbröder då 

hennes föräldrar är på semester. Mestadels utspelar sig dock handlingen hos Ellas morbror 

Tommy, alias morbror raring, som inte är en av de hemmaboende morbröderna. I texten 

dominerar Ella, men det framgår av både text och bild att hon vill ha morbror raring för sig 

själv och att hon ser Steve, morbror rarings pojkvän, som en rival. I denna analys har vi valt 

att fokusera på vilket sätt relationen mellan morbror raring och Steve, framställs i boken.  

 

7.4.1 Rosaröda rum och stormönstrade skjortor 

Figuren morbror raring baseras på ett flertal typiska gay-klichéer. Dessa klichéer uppstår 

framförallt i kontrasten mellan morbror raring och Ellas andra tre hemmaboende morbröder. 

Redan i första mötet med morbror raring presenteras han i färgglada kläder, rosa scarfs, 

ringar i öronen och rosa glasögon. På samma uppslag sitter de andra tre morbröderna i sina 

färglösa randiga skjortor, svarta slipsar och traditionella sidbenor. Miljön hemma hos 

mormor och de hemmaboende morbröderna skildras i klassiskt beige-bruna färger, medan 

morbror rarings hemmiljö tecknas i varma rosa-röda toner.  

 

7.4.2 Sushi vs. fläskpannkaka 

Morbror raring är en världsvan och sushiätande morbror. Han framställs som en man som 

gillar resor, sociala möten, film och musik. Kontrasten blir tydlig när man ser Ellas tre andra 

morbröder äta fläskpannkaka, dricka standardmjölk och gå på AIK-matcher. Eller som Lill-

Zlatan uttrycker det i boken: ”Vi spelar inte fotboll så mycket, för Tommy är inget bra på 

det.” Författaren spetsar till dessa polariteter ytterligare genom att presentera morbror raring 

som frisör och de andra tre morbröderna som kontorsarbetare.  

 

7.4.3 Raring eller tråkmåns? 

Morbror raring uppfattas som utåtriktad och varm. Han kallar alla raringar och visar sina 

känslor öppet vilket tydliggörs under ett biobesök då Ella berättar för läsaren att det bara är 

morbror raring som gråter när en hund dör. De andra tre morbrödernas kroppsspråk uttrycker 

en mer strikt och stel framtoning genom såväl ansiktsuttryck som armarnas positionering.  

 

7.4.4 ”Bor du här eller nåt?” 

Både text och bild bidrar till en möjlig tolkning av morbror raring och Steves relation. En 

morgon då Ella kommer hem till sin morbror raring upptäcker hon till sin förtret att det sitter 

en man i hans kök:  

 
– Ska du inte gå hem? säjer jag. Men det verkar inte så.  

 

Steve sitter på en stol mitt på golvet med ett klippskynke runt sig och morbror raring diskar 

upp vinglas och annat efter vad man kan tolka som gårdagens middag. Något som fångar vår 

uppmärksamhet i denna bild är att Steve är barfota. Vi tolkar samtliga yttringar som att 

Steve har sovit över hos morbror raring. I ljuset av detta frågar Ella faktiskt Steve senare i 

handlingen:  

 
– Bor du här eller nåt? säjer jag. 

– Nja, inte precis, svarar Steve. Sen kommer vi inte på nåt mer att säja.   

 

Boken avslutas med en bild där Ella, morbror raring och Steve tillsammans sitter i en soffa. 

Illustrationen är, enligt oss, talande eftersom de båda männen håller om varandra. Givetvis 
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är fler tolkningar av denna bild möjliga, men med våra föreställningar och vår förförståelse 

upplever vi detta som en rimlig tolkning.  

 

7.4.5 Sammanfattning av en alternativ samlevnadsform 

Många av barnböckerna målar upp könschabloner av till exempel hur det är att vara flicka 

och pojke eller pappa och mamma. Denna bok består också av en mängd klichéer och 

schabloner av vad det innebär att vara homosexuell, vilket uttrycks genom figuren morbror 

raring. Man skulle kunna se det som att en ny diskurs utmanar den etablerade, med hjälp av 

samma språk, det vill säga att en ny schablon möter andra rådande schabloner och på så vis 

skulle man kunna tänka sig att denna bok utmanar och ifrågasätter rådande diskurser i 

barnlitteraturen. Dock skulle relationen mellan morbror raring och Steve även kunna tolkas 

som ett vänskapsförhållande och kanske är det våra fördomar och föreställningar som får oss 

att se just en homosexuell relation. Samtidigt är det kanske svårt att framställa sexualitet, 

egenskaper och annat utan att emellanåt använda sig av schabloner. Skulle budskapet då 

