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ABSTRAKT 
Family constellations represented in children’s literature- a document analysis of 
literature in preschools. 
 

Studiens syfte är att undersöka vilka olika familjekonstellationer barn i tre till fem års 
ålder möter i barnlitteraturen på förskolan och hur dessa konstellationer framställs. 
Urvalet av litteraturen på förskolorna är någon som undersöks samt vilka tankar som 
finns bakom det. Forskningsmetoder som används är dokumentanalys samt kvalitativ 
intervjuer. Empiriinsamlingen har gjorts på fem olika förskolor där fem förskollärare 
intervjuats. I resultatet av intervjuerna framkommer det att fyra av fem avdelningar går 
till biblioteket för att välja litteratur. Tankar hos de intervjuade förskollärarna som finns 
kring valet av litteratur är; genus, mångfald, jämställdhet, familjekonstellationer samt att 
få med bok-klassiker. I resultatet av dokumentanalysen så utgör familjekonstellationen 
kärnfamilj cirka 42 % av de 53 böcker som analyserats, 36 % är av konstellationen 
ensamstående förälder och sammanlagt 23 % utgörs av konstellationer som exempelvis 
samkönad-, heterosexuell-, skilsmässo- och adoptivfamilj. Hur de olika 
konstellationerna framställs i böckerna är beroende på vilken familjekonstellation som 
representerats. I diskussionen problematiseras vad det får för konsekvenser då det finns 
få böcker av andra familjekonstellationer än kärnfamiljen representerad i barnlitteratur 
på förskolan.  
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1 INTRODUKTION 
”Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 
anhörig eller funktionshinder eller annan kränkande behandling” (Skolverket 
1998 rev. 2011:3). 

I Statistiska Centralbyråns (2014) rapport om familjestatistik ses kärnfamiljer som 
den vanligaste familjeformen bland barn i tre års ålder, och består av cirka 76 % av 
alla familjer i Sverige. En kärnfamilj innefattar enligt Statistiska Centralbyrån en 
familj där båda föräldrarna har alla barn gemensamt (a.a.). Med det här menas att 
trots att kärnfamiljen ses som den vanligaste familjekonstellationen, är det cirka 24 
% utav alla familjer med barn i tre års ålder som inte lever inom den familjeformen.  
Boken i förskolan är ett väl känt material som har många användningsområden, 
där barnen får en uppfattning om sin omvärld. Och en stor, eller kanske den största 
delen av barns omvärld är familjen. Barnlitteraturen kan ses som en förmedlare av 
kunskap, där ämnen såsom exempelvis familjen och relationer kan tas upp. I 
läroplanen för förskolan (Skolverket 1998 rev. 2011) står det att verksamheten skall 
eftersträva att barns respekt samt öppenhet för andra människors levnadssätt och 
uppfattningar skall stödjas av de vuxna i verksamheten (a.a.). Med det i åtanke kan 
det vara av stor vikt att lägga ner tid och tanke på vad för litteratur som representeras 
på förskolorna.  
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2 BAKGRUND 
I bakgrundskapitlet har en begreppsförklaring gjorts för att förtydliga begrepp som 
återkommer i uppsatsen. Vidare presenteras forskning om bilderboken samt 
familjebegreppet. Familjekonstellationer och lärares förberedelser att stötta och möta 
barn i HBT-familjer diskuteras utifrån vetenskaplig litteratur. Det teoretiska 
perspektivet som studien inriktar sig på är queerteoretiskt perspektiv och presenteras 
vidare. Slutligen tas begreppet heteronormativitet upp.  

2.1 Begreppsförklaring 
Kärnfamilj- Familj bestående av en mamma, en pappa samt gemensamma 
biologiska barn (Ahlberg, 2008). 

Storfamilj- familj som medräknar far- och morföräldrar mfl. (Ahlberg, 2008).  
Ombildade familjer/ styvfamiljer- föräldrar till barn som separerat och bildat nya 
hushåll och familjer (Ahlberg, 2008). 
Ensamstående familj- en familj där pappan eller mamman är ensamstående med 
barn som bor i hushållet (Ahlberg, 2008) 
HBT-personer och familj- en begreppsförklaring för personer inom gruppen bi- 
homosexuella samt transpersoner (Ambjörnsson, 2006).  

2.2 Bilderboken och dess betydelse 
Eftersom många barn i förskolan inte lärt sig läsa är det ofta bilderböcker som finns i 
bokhyllorna i verksamheten. Sanders (2013) klargör begreppet bilderbok som en bok 
där bilder och texter är kombinerade. Vidare menar författaren att bilderboken gör 
det möjligt för barn att skapa en djupare förståelse för innehållet då text och bild är 
kombinerad, särskilt då stunden är delad med en vuxen (a.a.). Även Martens, 
Martens, Doyle, Loomis och Aghalarov (2012) och Martinez och Harmon (2012) 
förklarar hur betydelsefulla bilderna i bilderböcker är då de menar att bilden är lika 
viktig som den skrivna texten. Stewig förklarar i Martinez och Harmons (2012) 
studie, bildens och textens betydelse då de menar att berättelsen i en bilderbok 
berättas genom både orden och bilderna. Nikolajeva och Scott (2001) menar att en 
bilderbok måste ha minst en bild på varje uppslag för att kallas bilderbok. Författarna 
har analyserat bildernas och texternas betydelse i bilderboken och kommit fram till 
fem olika relationer dem emellan; de första är då bilderna och texten är symmetriska, 
att de har en likartad innebörd. Det andra som framkom var då bilderna och texterna 
kompletterar varandra då de från början har olika uppgifter. Att bilderna och texten 
förstärker varandras betydelser och att bilderna och texters handlingar är av olika 
betydelser var också något som framkom. Den sista relationen som uppmärksammas 
är då bilder och texter verkar vara tvärtemot varandras handlingar. Martinez och 
Harmon (2012) har i sin artikel gjort en undersökning som grundas på bilder och 
texters samband i bilderböcker, för äldre och yngre barn. I artikeln framkom det att 
bilder spelar en större roll för de yngre läsarna än för de äldre. Det framkom även i 
författarnas studie att det i böcker riktade till de yngre barnen fanns mindre inblick i 
relationer än för de äldre barnen (a.a.). 

Esposito (2009) menar att bilderböcker är en del utav populärkulturen. Detta då hon 
förklarar att det är en plats där bland annat ämnen såsom sexualitet, värderingar och 
ras tas upp och ifrågasätts. Trots att lärare numera lär barn att kritiskt läsa texter, har 
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särskilt små barn svårt att förstå underliggande betydelser. Författaren menar att ett 
sätt att lära om sin omvärld för både vuxna och barn är genom böcker, och att det då 
är viktigt att kritiskt granska texten man läser. Esposito problematiserar ämnet och 
menar att barnböcker bör spegla verkligheten mer. Författaren ifrågasätter varför 
man måste måla fram världen som en perfekt värld, då den är full av vardagsrasism 
och homofobi. Istället bör man problematisera de här ämnena tidigt i barns liv (a.a.). 
En vanlig förekommande aktivitet i många Svenska förskolor är enligt Simonsson 
(2004) högläsning efter lunch. Författaren menar att denna aktivitet i grunden är en 
pedagogstyrd aktivitet då det är pedagogen som bestämmer när, hur och var 
högläsningen skall ske och vilka som blir en del av den. Simonsson beskriver vidare 
bilderboken som en materiell artefakt som används i det dagliga bruket hos 
människor sedan länge. Bilderboken har under åren förändrats, både till utseende och 
innehållsmässigt. Detta beror på hur samhället förändrats; från att ha förmedlat den 
kristna läran under upplysningstiden, till äventyrsskildringar under romantiken, till 
såväl konstsagor på 1800-talet osv. Som pedagog idag har man många ändamål med 
böcker på förskolan. De kan användas som material för fantasi, språkutveckling, 
underhållning, ta upp och hantera olika ämnen och frågor etc. Simonsson tar i sin 
avhandling (2004) upp att bilderbokens tillgänglighet på förskolor inte är självklar 
för barnen. Hur tillgänglig barnlitteraturen är beror på avdelningens personal och 
deras föreställningar och uppfattningar om barngruppen (a.a.).  

2.3 Familj, vad är det? 
”Familjer idag har väldigt olika skepnader. Familj kan då betyda tillexempel 
ensamstående föräldrar med barn, familjer med två mödrar eller två fäder, 
ombildade familjer, storfamiljer eller nära vänskapsrelationer” (Ahlberg, 
2008:263) 

Ahlberg (2008) tar i sin avhandling upp att ofta när man talar om familj så är det 
synonymt med den så kallade kärnfamiljen. Författaren menar vidare att det är långt 
ifrån självklart att barn växer upp i en kärnfamilj, och att Sverige idag kantas av 
många olika familjekonstellationer. Ahlberg tar vidare upp att familjebegreppet kan 
ge en bredare betydelse och innefatta barn till ensamstående föräldrar, samkönade 
par, ombildade familjer, storfamiljer etc. Författaren diskuterar hur familjebegreppet 
kritiserats inom forskning då många anser att man helt bör gå ifrån begreppet, medan 
andra anser att begreppet bör bevaras men i nya tappningar. Kritikerna till begreppet 
menar att begreppet har en benägenhet att skymma andra familjeformer än 
kärnfamiljen då begreppet kan tyckas normativt kopplat till denna. Istället använder 
sig Ahlberg i sin avhandling utav begreppet “familjepraktiker”. Begreppet innebär att 
man istället för att utgå från blodsband utgår från de vardagliga processer och 
inkluderar nära relationer och olika familjekonstellationer. I avhandlingens resultat 
har författaren, utifrån djupintervjuer kommit fram till att definitionen av begreppet 
”familj” inte är något permanent utan något som är föränderligt. Familjegränserna 
efter en skilsmässa eller separation är något som enligt respondenterna i Ahlbergs 
studie är något som förhandlas och omförhandlas (a.a.).  