uppfattas av läsaren? Utan dessa klichéartade ledtrådar kring morbror rarings gestalt hade vi 

eventuellt inte uppfattat ett förhållande mellan honom och Steve, eftersom karaktären Steve 

framställs utan dessa schabloner. Utifrån ett queerperspektiv, där målet egentligen är att 

bryta kategorier och tänka bortom uppdelningar, är schablonspråket inte att föredra men 

denna framställning kan trots allt utmana rådande diskurs kring samlevnadsformer beroende 

på hur pedagogen arbetar med boken och vilken utgångspunkt denne har. Intressant i detta 

sammanhang är även att författaren Pija Lindenbaum inte har tagit steget fullt ut i texten, 

vilket tydliggörs då läsaren inte får reda på om Steve bor hos morbror raring eller inte. 

Således blir det upp till den vuxna läsaren att ta reda på hur barnen tänker kring bilderna i 

boken och utifrån det avgöra om hon eller han vill utmana barnens tankar.  

 

7.5 Avslutande reflektioner av kvalitativa litteraturstudier 

Syftet med dessa analyser är att synliggöra hur kärnfamiljen, den ensamstående/skilda 

mamman och pappan samt den alternativa samlevnadsformen framställs i barnlitteraturen för 

att på så vis kunna besvara uppsatsens andra frågeställning. Målet är att exemplifiera 

spännvidden i materialet för att undvika en alltför ytlig analys av litteraturen. Olyckligtvis är 

huvudpersonerna i de böckerna vi undersöker till största delen är pojkar. I den första 

kategorin finner vi föräldrar och barn i konflikt, stressade mammor och pappor som inte har 

tid med sina barn, men även mer jämlika föräldrar-barn relationer. En gemensam linje som 

vi påträffar i alla de traditionella kärnfamiljerna är det heteronormativa draget. En familj är 

mamma, pappa, barn och denna kategori utesluter således alternativa diskurser gällande 

sexualitet. Fortsättningsvis framstår två ytterligheter ur såväl den ensamstående/skilda 

mamman som pappan. Även i dessa två kategorier finns nyanser i framställningarna. På ena 

sidan står den mjuka och accepterande fadersgestalten i Alfons och hemlige Mållgan och den 

harmoniska och tillåtande mamman i Dansa Dixi! På motsatt sida finns en avvisande 

vuxenvärld i Nämen Benny och en mindre tolerant pappa i Kenta och barbisarna. Vidare 

finner vi även en titel innehållande en alternativ samlevnadsform i vårt empiriska material. 

Boken visar sig skildra männens relation med hjälp av en mängd klichéer och schabloner av 

vad det innebär att vara homosexuell. Notera dock att denna relation, mellan morbror raring 

och Steve, även skulle kunna tolkas som ett vänskapsförhållande. Avslutningsvis kan vi 

konstatera att två gränsöverskridande gestalter har funnits i titlarna: Alfons pappa i Alfons 

och hemlige Mållgan samt morbror raring i Lill-Zlatan och morbror raring.  
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8. ANALYS OCH RESULTAT – KVALITATIVA 

INTERVJUER 
 

Ursprungligt empiriskt material såsom intervjutranskript, som denna undersökning grundar 

sig på, finns att hämta hos författarna.  

 

8.1 Presentation av intervjuade förskollärare 

 

Förskola N - Nora 

På förskola N arbetar Nora som är 42 år och utbildad förskollärare med inriktning på ma/no. 

I tre år har Nora arbetat som förskollärare och hon arbetar med åldersgruppen 3-5 år.  

 

Förskola C – Carina  

Carina har arbetat i tjugo år som förskollärare och hon är 43 år gammal. Carina arbetar med 

barn från 1-5 år på förskola C.  

 

Förskola S - Sara 

År 2001 tog Sara sin pedagogexamen mot förskolan och hon arbetar på förskola S. Sara är 

32 år gammal och hon har arbetat med åldersgruppen 1-5 år i ungefär åtta år.  

 

8.2 Förklaring av transkriberingssymboler 

 

I exemplen nedan förekommer följande transkriptionskonventioner: 

 

( ) används för att ange forskarnas kommentarer eller iakttagelser 

 

…  betyder att personen i fråga tar en paus 

 

(hahaha)  skratt 

 

--  oavbrutet, eventuellt utebbande, yttrande 

 

[…] betyder att delar av citat har utelämnats 

 

 

8.3 Pedagogernas utgångspunkt 

Samtliga pedagoger anser att man ska utgå från den barngrupp man har på förskolan. 

Således talar förskollärarna endast om de familjekonstellationer som finns representerade i 

verksamheten. Vi ställer frågan på vilket sätt pedagogerna hanterar olika 

familjekonstellationer och i det följande vill vi visa, exemplifierat med citat, hur några av 

förskollärarna ger uttryck för detta:  

 

 

 



41 

8.3.1 Barngruppen som utgångspunkt 

Nora: Vi har inga ... äh … olika. Vi har bara dom här standard.  

 

Frida: Tänker du på kärnfamiljen? 

 

Nora: Ja, vi har inga barn, vad vi vet som lever med två mammor och två 

pappor eller så. […] Det är väldigt normalt här ute i NN (IP nämner orten där 

förskolan ligger). Vi har inga invandrare här heller, eller homosexuella heller 

vad vi vet … 

 

Carina: Det som är synd är att vi inte blir tvingade till att hantera olika 

familjekonstellationer alls (hahaha). Nästan (hahaha).  

 

Däremot påtalar samtliga förskollärare att om diskussioner kring familjer uppstår, till 

exempel i leken eller när de läser en bok, går man som pedagog in och diskuterar detta med 

barnen:  

  
Nora: Men man försöker ju lite, det är ju inte bara böcker, om några leker 

mamma, pappa, barn och någon säger att man kan inte ha två pappor liksom, 

att det måste vara en mamma och en pappa. Men då säger man att det kan 

man visst det, man kan ha två mammor eller två pappor, eller ingen mamma.  

 

Carina: Och sen även där här med Alfons Åberg. Att göra dom här 

kopplingarna -- för det blev ju när vi hade Alfons Åberg-temat att vi hade 

generella diskussioner om hur -- att man kan bo olika.     

 

8.3.2 Förskolan som komplement? 

En pedagog uttrycker att man likaså skulle kunna se förskolan som ett komplement till 

hemmet.   

 
Carina: Om man nu tänker på vad barnen möter hemma och vi ska vara ett 

komplement så behöver så behöver vi ju inte välja så många böcker av 

kärnfamilj. [...] För det kanske är det som barnen har jättemycket av hemma, 

utan då kan vi ju leta efter lite andra böcker.  

 

Medan en annan förskollärare är av en annan åsikt.  

 
Sara: Man får nog titta på barn i skolåldern faktiskt för dom små blir det så 

abstrakt. 

 

8.3.3 Sammanfattning av pedagogernas utgångspunkt 

Alla respondenter utgår från den barngrupp de har på förskolan, vilket leder till att 

kärnfamiljen fokuseras. Att abstraktionsnivån inte ska bli för hög och att barnen ska känna 

igen sig är givetvis viktigt, men som pedagog bör man även utmana barnens tankar och 

förställningar vilket Carina påpekar under intervjun. Risken med att bara prata om det som 

finns, är att rådande normer kring familjen reproduceras och detta kan i sin tur bidra till ett 

osynliggörande av andra familjekonstellationer. Avslutningsvis kan en norm innebära två 

saker; antingen att något är vanligt förekommande eller att något är normalt. Vi ser en fara i 

det senare eftersom om en viss familj, i det här fallet kärnfamilj, uppfattas som normal 

upplevs automatiskt de familjekonstellationer som faller utanför normen som onormala och 

avvikande.   

 



42 

8.4 Hur går valet av barnlitteratur till? 

Två av pedagogerna, Carina och Sara, gör medvetna val vad gäller den lånade litteraturen. 

Saras val inriktar sig mer på faktorer som ålder och pågående tema, medan Carina utgår från 

ett genusperspektiv och hon rådfrågar även bibliotekarien i bokbussen. I kommande citat 

redogör förskollärarna för hur den lånade litteraturen väljs ut: 

 

8.4.1 Medvetna val  

Carina: På två sätt. Barnen väljer och då blir det de det blir, det dom tycker 

verkar kul. […] Så går vi igenom högen och sorterar bort om det är två av 

samma eller om vi ser nån bok som vi förstår att … den kanske inte är just 

för våra barn. De kanske är för äldre. Barnen tar ibland böcker utan bilder 

och sen om det är någon bok som vi har upptäckt när vi har läst att det här var 

nog ingen bra bok.  

 

Frida: Kan du ge ett exempel på vad det kan vara för bok? 

 

Carina: Ja, det var faktiskt en bok som ur ett genusperspektiv var jättedålig. 

Där det var väldigt väldigt, äh, styrt i dom gamla könsmönstren. 

 

Carina: Sen är det ju då på det andra sättet att kvinnan som jobbar i 

bokbussen som brukar ge oss bra böcker som flikar in och som brukar säga: 

Har ni tittat på denna boken? Har ni prövat den? Den här jättebra eller den 

här är ny. 