Även Regnér (2006) menar att familjen inte längre nödvändigtvis behöver utgå från 
blodsband, utan att familjen kan ha många olika innehåll och former. Författaren 
menar att den kan vara ekonomisk, känslomässig eller en blandning av endera (a.a.). 
Familjekonstellationerna i Sverige idag är av stor variation, menar Ahlberg (2008). 
Även fast kärnfamiljen fortfarande är vanligast, består en dryg fjärdedel av barn i 
åldersgruppen 0-18 år av gruppen som har föräldrar som är separerade eller aldrig 
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levt ihop. Av de här barnen bor sju procent i så kallade ombildad familj och fjorton 
procent delar hushåll med en ensamstående förälder (a.a.).   

2.4 Familjens engagemang i förskolan 
Familjens engagemang i förskolan har en stor roll, menar Sandberg och Vuorinen 
(2008). De förklarar vidare att det har en större betydelse för ett till tre åringar att 
lärare och föräldrar har en daglig kontakt med barnet, än med äldre barn. Detta 
eftersom barnets välmående i den här åldern är beroende av föräldrars 
uppmärksamhet. Samarbetet mellan förskolan och hemmet är inte bara allmänt 
accepterat, utan även inskrivet i förordningar utav Sveriges regering (a.a.). Även 
Hedges och Gibbs (2005) styrker det som Sandberg och Vuorinen menar, och 
tillägger att samarbetet mellan hem och förskola har betydelse för barns inlärning 
och utveckling. Författarna förklarar att till skillnad från andra utbildningssektorer 
möts föräldrar och personal på förskolan dagligen, vilket gör det viktigt att 
samarbetet däremellan fungerar för barnets välmående (a.a.). Sandberg och Vuorinen 
(2008) hävdar att om samarbetet mellan hem och förskola är av god kvalité kan det 
enskilda barnets problem upptäcks i tid. 

2.5 Familjekonstellationer och förberedelser  
 
”Familjelivet i dagens Sverige karaktäriserar en mångfald konstellationer och 
familjemönster. Det är långt ifrån självklart att människor lever i det vi brukar kalla 
kärnfamiljer” (Ahlberg, 2008:13). 

Enligt Rimalower och Caty (2009) uppfostrades år 2000 åtta till tio miljoner 
barn i amerikanska hem utav samkönade föräldrar. Det här medför enligt 
författarna, en ökad existens av dessa familjeformer i amerikanska skolsystem. 
Som lärare kräver det en beredskap att stötta och inkludera dessa barn (a.a.). 
Cullen och Sandy (2009) hävdar i sin artikel att genom som vuxen ha en öppen 
dialog med barn i skolan kring familjekonstellationer, kan det skapa en förståelse 
för andra familjeformer än sin egen. Författarna efterlyser vidare mer 
omfattande, inkluderande böcker i skolan kring ämnet familjekonstellationer, 
som är begripliga för barnen (a.a.). Det här benämner även Rowell (2007) som 
efterlyser barnböcker som inkluderar samkönade familjer. Författaren förklarar 
att om man som lärare tar upp ämnen som det här, kan barn från olika 
familjekonstellationer lära om och respektera andra familjekonstellationer än sin 
egen. Rowell menar att man som lärare – både för yngre och äldre barn, måste 
välja böcker som anses lämpliga för alla barn, där ingen får känna sig 
exkluderad. Som lärare är det viktigt att granska böckerna för att se på innehållet 
och ifall det är böcker som barnen kommer tycka om och lära sig utav (a.a.). 
Kelly (2012) menar att man som lärare måste vara beredd att hantera frågor 
kring sexualitet och att anpassa sin pedagogik till inkluderande där inget barn 
känner sig utelämnad. 
Meese (2012) menar i sin artikel att lärare i grundskolan inte har särskilt goda 
förberedelser av att möta och hantera frågor och samtal kring olika 
familjekonstellationer. Meese hävdar att både lärare och barn förlitar sig på lärarens 
egna kunskaper skapade utifrån egna erfarenheter och massmedia. Författaren tar upp 
att bilden av familjer kan vara missvisande. Ett exempel som framställs är 
fosterbarnet. Ofta så framställs barnet som en ”superhjälte” som ofta tvingas förtjäna 
sin plats i familjen (a.a.). 
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Efter en skilsmässa eller en separation bildas ofta nya relationer (Ahlberg, 2008). 
Ifall en eller båda av barnets biologiska eller ursprungliga föräldrar bildar nya par, 
skapas styvfamiljer. En styvfamilj är till skillnad från ursprungsfamiljen av en helt ny 
karaktär som ofta påverkar barnet som vanligen, på ett eller annat sätt bor i båda 
familjerna. I en styvfamilj blir barnet tilldelat flera föräldrar, möjligen fler syskon 
och en större släkt än tidigare. Efter en skilsmässa är det vanligast att barn lever ihop 
med sina mödrar än med sin fäder (a.a.). Regnér (2006) nämner i sin avhandling två 
sätt att inom forskningen tolka beskrivningen av den ensamstående mamman, 
kopplat till samhällets presentation av dem. Ett sätt är att se mamman som ett för 
samhället socialt problem, eller som ”förvaltningssapparatens utstötta mamma” 
(s.57). Det andra sättet att se den ensamstående mamman som ”en av 
postmodernitetens pionjärer” (s.57), som en reformator av både familj och andra 
former av relationer (a.a.). 

2.6 Lärares skyldighet 
”Teachers grapple with situations related to gender and sexuality on a daily basis- their own 
sexuality, and children constructing their views, or interacting with students and/or families 
who are not heterosexual” (Kelly 2012:289). 

Som lärare har man en pedagogisk skyldighet att se alla barn och familjer utifrån ett 
kulturellt komplext sätt, menar Kelly (2012). Författaren hävdar att denna skyldighet 
finns representerad i läroplansdokument och skollagar etc. och innefattar inkludering 
inom kulturer och mångfald inom sexualitet. Kintner-Duffy, Vardell, Lower och 
Cassidy (2012) beskriver i sin artikel om en kurs som informerar lärarstudenter med 
inriktning till barns tidiga år i skolan, kring HBT-familjer. Kursens syfte, enligt 
författarna är att reflektera över sina tankar kring HBT-familjer samt att informera de 
blivande lärarna så att de känner igen och har möjlighet att tillgodose behoven hos 
HBT-familjer. För att lyckas göra detta behöver man enligt författarna definiera 
begreppen familj och inkludering i skolsammanhang. Artikeln grundar sig i att 
många efterlyser kurser likt denna, då det ofta anses vara tabu att i formella 
sammanhang samtala kring ämnet sexualitet (a.a.).  

 
”There is a small body of work examining the use of picture books with young 
children to develop understanding of diversity and inclusion” (Kelly 2012:290). 

Kelly (2012) skriver i sin artikel om forskare som påvisar att bilderböcker kan 
vara till stor hjälp för förskollärare att ta upp ämnen såsom sexualitet och 
familj. Forskare hävdar även att det här kan skapa en tidig förståelse kring 
andra familjeformer än sin egen, hos barn. Kelly genomförde en forskning, 
som handlade om vilken påverkan barn i tre till fem års ålder får genom att 
använda bilderböcker med samkönade familjer i den vardagliga praxisen på 
förskolan. Med påverkan menade författaren språk, samspel, konversationer 
samt lek. Resultatet i studien visade att barnen använde sig utav den rådande 
familjeformen i den fria leken och i samspel med andra barn och vuxna. Kelly 
påpekar att det aldrig förekom ett ifrågasättande hos något barn vid något 
tillfälle kring att det inte går att ha två mammor eller två pappor. Författaren 
drar slutsatsen att det faktum att barnen i studien visar både i den fria leken 
samt i samspel med andra att de förstår andra familjestrukturer, påvisar att barn 
har möjlighet att förstå ett ämne utifrån flera olika perspektiv (a.a.).  
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2.7 Queerteoretiskt perspektiv 
”Kärnan i queerteorin utgörs av en kritisk analys av antagandet att en viss 
relation mellan de tre faktorerna kön, genus och sexuellt begär är självklar, 
enhetlig och ”naturlig” (Berg och Wickman, 2010:10). 

Att inta ett queerteoretiskt perspektiv är enligt Ryan och Hermann-Wilmarth (2013) 
att bortse från det normativa och istället tänka bortom att det finns någon som är 
normativt eller onormalt. Queer har en vid betydelse och omfattar innebörder såsom 
sexualitet, HBT-personer, normalitet etc. Queer kan även ha två separata betydelser 
innanför den akademiska världen. Det här då man sammanför två perspektiv; det som 
anses vara ”normalt” och det som anses vara ”onormalt”, och intar fokus mellan 
dessa två perspektiv (a.a.). Taylor och Blaise (2014) förklarar att genom att använda 
queer som strategi inom skolväsendet utmanas inbäddade heteronormativa 
antaganden i rutiner, kursplaner, strukturer och texter i skolan.  