 

Sara: När vi kommer in på biblioteket så plockar jag en del böcker som 

vuxen och så plockar barnen en del böcker som dom tycker verkar 

spännande. […] Det är ofta framsidan på boken som lockar barnen, medan 

jag som vuxen plockar sån litteratur som jag tycker är bra som är relativt 

lättläst och som kan passa för den åldern och så väljer jag kanske några 

böcker som riktar sig åt dom äldre eller om det är något tema vi jobbar med 

… Om vi jobbar med Alfons så lånar vi lite Alfonsböcker inför julen kanske 

vi lånar lite julböcker så det är väl så man tänker. 

 

8.4.2 Rutinmässiga val  

Nora: Jag tror inte direkt att vi har någon jättetanke bakom. Faktiskt. […] 

Men vi har inte något bestämt tema, att vi har bestämt att vi ska leta efter till 

exempel såna och såna och såna böcker. 

 

8.4.3 Sammanfattning av pedagogernas val av litteratur 

Två av pedagogerna, Carina och Sara, gör medvetna val vad gäller den lånade litteraturen. 

Saras val inriktar sig mer på faktorer som ålder och pågående tema, medan Carina även 

utgår från ett genusperspektiv. Hon rådfrågar också bibliotekarien i bokbussen. En fråga vi 

ställde oss i den kvantitativa analysen under figur 6.2.2. var huruvida pedagogens 

utgångspunkt eller det sätt litteraturen väljs ut påverkar den jämnare fördelningen 

kategorierna emellan på förskola C. Vad vi kan se utifrån intervjusvaren är att Carina på 

förskola C gör medvetna val och då ofta utifrån ett genusperspektiv och hon diskuterar 

dessutom bokvalen med bibliotekarien. Carina ger även uttryck för tanken att det barnen 

möter i litteraturen på förskolan skulle kunna fungera som ett komplement till det barnen 

möter hemma. Man skulle kunna dra slutsatsen att hennes medvetna val och reflekterande 

förhållningssätt ur ett genusperspektiv, bidrar till en mer jämnt fördelad förmedling av olika 

familjekonstellationer, trots att vissa kategorier av familjer utelämnas även på förskola C.  
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8.5 Användning, bearbetning och påverkan  

Samtliga pedagoger berättar att de använder sig av barnlitteraturen dagligen. Gemensam 

högläsning efter lunch förekommer på alla undersökta förskolor. Även i temaarbeten 

använder man sig av barnböcker som lämpar sig för valt tema. När det gäller bearbetning av 

litteraturen uttalar sig pedagogerna på följande vis:   

 

8.5.1 Anpassning av innehåll 

Carina: Ja, om det då är en saga där en pojke är en hjälte […]. Så ändrar vi då 

så det blir flickan som är hjälten eller --. Vi har pratat lite med vår 

genuspedagog om det här och det låter jätteroligt fast vi har faktiskt inte 

prövat det så speciellt mycket själva, äh, det har vi inte gjort fast hon 

(genuspedagogen) har ju väckt tanken. 

 

8.5.2 Ingen anpassning 

Nora: Nja… nej. Inte jag i alla fall. […] Vi läser rakt av. 

 

8.5.3 Anpassning av språk 

Sara: Äh … ibland så kanske man behöver ändra språkvalen för vi har ju 

många invandrarbarn här och då få man kanske berätta -- man får kanske 

ändra --. Som till exempel gamla böcker använder ett gammalt språk som 

ingen av barnen har hört. 

 

Då vi undrar hur barnen påverkas av barnlitteraturen svarar två av förskollärarna, Sara och 

Carina, att sagan bland annat inspirerar barnens lek. Att boken påverkar och är en motvikt 

till annat barnen möter, reflekterade Carina över i följande citat: 

 

8.5.4 Barnlitteraturen som komplement 

Carina: Jag tror den påverkar jättemycket som en motvikt mot allt det andra 

barnen får hemma och i samhället och i leksakskatalogerna och vad man ser 

på barnkanalerna åh ...   

 

8.5.5 Böckerna inspirerar leken 

Kristina: Kan man se det här att barnen använder böckerna --? Kan man se 

det i leken på något sätt?  

 

Carina: Mmm … Det kan man ju periodvis, tycker jag. Beroende på hur 

mycket böckerna hänger ihop med det vi gör för övrigt. Vi hade ju en 

jätteintensiv period under 1 år med Alfons Åberg och dom böckerna 

användes ju jättemycket och man såg mycket i leken av det.  

 

Sara: Det beror på om där är någon bok som dom fastnat riktigt mycket för. 

Där finns en prinsessbok som jag har läst för dom och då skulle dom leka 

prinsessa efter det. För då visste dom hur prinsessor va för det hade dom läst i 

den boken så det är väl det jag kan relatera till.  

 

8.5.6 Sammanfattning av hur pedagogerna använder sig av litteraturen 

Av tre intervjuade pedagoger har vi funnit tre olika sätt att bearbeta litteraturen på förskolan. 

Carina tittar på vad boken förmedlar och ändrar ibland innehållet till exempel vad gäller 

genus. Litteraturen läsas rakt av i Noras fall, medan Sara i anpassningen inriktar sig på ålder 

och förståelse av texten. Om pedagogen ändrar innehållet som en följd av en medvetenhet 

gällande normer, är inte resultatet av vår kvantitativa litteraturstudie lika avgörande vad 

gäller den bild barnet får av vad en familj kan vara. Då pedagogen läser boken rakt av sker 
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en direkt förmedling av innehållet från pedagog till barn. Utifrån vår empiri kommer då 

barnet endast att möta vissa familjeformer, främst kärnfamilj och ensamstående förälder och 

barn. 

 

Såväl Davies som Simonssons forskning visar att berättelserna påverkar barnens lek, vilket 

även våra respondenter påtalar. Vad barnboken förmedlar i text och bild inspirerar med 

andra ord leken. Barnen positionerar sig i sätt att vara utifrån de normer och könsmönster 

som framställs i litteraturen.  

 

8.6 Avslutande reflektioner av kvalitativa intervjuer 

Då vi återkommer till vår tredje frågeställning, gällande hur litteraturen används och väljs ut 

på förskolorna samt vilken utgångspunkt pedagogerna har i sitt arbete med familjen, kan vi 

bland annat konstatera att en utgångspunkt som samtliga pedagoger har är att utgå från den 

barngrupp man har framför sig. Valen sker beroende på vem man frågar såväl medvetet som 

omedvetet. Urvalen sker på olika premisser som till exempel ålder, tema och 

genusperspektiv. Samtliga pedagoger berättar att de använder sig av barnlitteraturen 

dagligen vid gemensam högläsning efter lunch och i temaarbeten. När det gäller bearbetning 

av litteraturen upptäcker vi tre olika sätt att behandla litteraturen på förskolan. Någon av 

pedagogerna tittar på vad boken förmedlar och ändrar ibland innehållet, en annan läser 

litteraturen rakt av och en pedagog anpassar ibland texten. Avslutningsvis svarar två av 

pedagogerna att berättelserna på förskolan inspirerar barnens lek.  
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9. SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

9.1 Vad förmedlar barnlitteraturen på förskolan?  

Resultaten från vår kvantitativa litteraturstudie visar att alla familjekonstellationer förutom 

regnbågsfamiljen finns representerad i barnlitteraturen. De vanligast förkommande 

familjeformerna är kärnfamilj tätt följd av ensamstående/skild mamma och pappa. I likhet 

med Johannessons studie finner vi att ombildad familj är en av de kategorier som existerar i 

liten utsträckning, i relation till samhället, i den undersökta barnlitteraturen. Även 

fosterfamilj är en mindre vanlig kategori. En skillnad från Johannesson undersökning är att 

om man slår ihop kategori 2 och 3, i vårt empiriska underlag, kommer istället 

familjekonstellationen med ensamstående förälder att dominera i barnböckerna och på så vis 

blir förmedlingen av vad en familj kan vara inte längre lika ensidig som Johannesson 

hävdar, även om det fortfarande endast är tre kategorier som dominerar. Dock undersöker 

Johannesson titlar tryckta år 2006 lämpade för 6-9 åringar, medan vår studie inriktar sig på 

befintlig litteratur på tre förskolor som lämpar sig för 3-5 åringar. Anmärkningsvärt är att 

fastän Johannesson undersökt modern barnlitteratur som publicerats under 2000-talet finner 

hon i denna samtida litteratur att mamma-pappanormen fortfarande dominerar. I vår 

litteraturstudie finner vi titlar från 1970-talet fram tills nu och vår undersökning visar att 

ensamstående förälder dominerar om vi slår samman kategori 2 och 3.  