Greteman (2014) förklarar att det queerteoretiska perspektivet handlar om att finna 
nytänkande tekniker som ramar in hur man räknas och hur man kan (eller inte kan) 
relatera till världen trots den normaliserande processen som ständigt pågår. 
Begreppet queer beskriver Greteman som ett oklart begrepp som ofta förknippas med 
att definiera människors identiteter (exempelvis HBT). I motsats till sin egen 
förklaring så hänvisar Greteman vidare till Ford som menar att istället för att queer 
används för att beskriva identiteter så betecknar begreppet istället en politisk hållning 
och ett ideologiskt engagemang samt som ett beslut att inte leva inom någon social 
norm. Greteman frångår att queer, som vanligtvis kopplas ihop med sexuell identitet, 
såsom HBT-personer, och menar att det vore en förvillelse att endast begränsa queer 
inom detta (a.a.). Även Berg och Wickman (2010) frångår att queer är ett entydigt 
begrepp och menar att det snarare är en samling av flera teorier, med en bred 
betydelse. Författarna förklarar att det queerteoretiska perspektivet ofta beskrivs som 
ett kritiskt perspektiv där möjlighet att granska, studera och ifrågasätta den 
heterosexuella normen som är rådande i samhället. De hävdar även att Judith Butler 
ses som det queerteoretiska perspektivets främsta ansikte. Enligt författarna hävdar 
Butler att de väsentligaste poängen med teorin är att den inte ska begränsas till en 
betydelse utan att den snarare bör överträda kategoribildning och entydiga 
definitioner. Berg och Wickman understryker att det queerteoretiska perspektivet är 
en samling av ett flertal perspektiv som gemensamt tolkar företeelser i det sociala 
perspektivet. Det här med utgångspunkt i att en ny förklaring och en ny 
problematisering krävs av den rådande normativa heterosexualiteten (2010). 

2.8  Heteronormativitet 
”Med heteronormativitet åsyftar jag de normativa krafter som dels föreskriver 
heterosexualitet och förser oss med ett heterosexuellt perspektiv och dels bestraffar 
det som faller utanför heterosexualitetens gränser” (Wasshede, 2010:26). 

Wasshede (2010) menar att den heterosexuella kärnfamiljen är fortfarande idag den 
rådande normen i Sverige. Detta är likvärdigt med begreppet heteronormativitet, som 
Wassberg beskriver här ovan (a.a.). Även Cullen och Sandy (2009) förklarar 
begreppet heteronormativitet som något som utesluter de som faller utanför 
heterosexualiteten, med andra sexuella identiteter (a.a.). Anledningen till att den 
heterosexuella kärnfamiljen anses som normativ är enligt Wasshede (2010), att den 
ses som en mall över hur en familj ska se ut, som en urbild. Att strida mot 
normativitet innebär inte en normlöshet, menar författaren. Författaren menar att det 
tvärtom, handlar om att nya gränsdragningar och starka normer bildas. Författaren 
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skriver vidare att det finns flera sätt att bryta mot den rådande heteronormativa 
kärnfamiljen, exempel på det är; att man kan bo och leva i kollektiv, vara ett 
samkönat par och delat föräldraskap med andra vuxna (a.a.). 

Ryan och Hermann-Wilmarth (2013) skriver i sin artikel kring händelsen år 2011 då 
senatorn i Tennessee förbjöd lärare i grundskolan att diskutera och undervisa kring 
ämnet homosexualitet. Lagen fick mycket motstånd, och det blev bekräftat att skolan 
har ett heteronormativt synsätt där endast heterosexualitet är accepterat. Forskare och 
pedagoger menade att man behövde böcker som inte föll inom det heteronormativa 
och behandlade HBT-frågor. Trots att böckerna i klassrummet är heteronormativa, 
menar författarna att man som lärare kan läsa och undervisa med dessa genom att 
använda en så kallad ”queerlins” (s 144), grundad i det queerteoretiska perspektivet 
(se punkt 2.6). Att använda en queerlins kan hjälpa lärare finna möjligheter att 
utforska böcker som redan finns i klassrummens och bibliotekets hyllor, som dömts 
ut som olämpliga och för subjektiva för skolan. Syftet med att använda en queerlins 
är, enligt författarna att man som lärare finner tillvägagångssätt att läsa texterna 
mångkulturellt, med inriktning på sexualitet och könsidentiteter. Med queerlins som 
hjälpmedel menar Ryan och Hermann-Wilmarth att man hoppas att en mer o-
normativ bild av sexualiteten skapas och att det normativa synsättet tystas ned (a.a.). 
Kelly (2012) skriver att trots att man som lärare tar upp ämnet sexualitet med syfte 
att motarbeta heteronormativitet, så tenderar det att bli ett annorlundaskap i samtalet 
då man ska samtala kring motsatsen till heterosexualitet. 

Aveline (2006) tar i sin artikel upp att man i dagens samhälle förväntas att växa upp 
och leva enligt den rådande normen, som är ett heterosexuellt förhållande. Gör man 
det så är man en del av en så kallat ”social ordning”. Författaren menar vidare att 
trots att man ser sig själv som accepterande mot andra familjeförhållanden än sin 
egen, så tar man ofta det heterosexuella förhållandet för givet (a.a.). 
Goldstein (2013) skriver i sin artikel om två typer av tankesätt som kan förekomma i 
skolan. Det ena är att man i skolans läroplan endast ger en kunskapsbild utifrån vad 
samhället anser vara normativt eller normalt. Det här leder ofta till missuppfattning 
menar Goldstein, då lärare endast lär sig att jämföra med den rådande normen i 
läroplanen. Att inte ha en läroplan som inkluderar samkönade par leder, enligt 
författaren till att lärare får budskapet att människor som lever i den 
familjekonstellationen inte anses vara ”normal”, då lärare har läroplanen som 
läromedel. Det andra tankesättet som kan vara skadligt är när lärare tar upp ”de 
andra” i skolsammanhang. ”De andra” framställs som det onormala då läroplanen har 
ett heteronormativit förhållningssätt. Detta leder ofta till att ”de andra” framställs 
som missvisande, stereotypa och partiska i texter och samtal (a.a.). 
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka vilka familjekonstellationer barn i tre till fem års 
ålder möter i barnlitteratur som finns tillgänglig på förskolan, samt hur valet av 
litteratur går till.  

Frågeställningar som arbetet grundar sig på är: 

• Hur väljs litteraturen ut på de besökta förskolorna? 
• Vilka tankar finns bakom valet av litteratur? 
• Vilka familjekonstellationer finns representerad i barnlitteraturen på 

förskolorna? 
• Hur framställs olika familjekonstellationer i barnlitteraturen? 
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4 METOD 
Undersökningsinstrument som används i undersökningen är av två slag; 
dokumentanalys samt kvalitativ intervju. Dessa två metoder beskrivs här nedan. 

4.1 Kvalitativ intervju 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver kvalitativ intervju som något man 
kan genomföra på olika och varierande sätt: intervjufrågornas följd väljs av 
intervjuaren, omfattningen av öppna frågor kan variera och vilka förbestämda frågor 
man som intervjuare ställer. Till skillnad mot om man använder sig utav ett 
frågeformulär så kan man med kvalitativ intervju situationsanpassa intervjufrågornas 
följd. På det viset kan man få svar på fler frågor än vad man skulle om man hade ett 
standardiserat frågeformulär (a.a.).  

4.1.1 Genomförande 
Fem intervjuer med förskollärare har gjorts under samma besök som bokutbudet 
undersökts på förskolorna. Det har inte lagts stor vikt i att bestämma om intervjun 
ska ske före eller efter studenten kollat bokutbudet. Detta eftersom intervjun inte 
grundas i vilka böcker som hittats i bokhyllan. Intervjun har inte varit av en djup 
karaktär utan det som intervjuaren varit nyfiken på är hur litteratur till avdelningen 
väljs ut, vem/vilka som väljer samt ifall de på avdelningen har någon/några kriterier 
eller tankar då de väljer litteraturen till avdelningen. Anledningen till att intervjun 
inte varit av den djupa karaktären är för att huvudsyftet med undersökningen ligger i 
familjekonstellationer som finns i barnlitteraturen på de olika förskolorna. I bilaga B 
finns intervjuguiden som används. Intervjufrågorna har utformats utifrån två av 
studiens frågeställningar och inriktar sig på hur urvalet av litteraturen går till, samt 
vilka tankar som finns bakom valet av litteratur. För att intervjun skulle bli som ett 
samtal mellan intervjuare och respondent så fanns även frågor som inte var utifrån 
studiens frågeställningar. Utifrån studiens syfte hade två intervjufrågor varit 
tillräckligt men genom att ställa flera frågor om litteraturen så blev svaren med 
djupgående då respondenterna kom in på samma svar ett flertal gånger.  

Respondenterna har inte fått tillgång till intervjufrågorna innan intervjutillfället. Det 
här för att intervjuaren ville att svaren skulle spegla just den respondenten och inte 
arbetslaget. 
Intervjun spelades in för att kunna lägga fullt fokus på respondenten och ge denne 
respons och följdfrågor. Det har inte lagts stor vikt i att frågorna kommit i samma 
följd som på pappret, detta eftersom svaren ibland kommit in på andra frågors svar. 
Intervjufrågorna har tematiserats i fyra olika teman: Urval, respondentens tyckande, 
användning samt utbyte. Under temat urval har frågorna handlat kring hur urvalet går 
till, vem/vilka som väljer samt bakomliggande tankar. Under respondentens tyckande 
har frågor kretsat kring respondentens erfarenheter kring olämpliga böcker samt 
favoritböcker eller författare. I temat användning har frågor kring litteraturens 
användning legat samt ifall litteraturen diskuteras. Under temat utbyte har frågan 
kring hur ofta litteraturen byts ut legat. Intervjuerna som genomförts har sammanlagt 
tagit cirka två timmar. 

Efter intervjutillfället har respondenternas svar transkriberats och analyserats. En 
deskriptiv redogörelse har gjorts då alla svar som intervjuaren samlat in har lagts 
under respektive intervjufråga. Det här för att få allt material samlat på ett ställe. De 
olika respondenterna har fått var sin färgkod för att kunna särskiljas från varandra. 
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Steget därefter har varit att analysera intervjusvaren för att sedan sammanställa dem 
till resultatet. 