 

Hur samtliga kategorier sedan framställs i barnböckerna leder oss vidare till vår andra 

frågeställning. En gemensam linje med Blomquist studie som vi påträffar i kategori 1 

(kärnfamilj) är det heteronormativa draget. En familj är mamma, pappa, barn och denna 

kategori således utesluter alternativa diskurser gällande sexualitet. Ur såväl kategori 2 

(ensamstående/skild mamma) som kategori 3 (ensamstående/skild pappa) framträder två 

ytterligheter. På ena sidan finns den mjuka och accepterande fadersgestalten i Alfons och 

hemlige Mållgan samt den harmoniska och tillåtande mamman i Dansa Dixi! På motsatt sida 

finns en avvisande vuxenvärld i Nämen Benny samt en mindre tolerant pappa i Kenta och 

barbisarna. Vidare finner vi även en titel innehållande en alternativ samlevnadsform i 

empirin. Gällande sexualitet kan titlarna i kategori 2 och 3 inte enbart analyseras ur ett 

normkritiskt perspektiv, på grund av att dessa böcker fokuserar relationen mellan förälder 

och barn. I denna analys finner vi istället normer för hur det är att vara mamma eller pappa, 

vilket framställs på olika sätt. Ofrånkomligt hamnar vi under denna analys även i ett 

genusperspektiv, vilket ur en normkritisk vinkel inte kan negligeras eftersom vad det är att 

vara kvinna eller man faller under rådande diskurs. Många av barnböckerna målar upp 

könschabloner av till exempel hur det är att vara flicka och pojke eller pappa och mamma. 

Här kan man dra paralleller till Butlers tankar kring det binära västerländska genussystemet. 

Detta binära, på heterosexualitet grundade, genus är nödvändigt då illusionen av en stabil 

genusidentitet ska kunna upprätthållas, enligt queerteoretikern Butler. Vilket innebär att 

genus följer kön och begäret riktas mot det andra genus som det därigenom särskiljer sig 

ifrån. Vi saknar en gränsöverskridande mamma i barnlitteraturen som inte enbart utför de 

traditionellt sett kvinnliga sysslorna. Dock finns en gränsöverskridande pappa i Alfons och 

hemlige Mållgan, i den bemärkelsen att han även ägnar sig åt klassiska kvinnosysslor. Ur ett 

normkritiskt perspektiv bryter denna gestalt uppdelningen mellan manligt och kvinnligt vad 

gäller sysslor.  
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Boken Lill-Zlatan och morbror raring, tillhörande kategorin en alternativ samlevnadsform, 

består också av en mängd klichéer av vad det innebär att vara homosexuell vilket uttrycks 

genom figuren morbror raring. Man skulle kunna se detta fenomen som att en ny diskurs 

utmanar den etablerade, genom samma typ av språk. Det vill säga nya schablonbilder möter 

andra rådande schabloner och på så vis skulle man kunna tänka sig att denna bok utmanar 

och ifrågasätter rådande diskurser gällande samlevnadsformer i barnlitteraturen. Utifrån ett 

queerperspektiv där målet egentligen är att bryta kategorier och tänka bortom uppdelningar, 

är schablonspråket inte att föredra men denna framställning kan med normkritiska ögon trots 

allt utmana rådande diskurs kring samlevnadsformer beroende på hur pedagogen arbetar 

med boken och vilken utgångspunkt denne har.  

 

9.2 Pedagogernas tankar kring arbetet med barnböcker 

Hur kommunikationen mellan barnlitteraturen och barnen ser ut svarar inte vår 

undersökning på, däremot kan vi till vis del replikera hur kommunikationen ser ut i 

användarkontexten på förskolan mellan förmedlaren (förskolläraren) litteraturen och 

mottagaren (barnet). Detta leder oss in på uppsatsen tredje frågeställning. När det gäller 

användning av litteraturen upptäcker vi tre olika sätt att arbeta med litteraturen på förskolan. 

En av pedagogerna tittar på vad boken förmedlar och ändrar ibland innehållet, en annan 

läser litteraturen rakt av och en tredje anpassar texten. Hur man använder sig av 

barnböckerna på förskolan får givetvis konsekvenser för kommunikationen mellan 

barnlitteraturen, förmedlaren och mottagaren. Om förskolläraren ändrar innehållet som en 

följd av en medvetenhet gällande normer blir det kommunikativa budskapet ett annat och då 

är inte resultatet av den relativt ensidiga förmedlingen från vår kvantitativa litteraturstudie 

lika avgörande vad gäller den bild barnet får av vad en familj kan vara. Då pedagogen läser 

boken rakt av sker en mer direkt förmedling av innehållet från pedagog till barn och utifrån 

vår empiri kommer då barnet endast att möta vissa familjeformer, främst kärnfamilj och 

ensamstående förälder och barn.  