4.1.2 Metodkritik 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att en styrka med intervju som metod 
är att man får en mer praktisk inblick hos respondenternas svar då de ofta 
exemplifierar svaren under en intervju. En annan styrka med metoden är att man som 
intervjuare får möjlighet att ta del av respondentens normer, språkbruk, känslor etc. 
Svaghet med intervju som forskningsmetod är enligt författarna att intervjun är ett 
resultat av ett visst tillfälle, på en viss plats där det som tas upp i samtalet kan ha 
syften som intervjuaren inte förstår eller har tänkt sig. Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne tar även upp att intervju ibland måste kompletteras med andra metoder då 
endast intervju kan ge en begränsad bild av ett fenomen (a.a.). 

4.2 Dokumentanalys (innehållsanalys) 
Dokumentanalys, även kallad innehållsanalys beskrivs av Denscombe (2009) som ett 
dokumentinnehåll som analyseras. Denna metod kan användas till ljud, bilder samt 
text. Författaren förklarar vidare att det i allmänhet finns en generell procedur som 
innehållsanalys följer: först bryts den text, de bilder eller illustrationer man valt ned i 
mindre beståndsdelar. Sedan arbetas kategorier fram för att få in 
texten/bilderna/illustrationerna i relevanta teman. Här kan man leta efter 
”nyckelord”, ett exempel skulle kunna vara som i studiens fall, att leta efter 
ord/bilder som handlar om familj. Därefter kodas beståndsdelarna in i de kategorier 
som arbetats fram, för att sedan räkna förekomsten av dessa i 
texten/bilderna/illustrationerna. Till sist analyseras beståndsdelarnas förhållande till 
andra beståndsdelar. När avkodningen genomförts väl går det att göra en mer 
förfinad analys, som ger förklaring till varför och när enheterna länkas ihop som de 
gör (a.a.). Även Bryman (2011) förklarar innehållsanalys som en metod där analys av 
bilder och texter sker. Dessa bilder och texter kan vara handskrivna, i elektronisk 
utformning eller tryckta (a.a.).   

4.2.1  Genomförande 
I undersökningen har fem förskolor i Kalmar kommun besökts. På förskolorna har 
studenten fått tillgång till avdelningens litteraturutbud, där anteckningar om 
författare och titel på boken har gjorts. Studenten har bläddrat igenom böckerna och 
undersökt ifall det var böcker som behövdes läsas, eller som inte föll in under temat 
”familjekonstellationer”. Då avgörande ifall böckerna behövts läsas vidare har ord 
och bilder där innehållet handlar om familj eftersökts. Exempel på detta har varit ord 
som: mamma, pappa, familj, syster, bror etc. Under denna hastiga genomgång som 
skett under besöket på förskolorna har en mall gjorts där tre kategorier funnits; ”ja”, 
”nej” och ”kanske”. Under dessa kategorier har de böcker som verkat handla om 
familjekonstellationer satts under kategorin ”ja”, de böcker som inte behövts 
undersökas vidare under kategori ”nej”, och de som behövts undersökas mer men där 
osäkerhet kring familj föreligger har satts under ”kanske”. Böcker som hamnat under 
”nej”-kategorin har varit böcker som faktaböcker, vissa ABC-böcker och böcker där 
handlingen inte kretsat kring familj. När besöket på förskolorna gjorts har tid 
spenderas på ett stadsbibliotek där böckerna har analyserats. När böckerna väl skulle 
börja läsas har en mall (se bilaga C) används med utgångspunkt i studiens 
frågeställningar. Mallen har innehållit frågorna; bokens titel samt författare, 
familjekonstellation och hur vet jag det? familjens roll i boken samt hur familjen 
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framstår. För att kunna svara på dessa frågor har boken behövt läsas flera gånger, 
ibland enbart två gånger, men ibland även fyra gånger. Bokens text har analyserats 
först för att sedan övergå till bokens bilder, för att därefter titta på bilderna och 
textens samband. Efter innehållsanalysen som gjordes med hjälp utav bokanalys-
mallen har böckerna analyserats utifrån det queerteoretiska perspektivet, som varit 
studiens teoretiska perspektiv. Det queerteoretiska perspektivet har problematiserat 
hur familjerna framställts i böckerna, ifall någon konstellation framställs som 
”normal” respektive ”onormal”. Perspektivet diskuteras utifrån böckerna i 
diskussionskapitlet. 

När den första analysen färdigställts blev det sammanlagt 53 böcker som analyserats 
på biblioteket. 62 böcker valdes bort efter besöket på förskolan, som inte 
analyserades. Steget efter analysen har varit att sammanställa den genom att 
kategorisera böckerna efter de familjekonstellationerna som funnits i böckerna: 
kärnfamilj, ensamstående mamma, ensamstående pappa, heterosexuellt par, 
skilsmässofamilj, storfamilj, samkönad familj, frånvarande förälder, familj bestående 
av två syskon samt oklart. När den första kategoriseringen varit gjord har ännu en 
gjorts för att förfina analysen. Hade andra familjekonstellationer funnits 
representerade i den undersökta litteraturen så hade kategoriseringen sett annorlunda 
ut, då den helt styrts av vilka konstellationer som funnits i litteraturen. Den sista 
kategoriseringen har varit grundad på hur många böcker av varje kategori 
(familjekonstellation) som analyserats. Eftersom kärnfamiljen var den mest 
representerade konstellationen fick den ha kvar sin kategori, ensamstående mamma 
samt pappa slogs ihop då dessa båda representerar konstellationen ensamstående. 
Resterande kategorier slogs ihop till en som döptes till ”andra representerade 
familjekonstellationer”, där få antal böcker inom dessa kategorier funnits 
representerade.  

4.2.2  Metodkritik 
Denscombe (2009) skriver om dokumentanalysens svagheter och benämner tre 
punkter. Det första är att man som författare måste bedöma källans trovärdighet och 
de tillvägagångssätt som uppgifterna vilas på. Det här är ingenting som varit en 
nackdel i den här studien då litteraturen som undersökts har varit fiktivt, alltså något 
som inte baserats på något verkligt. Metodens andra svaghet enligt författaren är då 
många dokument som analyseras ofta bygger på sekundär data. Det här har heller 
inte varit något problem i arbetets studie då barnlitteraturen är skriven av en 
författare, som förmodligen inte skrivit boken med utgångspunkt i någon tidigare 
studie. Den sista svagheten i metoden är då dokument kan bygga på upphovsmannen 
(i studiens fall författaren eller bokförlaget) tolkningar av verkligheten (a.a.).  
En nackdel som uppmärksammats i dokumentanalysen är då barnlitteraturen inte haft 
några sidnummer. Det här har medfört att när citat redovisas i studien, existerar inga 
sidhänvisningar.  

4.3 Urval 
Urvalet av respondenter och bokutbud som gjorts är fem förskolor i samma kommun. 
Det har inte funnits någon tanke bakom urvalet, utan har endast baserats på de 
förskolor som svarat först på mail. Det har dock funnits intresse i att förskolorna inte 
varit inom samma enhet. Detta ifall något pågående temaarbete skulle kunna påverka 
litteraturutbudet på avdelningarna. 
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4.4 Forskningsetiska principer 
Under empiriinsamlingen, som i undersökningens fall varit intervju och 
dokumentanalys, tas hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. 
Dessa principer innefattar; samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet 
samt konfidentialitetskravet. Med samtyckeskravet menas att respondenten själv får 
bestämma om sin medverkan, och att hen får avsluta den när hen vill. 
Informationskravet innebär att respondenten blir informerad om undersökningens 
syfte. Nyttjandekravet innefattar att de insamlade uppgifterna endast får användas till 
det ändamål som redovisats för respondenten. Med konfidentialitetskravet menar 
Vetenskapsrådet att respondentens anonymitet respekteras i undersökningen samt att 
obehöriga inte ska ta del av det insamlade materialet (a.a.). Dessa principer har 
uppfyllts då intervjuaren i sitt informationsbrev (se bilaga A) informerat kring syfte, 
hur intervjun kommer gå till, att medverkan bygger på frivillighet och anonymitet 
samt att det insamlade materialet kommer förstöras då examensarbetet är avslutat. 
För att vara extra tydlig gjordes en genomgång av de forskningsetiska principerna 
även innan intervjun satte igång, detta då ifall respondenten velat ställa frågor kring 
dessa. Intervjuaren informerade i informationsbrevet att examensarbetet handlar om 
barnlitteratur, dock redovisades inte att studien hade inriktning mot 
familjekonstellationer. Detta val gjordes för att intervjuaren ville få så ärliga svar 
som möjligt. Vad examensarbetets närmare inriktning är berättades först då intervjun 
var gjord. 
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5 RESULTAT 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur urvalet av litteraturen till 
förskoleavdelningarna går till, samt vilka tankar som finns bakom det. Huvudsyftet 
med studien har varit att undersöka vilka familjekonstellationer barn möter i 
barnlitteratur representerad på förskolors tre till fem års avdelningar. I kapitlet 
kommer resultat utifrån studiens frågeställningar redovisas. 

5.1 Urvalet av litteratur 

5.1.1 Biblioteksbesök 
Fyra utav de fem respondenters avdelningar besökte bibliotek för att låna litteratur. 
Hur urvalet på biblioteket gick till skiljde sig mellan respondenternas svar. Av de 
fem respondenterna var det två som berättade att de barn som får följa med till 
biblioteket får vara med och välja ut böcker till avdelningen. De båda var sedan 
överens om att det ibland krävdes en gallring av de vuxna. En av respondenterna 
berättar: 

”Barnen får välja och lägga i en hög. Där lägger ju vi vuxna också våra böcker. 
Sen kanske vi gör en liten gallring. För det kanske kan vara lite för avancerade 
böcker ibland. ” 

En av respondenterna berättade att det helt är barnen själva som får välja böcker till 
avdelningen. Denna respondent berättade att de har ett förskolebibliotek som de 
använder sig av, där inköp görs av personalen. Den fjärde respondenten berättade hur 
de gjorde på deras avdelning med litteratururvalet på biblioteket:  

”Ja, man frågar ju kanske barnen. Och så ser man ju lite vad de är intresserade 
av. Så vi försöker ha barninflytande också men samtidigt så är det vi som väljer 
och tänker till lite.” 

5.1.2 Böcker skänkt av personal och föräldrar 
En av respondenterna berättade att de inte besökte biblioteket vid urvalet av 
litteratur. Istället hade avdelningen litteratur som var skänkt av föräldrar eller 
personal. 

 
”Vi har fått mycket böcker från föräldrar och personal och sånt som dem lämnar 
in och sånt som är kvar.” 

5.2 Tankar bakom valet av litteratur 

5.2.1 Aktuella ämnen 
Ämnen som sågs som aktuella i tiden, enligt en av förskolläraren var genus och 
mångfald som fyra, samt tre av respondenterna hade i åtanke vid val av litteratur. 
Även ämnen såsom familjekonstellationer, jämställdhet och att få med bok-klassiker 
ansågs som viktigt. En utav respondenterna uttryckte att det inte alltid behöver ligga 
en pedagogisk tanke bakom valet av litteratur. 

”Vi försöker tänka på genus, mångfald och familjeteman. Men sen är det viktigt 
att inte bara utgå från de ämnena. Jag tänker att det inte behöver finnas en 
pedagogisk tanke bakom alla böcker. Men det viktigaste är att det finns något för 
alla.” 
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5.3 Användningsområde 

5.3.1 Sagostunder 
Det alla respondenterna använde böckerna till var sagostunder i någon styrd form. 
Vanligt var sagostund efter maten men det förekom även styrd sagostund som 
avbrott i den fria leken:  

”Sen har inte vi så mycket att ’nu ska alla sitta och läsa efter maten’ utan det är 
mer att vi tar en stund, då går man iväg och då läser man för dem (barnen). Så 
det är inte planerade lässtunder vi har här.” 

5.3.2 Dramatisering 
Två av respondenterna berättade att de använder sig av dramatisering av litteraturen. 
En respondent förklarade: 

”Vi har dramatiserat Alfons tillexempel.”  

5.3.3 Andra användningsområden 
Andra användningsområden med litteraturen som framkom var flanosagor baserad på 
böcker, temasamlingar, att ta med böcker till skogen, arbetsmaterial till 
Bornholmsmodellen samt diskussion kring bokens innehåll. En respondent förklarar 
Bornholmsmodellen: 

”Där är det ju förbestämt vecka för vecka, vilka böcker som man ska jobba med. 
Det är ju massa rim och ramsor. Där får man ju massor med tips om man vill, hur 
mycket man vill använda de andra tipsen. Ramsor och sånger och så. Det är inte 
alltid dem har med varandra och göra och så heller. Men man kan plocka som 
man vill.” 

5.3.4 Litteraturens tillgänglighet 
 Två förklarade att litteraturen alltid finns tillgänglig för barnen, genom att den alltid 
står framme. En av respondenterna berättade: 

”De (böcker) står ju framme för barnen kan bläddra i dem när de vill och så ber 
dem oss att läsa. Man ska ju helst ta så mycket tid som möjligt men vi har ju 
alltid sagostund efter maten. Men det ska finnas tillgängligt för barnen.” 

Det som tre av respondenterna belyste var att de önskade att de kunde läsa mer för 
barnen än vad de gör idag, men att det är tidsbrist som begränsar lässtunderna för 
barnen.  

5.4 Sammanfattning 
Fyra av fem avdelningar besöker biblioteket regelbundet för att välja litteratur. 
Vem/vilka det är som väljer skiljde sig i svaren. De övergripande tankarna hos 
respondenterna vid val av litteratur är genus och mångfald. Angående användningen 
av litteraturen på avdelningarna så var sagostund något som alla respondenter 
använde sig av i verksamheten. Andra användningsområden som nämndes var 
dramatisering, flanosagor, temasamlingar, Bornholmsmodellen samt 
diskussionsämne. Två av respondenterna belyste att litteraturen alltid finns 
tillgänglig för barnen på avdelningen. 
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5.5 Familjekonstellationer representerade i 
barnlitteraturen 

5.5.1 Kärnfamilj 
Av 53 böcker som granskats representerade 22 stycken (cirka 42 %) av dem 
familjekonstellationen kärnfamilj. Ett exempel på en bok där kärnfamiljen finns 
representerad är ”Sov gott, lilla groda”, skriven av Kitty Crowther (2010). Boken 
handlar om lilla grodan som inte vill sova. Grodan gör allt i sin makt för att dra ut på 
kvällsrutinerna, men tillslut ligger hen i sängen efter att ha blivit nattad av både 
mamman och pappan. När grodan ligger själv i sitt rum börjar hen att höra ljud och 
Grodan ropar på mamman och pappan. Detta fortsätter tills Grodan tillslut blir 
tillåten att gå och lägga sig mellan föräldrarna. Då kan inte pappan sova utan lägger 
sig då i Grodans säng men vaknar snabbt av samma ljud som Grodan hört. Boken 
slutar med att pappan och Grodan tillsammans simmar ut i sjön, upp på ett 
näckrosblad där de snabbt kan orientera ljuden och somnar sen tillsammans. Det här 
är ett exempel på hur en boks handling kretsar runt familjens relation. 

Dokumentanalysen har även visat motsatsen, där kärnfamiljens relation inte varit 
relevant för handlingen men där den funnits representerad. Ett exempel på det är 
”Otto och Stures hemliga liv”, skriven av Lena Klefelt (1994). Handlingen kretsar 
kring Otto och hans docka Sture. Boken skildrar Stures perspektiv, hur han upplevde 
tiden med Otto och hans försök att kategorisera Otto som något. ”Vem är Otto 
egentligen? Hur hör dem två ihop? Är Otto en morfar? Eller Stures barn?”. Enda 
gången där familjen speglas i boken är när Ottos mamma läser en godnattsaga eller 
när Sture drömmer om fru och barn.  

Ett annat intressant perspektiv på kärnfamiljen är då man fått ta del av 
barnkaraktärens tankar kring ett kommande syskon. ”Söndag” är ett sådant exempel, 
skriven av Kim Fupz Aakeson (2012). Här är relationerna i familjen avgörande. 
Boken handlar om Torsten som snart ska få ett syskon. Torsten umgås mycket med 
sin kompis Willy som lurar Torsten att mamman och pappan inte kommer älska 
Torsten lika mycket när den nya bebisen kommer. Med det med sig försöker Torsten 
att visa sina föräldrar stor uppskattning genom att städa sitt rum, plocka bort disken, 
tvätta händerna etc. Willy tar vid ett annat tillfälle upp att Torsten kanske hamnar på 
barnhem och blir adopterad av några andra föräldrar.  
En annan bok som skildrar kärnfamiljens relation till varandra är ”Kalle med 
klänning” (Skåhlberg, 2008). I boken blir Kalle förtjust i en av sina kusiners rosa 
klänning och lånar med sig den hem till sina föräldrar. Kalles föräldrar visar först 
missnöje med hans ständigt vilja ha på sig klänningen. Då Kalle får motstånd av 
klasskamraters föräldrar kliver Kalles föräldrar fram som supportande och väljer 
istället att vara stolta över Kalles klädval. Trots klasskamraters föräldrars missnöje så 
väljer fler och fler av Kalles klasskamrater att följa Kalles trend, att ha på sig 
klänning. Trenden sprider sig även till föräldrar och vid ett tillfälle i boken vistas 
Kalles pappa i sin frus garderob för att välja klänning. 

5.5.2 Ensamstående föräldrar 
Efter kärnfamilj var ensamstående föräldrar en ofta förekommen familjeform i 
barnlitteraturen. Sammanlagt 19 stycken böcker (cirka 36 %), varav 12 stycken där 
mamman var ensamstående och sju stycken där pappan var ensamstående. I böcker 
där mamman var ensamstående förekom bland annat Billy-böckerna, där tre stycken 
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ur serien fanns representerad på de olika förskolorna. I Billy-böckerna finns ingen 
annan än Billys mamma representerad, men det står heller aldrig utskrivet att 
mamman är ensamstående. Ett exempel på när mamman är relevant för handlingen är 
i ”Billy på sjukhus”, skriven av Birgitta Stenberg och Mati Lepp (2014). Boken 
handlar om när Billy ramlar och skadar armen och mamman ringer ambulansen som 
hämtar upp dem båda. Billy blir kvar på sjukhuset över natten, där mamman också 
sover över. På natten när mamman somnat smyger Billy ut i sjukhuskorridorerna och 
går in i ett patient rum och träffar en man som heter Kent. Kent och Billy umgås en 
stund tills en av sjuksköterskorna leder tillbaka Billy till sin säng. Dagen efter, när 
Billy blir utskriven från sjukhuset skjutsar Kent hem Billy och mamman på sin 
motorcykel och tillsammans fikar dem ute i trädgården.  

”Pelles ficklampa”, författad av Jan Lööf (2005) är också ett exempel där mamman 
är ensamstående. Likt Billy-böckerna står det inte utskrivet att mamman är 
ensamstående, men när man granskar omgivningen i boken ser det ut som att det bara 
är mamman och Pelle som lever i huset. Exempelvis finns det i köket endast två 
stolar runt bordet.  
En annorlunda modell av familjekonstellationen ensamstående mamman är ”Jon har 
ett svart hål i sitt röda hjärta” (Rottböll, 2013) som handlar om Jons längtan efter sin 
avlidne pappa.  