 

Då vi återkommer till vår frågeställning gällande val av barnlitteratur sker dessa beroende på 

vilken pedagog man frågar såväl medvetet som omedvetet. Urvalen sker på olika premisser 

som till exempel ålder, tema och genusperspektiv. Vad vi kan se utifrån intervjusvaren är att 

pedagogen på förskola C gör medvetna val och då ofta utifrån ett genusperspektiv och hon 

ger även uttryck för tanken att det barnen möter i litteraturen på förskolan skulle kunna 

fungera som ett komplement till det barnen möter hemma. Man skulle kunna dra slutsatsen 

att hennes medvetna val och reflekterande förhållningssätt ur ett genusperspektiv bidrar till 

en mer jämnt fördelad förmedling av olika familjekonstellationer, även om vissa kategorier 

av familjer utelämnas även på förskola C.  

 

9.3 Begreppet familj - Vidgande eller begränsande?  

I läroplanen för förskolan kan vi läsa att verksamheten skall utgå från barnens 

erfarenhetsvärld och att det är med de egna erfarenheterna som grund barnen söker förstå 

och skapa mening. Samtliga pedagoger i vår undersökning uppger också att de i sin 

verksamhet utgår från den grupp av barn de har framför sig. Man pratar således om de 

familjeformer som finns representerade i barngruppen. Vilken betydelse för begreppet familj 

har då med hjälp av språket skapats? Hur förstår dessa barn innebörden av vad en familj kan 

vara? Högst troligt uppfattar dessa barn att en familj kan se ut som den egna familjen eller 

kamraternas, men inte mer än så. Ur ett poststrukturalistiskt perspektiv skapar människan 

genom språket, men hon är också i sitt tänkande styrd av språket och ett alltför ensidigt sätt 

att samtala kring familjen ger därav begreppet ett begränsat och snävt innehåll. Givetvis bör 
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förskolläraren möta barnet där det befinner sig och utgå från den erfarenhet av familj som 

barnet har, men en fråga man bör ställa sig är vad detta kan få för konsekvenser? Sannolikt 

reproduceras rådande normer. Vidare läsning i förskolans styrdokument klargör att 

verksamheten ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer. Likaså betonas öppenhet 

samt acceptans och som vi ser det bör man därför inte enbart bekräfta den egna erfarenheten 

kring familjen, utan även bygga vidare på denna och ge barnet ett vidare begrepp avseende 

familj. Ur den aspekten kan det bli aktuellt att se förskolan som ett komplement till det som 

barnet möter i hemmet eller på tv.   

 

Bäck-Wiklund och Johansson talar om en ny begreppsflora kring familjen och ser det som 

ett tecken på att begreppet går mot förändring från en snävare fokusering av kärnfamiljen till 

en vidare betydelse innefattande andra familjekonstellationer. Huruvida det har skett en 

glidning av begreppet familj svarar inte vår undersökning på, däremot kan vi konstatera att 

ett fåtal familjeformer dominerar i vårt undersökta material på bekostnad av andra. 

Avgörande för om ett begrepps innebörd förändras är den kontext och diskurs detta omfattas 

av. Rådande diskurs bestäms antingen av någon med makt eller av gruppen i talade subjekt 

och det är således antalet talade subjekt som avgör om det blir en glidning där en språklig 

innebörd förändras. I vår empiri finner vi ingen regnbågsfamilj vilket å ena sidan kan tolkas 

som det Rosenberg kallar för ett exkluderande osynlighetsgörande av det som faller utanför 

rådande norm gällande familjeformer, å andra sidan som att tiden kanske ännu inte är mogen 

för den typen av skildringar i barnlitteraturen. Men om vi istället riktar uppmärksamheten 

mot dagstidningarnas familjesidor ser vi där numera allt oftare samkönade par i 

bröllopsannonserna. En rimlig tanke är att dessa par så småningom vill skaffa barn och 

följaktligen kommer vi som blivande förskollärare att möta deras barn i förskolan. Det 

heteronormativa draget i vår undersökning är stark i såväl litteratur som i pedagogernas 

utgångspunkt. Med en normkritisk utgångspunkt kan vi undvika att alltid tillskriva ordet 

familj en heteronormativ betydelse samt skapa en glidning i begreppet och på så vis 

motverka stereotypa bilder av vad en familj är. Vi vill med vår uppsats utmana rådande 

diskurs och vidga begreppet familj som så ofta dyker upp i arbetet med barn på förskolan. 

För att kunna reflektera över normer krävs det att man har förmåga att se dem och det är vår 

förhoppning att vårt arbete bidrar till detta. 

 

9.4 Framtida forskning 

Vår undersökning skulle med fördel kunna genomföras ännu en gång på ett större urval av 

kommuner, förskolor, barnböcker samt pedagoger. Denna uppsats fokuserar barnlitteratur 

och förskollärare i verksamheten, men lika intressant vore att låta barnens tankar stå i 

centrum och genom intervjuer uppmärksamma hur barnen tänker kring begreppet familj. 