”Jons pappa är död. Men det tänker han inte berätta för någon. Det är ingen idé 
att berätta för det är ingen som skulle förstå i alla fall. Så känns det i Jon 
(Rottböll, 2013).” 

I böcker där pappan var ensamstående fanns det på nästan alla förskolor böcker om 
Alfons Åberg, skriven av Gunilla Bergström. Av de sju böcker där den ensamstående 
pappan var familjekonstellationen så var fem utav dessa någon utav Alfons-
böckerna. Likt exempel från ovan står det heller inte utskrivet ifall det finns en andra 
vårdnadshavare eller var denne tagit vägen i någon utav böckerna. Exempel där 
pappans roll framkommer tydligt är i boken ”God natt Alfons Åberg” (2006). Alfons 
vill i boken inte sova utan kommer med många undanflykter för att slippa. Alfons 
kommer på uppdrag till pappan, som tillexempel att Alfons är törstig, kissnödig, att 
han har monster i garderoben eller att han vill ha sin nalle. Pappan servar Alfons vid 
alla uppdrag, men tillslut blir pappan så trött att han i letandet efter nallen somnar på 
golvet. Alfons hittar sin pappa sovandes på golvet och först då kan Alfons gå och 
lägga sig och sova.  

Ett annat exempel där pappan verkar vara ensamstående är i boken ”Lejon på taket”, 
skriven av Finn Zetterholm (2004). Här ser man inte heller någon skymt av en annan 
vårdnadshavare till Josefine och i bakgrunden finns exempelvis bara en TV-fåtölj 
som antyds vara pappans. Pappan är med Josefine vid flera stunder under dagen, det 
är han som lämnar och hämtar henne på skolan och även nattar henne på kvällen. 

5.5.3 Andra representerade familjekonstellationer 
Andra familjekonstellationer representerade tillsammans 12 stycken (cirka 23 %) av 
de sammanlagda 53 böcker. Av dessa 12 bestod tre utav böckerna heterosexuella par, 
utan barn representerade. Ett exempel på detta är i ”Grodan och kärleken”, författad 
av Max Velthuijts (1994). Handlingen i boken är att Grodan inte känner sig kry utan 
går till sin kompis för att få hjälp. Han förklarar att han ibland är varm och ibland är 
kall och att han har något som säger dunk-dunk inuti bröstet. Kompisen konstaterar 
att Grodan måste vara kär. Grodan känner sig lättad över att äntligen våga visa sina 
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känslor för Ankan, och han börjar uppvakta henne. Ankan förstår inte vem det är 
som uppvaktar henne med blommor och med teckningar. Grodan måste kalla på 
hennes uppmärksamhet och gör det genom att hoppa högt. När han gör det trillar han 
och slår sig. Då kommer Ankan och tar hand om Grodan och förklarar att han måste 
vara rädd om sig eftersom hon tycker mycket om honom. Grodan besvarar känslorna 
och förklarar att han tycker mycket om henne också. På sista sidan förklaras det: 

”Alltsedan den dagen har de älskat varandra innerligt. 
En groda och en anka.. 
Grön och vit. 
Kärleken känner inga gränser (Velthuijts, 1994).” 

Storfamilj var en familjekonstellation som fanns representerad i två utav böckerna i 
kategorin. De båda böckerna som fanns på förskolan var ur samma serie, ”Spyflugan 
Astrid” skrivna av Maria Jönsson. I boken ”Spyflugan Astrid flyger högt” (2012) 
berättar Astrid vilka i hemmet hon bor ihop med: 

”Det är pappa och mamma och gammelflugorna. Och moster Ally. Och morbror 
Abbe. Och 7 kusiner. 3 nästkusiner och 43 syskon (Jönsson, 2012).” 

Konstellationer som endast fanns representerad i en bok av de 53 (cirka 0,2%) på 
förskolorna var: samkönad familj, skilsmässofamilj, frånvarande föräldrar, 
adoptivföräldrar och familj bestående av två syskon. I boken ”Jösta och Johan”, av 
Anette Skåhlberg (2010), representeras familjeformen samkönad familj. Boken 
handlar om girafferna Jösta och Johan som tillsammans bor i savannen och längtar 
efter ett barn, så de bestämmer sig för att ge sig ut och leta efter ett. De hittar många 
tänkbara barn, såsom en krokodil, lejonunge eller en struts. Men de alla har 
omständigheter som inte Jösta och Johan kan hantera. Just när de ger upp och är på 
väg hem stöter de på ett övergivet ägg som de tar med sig hem. Jösta och Johan 
lägger ägget mellan dem båda på natten och värmer det. När ägget sedan kläcks visar 
det sig vara en krokodilbaby. Jösta och Johan tänkte genast fly, men just då de tänkt 
tanken hördes ordet ”pappa”. De båda girafferna ändrar sig snabbt och känner 
stolthet. 

”En liten familj vandrar på savannen fram, så lyckliga att de äntligen har hittat 
varann. Johans och Jöstas längtan fick ett slut den dagen då Junior ur ägget 
hittade ut (Skåhlberg, 2010).” 

Kategorin frånvarande förälder representeras av boken ”Pippi hittar en spunk”, 
författad av Astrid Lindgren (2008). Just i boken framgår det ingen information om 
Pippis föräldrar och utifrån det kan man utgå från att Pippi lever ensam. Tidigare 
erfarenheter från böcker och film gör att man känner till att Pippis mamma är avliden 
och Pippis pappa är frånvarande. Boken i sig handlar om Pippi, Tommy och Annikas 
äventyr.  

I boken ”Tomtegröt och Tulpaner”, av Lena Arro och Carina Kruusval (2001) är det 
två bröder som lever ihop. Handlingen i boken kretsar kring att bröderna är oense om 
att fira jul. Den brodern som vill fira jul passar på att julpyssla under tiden den andra 
brodern är och uträttar ärenden. På självaste julafton när den ena brodern skickar ut 
den andre för att fiska passar han på att duka fram julbord och klä julgran. När den 
andre brodern kommer in utan fiskelycka blir han först förskräckt men snart glad att 
sin bror envisats med att fira jul. I själva verket har han, trots sitt motstånd varit och 
köpt en julklapp till sin bror. 

I boken ”Sjung för mig pappa”, av Stefan Casta (2011) framgår det att familjen 
genomgått en skilsmässa och pappan träffat en ny fru (ombildad familj). Boken 
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handlar om Jordan som bor i sin mammas fågelholk tillsammans med mamma och 
sina systrar. Hans mamma och pappa hade skiljts sig redan när han var ett litet ägg 
och numera bor hans pappa i en annan holk med en annan fru. Jordan längtar efter 
sin pappa och hör varje morgon hur pappan sjunger från sin holk. 

”Dagarna gick. Nätterna med. Jordans syskon käkade knott och bromsar, små 
flyn och långbenta spindlar. Men Jordan drömde bara om sin pappa. Tidigt på 
morgonarna vaknade han till sången som fyllde hela trädgården (Casta, 2011).” 

Jordan slutar att äta och att sjunga, och hans mamma åker långväga för att hitta den 
godaste maten till honom men inget verkar fungera. Inte förrän hans mamma, i 
närvaro av hans pappa, uttrycker sig att hon inte orkar mer börjar Jordan sjunga. 
Högt och tydligt sjunger han och börjar äta. Tillsammans sjunger sedan Jordan och 
hans pappa. 

Adoptivfamiljen presenteras i Stina Wirséns bok ”Vems bebis?” (2011). Boken 
handlar om att mamman och pappan är ledsna eftersom de inte lyckas att få en bebis. 

”först var katten alldeles nyfödd, i ett land långt borta. Han hade ingen mamma 
eller pappa som kunde ta hand om honom. Mamma och pappan var här hemma. 
Dom hade ingen bebis. Det kom ingen bebis i mammans mage fast dom ville. Då 
var dom ledsna- Vi får adoptera! Så sa dom till varandra (Wirsén, 2011).” 

När katten kommit till familjen lyckas mamman och pappan få en bebis i mammans 
mage. 

I den sista underkategorin i ”andra representerade familjekonstellationer” återfinns 
två stycken böcker där det varit oklart vilken familjekonstellation som framställs. Ett 
exempel är ”Drutten och Plutten går till tandläkaren”, skriven av Anna Hansson och 
Jennie Elverstig (2014). Drutten och Plutten är två hanhästar som bor tillsammans. 
De verkar inte vara ihop då Drutten frågar Plutten när han inte äter ”Har du kanske 
blivit kär?”. Själva relationen hästarna emellan är inte relevant i boken då det är 
Pluttens tandvärk som är det primära. Den andra boken som är svår att bestämma 
familjekonstellation på är skriven av Lars Klinting, ”Castors Punka” (2011). Bokens 
handling kretsar kring två bävrar, varav en är större än den andra. Bävrarna ska ge 
sig ut på cykelutflykt och de märker snart att den mindre bävern (Frippe) fått 
punktering på sin cykel. Han blir ledsen och den större (Castor) tröstar och hjälper 
honom med punkteringen. När de väl är redo att ge sig av märker de att Castor nu har 
fått punktering och de måste laga den också. Men innan de gör det bestämmer de sig 
för att ha picknik på innergården.  

5.6 Hur de olika familjekonstellationerna framställs 
Hur kärnfamiljen framställs i böckerna var likvärdiga med varandra. Boken ”Min, 
Min, Min!” (Hitz, 2004) handlar om Vilmas kärlek till den gröna fåtöljen i 
vardagsrummet. Baksidan av fåtöljen är Vilmas flyktväg från bråk med kusinerna 
eller från hennes mammas och pappas tjat. Där bakom har Vilma sin fantasivärld. En 
dag så storstädar mamman och pappan och när Vilma kommer hem så har fåtöljen 
ersatts med en barnfåtölj. Vilma blir frustrerad och otröstlig. Vilmas pappa förstår 
allvaret och tar med sig Vilma till soptippen där de hittar fåtöljen. Fåtöljen åker med 
hem och boken slutar med att Vilma delar sin fåtölj med mamma och pappa. 

Ett sätt att skildra hur familjekonstellationerna framställs är i boken ”Jon har ett svart 
hål i sitt röda hjärta” (Rottböll, 2013). Boken har nämnts tidigare och handlar om 
Jons längtan efter sin avlidne pappa. 
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”Den är som om pappa har en alldeles egen plats i Jons hjärta. Och nu när pappa 
inte finns är den platsen svart och tom och kan inte fyllas med något annat. 
Ja, så är det, tänker Jon. 
Det gör ont i där i det svarta. 
Det röda hjärtat har ett sår och såret bultar och ropar” (Rottböll, 2013). 
  

I boken ”Sjung för mig pappa” (Casta, 2011) uttrycks fågelungen Jordans längtan 
efter sin pappa som bor i en fågelholk tillsammans med sin nya fru. I boken försöker 
Jordans mamma göra allt för att Jordan ska bli lycklig, men lyckas först då hon 
uttrycker att hon inte orkar mer. Jordans längtan uttrycks i boken: 

”Men Jordan drömde bara om sin pappa. Tidigt på morgonarna vaknade han till 
sången som fyllde hela trädgården” (Casta, 2011). 

5.7 Sammanfattning 
Av 53 böcker som analyserats har 22 stycken (cirka 42 %) tillhört kategorin 
kärnfamilj. Ensamstående föräldrar har sammanlagt utgjort 19 stycken (cirka 36 %) 
av böckerna. I 12 stycken utav dessa 19 har den ensamstående mamman framställts 
och i sju stycken den ensamstående pappan. Andra familjekonstellationer såsom: 
heterosexuellt par, stor-, samkönad-, skilsmässo-, adoptivfamilj samt frånvarande 
förälder har tillsammans utgjort 12 stycken (cirka 23 %) av de sammanlagt 53 
analyserade böckerna. Hur familjerna framställs i böckerna skiljer sig åt beroende på 
vilken familjekonstellation som representeras. 

 
 



22 

 

6 DISKUSSION 
I diskussionskapitlet diskuteras studiens resultat gentemot studiens bakgrund. 
Därefter följer en metoddiskussion där metoderna diskuteras. Slutligen följs kapitlet 
av slutsats samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Urvalet av litteratur och användningsområde 
Fyra av fem intervjuade förskollärare använder sig på sin avdelning av 
biblioteksbesök. Kring studiens inriktning, var det endast en förskola som uttryckte 
att familjekonstellationer-perspektivet finns med när de väljer litteratur, andra tankar 
som benämndes var: genus, mångfald, jämställdhet samt att få med bok-klassiker. 
Med detta i åtanke kan man ställa sig frågan vad barnen får för förståelse kring andra 
barns familjekonstellationer, då det endast var en förskollärare som nämnde att de 
hade detta med sig vid urvalet av litteratur. Cullen och Sandy (2009) menar att 
genom att ha en öppen dialog kring familjekonstellationer kan barnen få en djupare 
förståelse för andra familjeformer än sin egen (a.a.). Genom att problematisera 
litteraturutbudets avsaknad av andra familjekonstellationer än kärnfamiljen, kan man 
vidare dra slutsatsen att utbudet på förskolorna inte endast ligger i förskollärarnas 
ansvar utan även i vad som publiceras och vad som finns i utbudet på biblioteket. 
Resultatet kring användandet av litteraturen stämde in på de vetenskapliga artiklarna 
som redovisats i arbetet. Precis som Simonsson (2004) och Sanders (2013) menar, 
finns det många olika ändamål med böckerna på förskolan. Författarna tar upp 
exempel i likhet med det respondenterna i studien tagit upp; språkutveckling, 
underhållning och ett material där man har möjlighet att hantera och ta upp olika 
ämnen och frågor (a.a.). Det mest övergripande användningsområdet för litteraturen, 
enligt de förskollärare som intervjuats har varit sagostund uppläst av en vuxen. 
Överstämmande med Simonsson (2004) var det vanligt men högläsning efter lunch, 
som enligt författaren ansågs som en pedagogstyrd aktivitet (a.a.). I resultatet 
framkom det att sagostunden inte behövde vara inplanerad efter maten, utan som en 
paus i den fria leken. Detta kan diskuteras vidare, varför man oftast väljer att ha 
sagostunden efter lunchen. Här kan jag anse att förskolan som hade sagostund som 
ett avbrott i den fria leken var ett gott exempel på hur det annars kan se ut. Kanske 
kan det vara positivt för barnen att kunna släppa leken en stund för att slappna av, så 
länge leken kan upptas igen efteråt. Lunchen, som ofta är en lugn stund kanske är 
lugnt nog för en del barn som då tycker det varit vila nog och anser sig vara redo att 
leka. Ofta är sagostunden som en ”passage” mellan lunch och utevistelse. Barn som 
gärna vill gå ut kan ha svårt att koppla bort detta och då ha svårt att fokusera på 
boken.  

Två utav respondenterna nämnde att litteraturen på avdelningen alltid finns 
tillgänglig för att barnen ska kunna sätta sig på egen hand och läsa. Detta är något 
som Simonsson (2004) diskuterat. Författaren framhäver att det inte är en 
självklarhet att litteraturen finns tillgänglig för barnen på avdelningar (a.a.). Trots att 
det endast var två utav de intervjuade förskollärarna som nämnde detta i sina svar, 
uppmärksammades att böckerna var tillgängliga hos alla de besökta avdelningarna. 
Det upptäcktes dock att det var vanligt att böcker de jobbade extra med, låg på ett 
annat ställe än de andra böckerna. Möjligen berodde det på att personalen hade det 
som eget arbetsmaterial under reflektionstid eller gemensam planering. Om det inte 
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är fallet kan man vidare ställa sig frågan varför dessa inte finns bland de ”vanliga” 
böckerna? Om de hade funnits där hade förmodligen barnen tittat i dem närmare och 
fått en ännu mer inblick i boken, som vidare hade kunnat skapa diskussion under den 
stund då de arbetar med den i barngrupp.  

6.1.2 Den undersökta litteraturen 
Den familjekonstellationen som varit representerad i flest böcker på samtliga 
avdelningar har varit kärnfamiljen. Familjekonstellationen ensamstående förälder har 
funnits representerad på alla avdelningar, men i olika utsträckning. 
Familjekonstellationer som varit representerade i minst böcker har varit: samkönad 
familj, skilsmässofamilj, adoptivfamilj, frånvarande föräldrar samt familj bestående 
av två syskon. Dessa familjekonstellationer har funnits i sammanlagt en bok vardera. 
För att återgå till statistik från Statistiska Centralbyrån (2014) som presenterades i 
introduktionen är det cirka 24 % av familjer i Sverige med barn i tre års ålder, som 
inte ingår i den så kallade kärnfamiljen. I en barngrupp på 20 barn utgör detta 4,8 
barn. Av dessa 4,8 barn är det förmodligen inte ovanligt att dess föräldrar genomgått 
en skilsmässa, vilket i bokutbudet endast utgjort en bok av de 53 som undersökts. 
Detsamma gäller de andra familjekonstellationerna. De ensamstående föräldrarna 
utgör, enligt Statistiska Centralbyrån 12 % utav Sveriges familjer med barn i tre års 
ålder, vilket i en barngrupp på 20 barn utgör 2,4 barn (a.a.). Litteratur där denna 
familjeform representerad har varit sammanlagt 19 stycken av de 53 böcker som 
undersökts. Böcker som funnits på flera avdelningar inom denna kategori har varit 
Alfons-böckerna samt Billy-böckerna. I båda dessa bokserier står det inte någonting 
om en eventuell annan vårdnadshavare. Här har jag fått göra ett val att utgå från att 
Billys mamma och Alfons pappa varit ensamstående, just för att ingenting annat 
nämnts. Liknande val har fått göras i andra böcker, såsom ”Pippi hittar en Spunk” 
(Lindgren, 2008), där Pippi verkar leva själv i Villa Villerkulla. Här har jag som 
läsare tidigare erfarenheter kring att jag vet att Pippis pappa är sjöman och mamman 
är avliden. Trots detta så betyder det ändå att detta är exempel på ”andra 
representerade familjekonstellationer”. 
Det har funnits en medvetenhet i att mina tidigare erfarenheter har påverkat analysen, 
men bara där jag varit helt säker på att mina erfarenheter stämmer. Hade jag istället 
utgått från att Pippi endast var ensam hemma under tiden hennes föräldrar varit iväg 
över dagen, hade resultatet sett annorlunda ut. Detsamma gäller Alfons-böckerna. 
Hade jag utgått från att en mamma/pappa fanns närvarande, men iväg över dagen, 
hade jag fått göra ännu ett val- är den andra vårdnadshavaren ännu en pappa, eller är 
det en mamma.  