Under analysen av barnböckerna väcktes även vår nyfikenhet kring hur barnen egentligen 

uppfattar innehållet i barnlitteraturen samt hur författarna tänker kring ämnet 

familjekonstellationer. 
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Bilaga 1 – KODSCHEMA 
 

Johannessons kodschema och kodmanual 

 

 föräldern är ensamstående/skild (1) 

 kärnfamilj – familjen består av mamma, pappa och deras eventuella 

biologiska och/eller adopterade barn (2) 

 ombildad familj – familjen består av mamma/pappa och dess nya partner, samt deras 

barn, både gemensamma och från tidigare förhållanden (3) 

 föräldrarna är från ett annat land än Sverige/familjen har invandrat (4) 

 någon i familjen har en sexuell läggning som inte faller under termen 

heterosexuell (5) 

 någon i familjen har en funktionsnedsättning (6) 

 ingen familj nämns (7) 

 

Författare Titel  Övrigt 

 

 Titel: Bokens titel 

 Författare: Namn på författaren/författarna 

 Övrigt: Eventuella kommentarer för att förtydliga placering i specifik kategori 

(Johannesson, 2007, ss. 19-20)  
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Bilaga 2 – INTERVJUGUIDE 
 

 

Inledning 

 

 

Berätta lite om dig själv (ålder, utbildning m.m.). 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Vilka åldersgrupper arbetar du med? 

   Användning  

 

Bearbetning 

Hur går det till när ni  Hur bearbetar ni barnböckerna?  

använder barnböckerna? 

 

(ändrar/lägger till/tar bort) 

När arbetar ni med litteraturen?  

 (skapande/samtalande/i leken) 

 

   

 
BARNBOK 

 

   Barnen och barnböckerna 

 

Val 

Hur uppfattar ni att barnen använder   På vilket sätt väljs den lånade  

sig av barnböckerna i förskolan?  litteraturen ut? 

 

Hur påverkas barnen av den litteratur 

  

som erbjuds, tror du? 

  

Vilka böcker ska man inte läsa på  

  

förskolan? 

   

 

LPFÖ 98 och barnboken 

 

I LPFÖ 98 står det att: 

 

"Förskolan skall ta hänsyn till 

 

att barn lever i olika livsmiljöer" 

 

Hur märks det i er verksam- 

 

het? 

 

 

På vilket sätt hanterar ni olika  

 

familjekonstellationer? 

  

 

Våra resultat visar att… 

 

(förklara och visa diagram) 

 

Hur tänker du kring det?  

 

Hjälper eller stjälper 

barnlitteraturen detta 

 

 

arbete? 

 

 

 Avslutning 

 

Följdfrågor 

Övriga tankar eller funderingar? Hur menar du? 

Var det några frågor du trodde vi skulle ställa Vad tänker du på? 

som vi inte ställde? 

 

Kan du förklara/berätta mera? 
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Bilaga 3 - INFORMATIONSBREV 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Frida Persson och Kristina von Knorring Kaestner, som läser vid 

Högskolan i Halmstad. Vi gör vårt examensarbete, vår C-uppsats, inom lärarutbildningen 

med inriktning på förskolan. Vårt syfte med uppsatsen är att studera familjekonstellationer i 

skönlitterär barnlitteratur lämpad för barn i åldrarna 3-5 på ett antal förskolor i Halmstads 

kommun och därmed få en förståelse för vilken bild av familjen som förmedlas till barnen 

genom litteraturen.  

 

Enbart en undersökning av barnböckerna visar inte hur de egentligen används i 

verksamheten. Därför vill vi komplettera våra litteraturstudier med att intervjua några av er 

förskollärare som arbetar med 3-5 åringar, där vi bland annat vill diskutera hur ni använder 

och väljer ut litteraturen på förskolan. Detta för att få en bild av hur ni arbetar med 

barnböcker i verksamheten.  

 

Vi har valt just er för att undersökningen innefattar era kunskapsområden och eftersom ni 

arbetar med barn i den ålder vi har valt att skriva uppsatsen om. Ni deltar frivilligt och får 

när som helst avbryta intervjun om så skulle önskas. Allt som sägs kommer att vara 

konfidentiellt och ni kommer givetvis vara anonyma i uppsatsen. Det är bara vi, Kristina och 

Frida, som kommer att ha hand om materialet och vi kommer givetvis att använda oss av 

fingerade namn i uppsatsen.  

 

Med vänliga hälsningar 

Frida & Kristina 

 

 

Om ni vill kontakta oss om något är det bara att ringa: 

Frida Persson  Tel: XXX-XXXXXXX 

Kristina Kaestner Tel: XXX-XXXXXXX    

 



61 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 