6.1.3 Hur framstår familjerna i böckerna? 
Hur familjerna framställs i böckerna var svårt att undersöka. Detta eftersom familjen, 
i många böcker, inte haft en stor roll. Många böcker har varit ”neutrala”, med det 
menas att de inte utmärkt sig på något vis. Exempel på böcker som har utmärkt sig är 
”Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta” (Rottböll, 2013). Handlingen kretsar kring 
Jons längtan till sin döda pappa. Jons saknad är något som speglas genom hela 
boken, och hur svårt Jon har att förstå att han aldrig kommer att få träffa sin pappa 
igen. Boken kommer direkt till bokens huvudhandling, då det i bokens första mening 
står:  

”Jons pappa är död. Men det tänker han inte berätta för någon. Det är ingen idé 
att berätta för det är ingen som skulle förstå i alla fall. Så känns det i Jon 
(Rottböll, 2013).” 
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Handlingen gör att familjen framstår som något ostadig och olycklig. Något 
annorlunda emot de traditionella sagorna som slutar med ”sen levde de lyckliga i alla 
sina dagar”. ”Kan ett trasigt hjärta bli helt igen?” är en fråga som tas upp. Boken kan 
ses som tragisk och som en tung bok att läsa för barn, men också som ett viktigt 
ämne att prata om. 

Ett annat exempel på böcker där familjen framstår som olycklig och ostadig är 
”Sjung för mig pappa” (Casta, 2011), där familjen genomgått en skilsmässa. Här 
handlar det om Jordan, som är en fågelunge, som även han längtar efter sin pappa. 
Pappan bor med en ny fru i en annan holk. Boken benämner en effekt som en 
skilsmässa kan ha på de inblandade, i det här fallet Jordan som slutar äta och sjunga. 
Hur den ensamstående mamman framstår i böckerna går att jämföra med ett utav 
sätten som Regnér (2006) tar upp i sin avhandling. Författaren menar att det finns två 
olika sätt att se på mamman inom forskningen; som ”förvaltningssapparatens utstötta 
mamma” eller som en reformator av relationer (a.a.). Det sistnämnda sättet tolkar jag 
som att den ensamstående mamman binder ihop och förstärker familj och relationer 
kopplat till mamman och till barnen. Detta kan man se exempel på i ”Billy på 
sjukhus” (Stenberg och Lepp, 2014), som tidigare nämnts. I boken framstår mamman 
som oerhört omhändertagande om Billy. Likaså på sjukhuset då hon stannar över 
natten i en säng bredvid Billys. Dagen efter då Billy, och hans nyfunna kompis Kent, 
som han träffat på sjukhuset, blir utskrivna skjutsar Kent mamman och Billy hem på 
motorcykeln. När de kommit hem sitter dem i trädgården och fikar och ser ut att ha 
det trevligt. Här värnar Billys mamma om relationen mellan Billy och Kent då 
mamman bjuder in Kent till sitt hem och bjuder på mat. Liknande Billy-boken ser jag 
även spår likt detta i Lööfs (2005) ”Pelles ficklampa”, där mamman verkar vara 
ensamstående. Det här då mamman står och lagar pannkakor och ber Pelle gå till sin 
morbror Sven med de pannkakor som blir över. Mamman upplevs som en reformator 
(Regnér, 2006) då mamman försöker göra både Pelle och morbror Sven nöjda, Pelle- 
som äter pannkakorna först, och morbror Sven- som får de pannkakor som blir över. 
Inte någon gång ser man Pelles mamma äta pannkakor, vilket kan tolkas att hon ser 
till att de ska räcka till de andra först. Ett annat sätt att se på den ensamstående 
föräldern har varit att pappan eller mamman representerat två vårdnadshavare i de att 
de sköter uppgifter som annars skulle delats på två, eller fler beroende på 
familjekonstellation.   

De två böckerna: ”Castors Punka” (Klinting, 2011) och ”Drutten och Plutten går till 
tandläkaren” (Hansson och Elverstig, 2014) har inte platsat in i någon utav 
familjekonstellationerna men har ändå valts att inkluderas i resultatet. Detta eftersom 
det verkar handla om någon typ av familjeform karaktärerna emellan. Detta med 
utgångspunkt i det som Regnér (2006) framhäver, att familjen inte behöver utgå från 
blodsband (a.a.). I detta fall hade begreppet ”familjepraktiker”, som Ahlberg (2008) 
benämner kunnat användas. Det här då hon menar att begreppet utgår ifrån de 
vardagliga processerna och nära relationer istället för blodsband (a.a.).  I ”Drutten 
och Pluttens” fall handlar det om två hästar som verkar bo ihop, detta tolkas då de 
har två sängar i huset. Pluttens tandvärk är det primära i bokens handling, men det 
framgår hur omhändertagande Drutten är då Plutten blir sängliggande. I boken är det 
Drutten som tar beslutet att Plutten måste gå till tandläkaren. Här skulle man kunna 
använda Ahlbergs (2008) tolkning av familjepraktiker, då Drutten och Plutten verkar 
ha vardagliga processer (handlingar) gemensamt. 
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6.1.4 Heteronormativitet 
Utifrån ett heteronormativt tankesätt hade slutsatsen att cirka 42 % utav böckerna 
utgår ifrån den rådande normen kunnat dras, som enligt Wasshede (2010) är den 
heterosexuella familjen (a.a.). De övriga 58 % som inte ingår i kategorin 
”heterosexuella familjen”, skulle då ses som avvikande. Detta med grund i det som 
Cullen och Sandy (2009) menar. Begreppet heteronormativitet utesluter de som faller 
utanför heterosexualiteten (a.a.), som i studiens fall är familjekonstellationerna; 
ensamstående mamma/pappa, adoptiv-, samkönad-, skilsmässo-, storfamilj, 
frånvarande förälder samt familj bestående av två syskon. Att utesluta de familjer 
som faller utanför heteronormativitetens ramar, skulle göra att vi stärker det som 
Wasshede (2010) menar; att kärnfamiljen fungerar som en mall över hur en familj 
ska se ut (a.a.). Det här skulle kunna leda till ett utanförskap då de personer som inte 
ser sig själva som heterosexuella, skulle se sig som exkluderade från samhället. 

6.1.5 Några utav böckerna utifrån ett queerteoretiskt 
perspektiv 

För att kunna jämföra böckerna gentemot ett queerteoretiskt perspektiv kräver god 
kunskap i detta ämne. Min tolkning utav begreppet har varit i likhet med Ryan och 
Hermann-Wilmarths (2013) tolkning som är att bortse från det normativa och istället 
tänka bortom att det finns något som är normalt eller onormalt (a.a.). Det har gjort 
det svårare att använda sig utav det queerteoretiska perspektivet i tolkningen av 
heterosexuella förhållanden, då man oftast kopplar ihop queer med HBT-personer. 
Genom att utgå från benämningen av begreppet här ovan har jag försökt att koppla 
bort vad queer vanligtvis förknippas med, vilket har gjort tolkningen enklare. Med 
statistiken i åtanke, som säger att kärnfamiljen är den vanligaste familjeformen, har 
det varit viktigt att granska ifall barnlitteraturen framställer kärnfamiljen som den 
”normala familjen” eller som den ”lyckliga familjekonstellationen”. En skildring av 
kärnfamiljen finns i boken ”Kalle med klänning” (Skåhlberg, 2008), som handlar om 
att Kalle över sommaren får åka och bo hos sina kusiner. Under sitt besök får Kalle 
låna en utav flickornas klänning som han blir väldigt förtjust i. När han kommer hem 
till sina föräldrar är de först lite missnöjda med att Kalle bär klänning, men blir 
förstående då Kalle får motstånd av föräldrarna till barnen i Kalles klass. Om man 
försöker att bortse från att bokens syfte är att vara normbrytande och istället tänker 
på hur familjen framställs, ser man en mamma och en pappa som verkar vara 
förstående inför Kalles beslut att bära klänning. Något som väckte uppmärksamhet är 
då följande citat nämns i boken kring familj: 

”Samma kväll kommer mängder av gubbar och farbröder hem till sina fruar och 
flickvänner.”   

Här utgår man i boken att alla gubbar/farbröder lever i ett heterosexuellt förhållande. 
I boken ”Jösta och Johan”, med samma författare (Skåhlberg, 2010), framställs de 
homosexuella girafferna som ett par som har en stor längtan efter att få barn. Boken 
visar på att fast de är av samma sort vill de ha barn.  

”Eftersom Jösta är en han och Johan likaså, är det liksom svårare att barnen 
kunna få (Skåhlberg, 2010).”  

Utifrån ett queerteoretiskt perspektiv informerar författaren här att det är svårare att 
få barn om man är ”av samma sort”, vilket konstateras utifrån ett biologiskt 
perspektiv. Om man ser på citatet: 



26 

 

”För visst är det så att de båda vill ha barn. Fast de är av samma sort, likadan och 
likadan (Skåhlberg, 2010).” 

Här är det fortfarande informativt men inte faktabaserat. Att den andra meningen 
börjar med ”fast de är...” gör att detta inte framstår som ”normalt”. Detta stämmer 
inte överens med det som Ryan och Hermann-Wilmarth (2013) förklarar. Queer kan 
ha två separata betydelser då man sammanför två perspektiv; de som anses vara 
”normalt” och det som anses vara ”onormalt”, och att gå utanför dessa två perspektiv 
och frångå att det finns något som anses normalt eller onormalt (a.a.). ”Jösta och 
Johan” utmärker sig ur ett queerteoretiskt perspektiv, då boken frångår den 
normativa heterosexuella tvåsamheten och tar upp att familjer kan se olika ut och att 
alla har samma rätt att längta efter och skaffa barn. 

Boken ”Grodan och Kärleken” (Velthuijts, 1994) handlar om Grodan som till en 
början inte vågar visa sina känslor för Ankan. När han gör det visar det sig att Ankan 
känner likadant för Grodan. Ur ett queerteoretiskt perspektiv kan man tolka det som 
att det spelar ingen roll att man är olika, man kan älska varandra ändå. Precis likt att 
en groda kan älska en anka.  

6.2 Metoddiskussion 
I studien har kvalitativa intervjuer samt dokumentanalys valts som metoder. 
Intervjuerna gjordes på fem olika förskolor i samma kommun. De intervjuade 
förskollärarna fick inte ta del utav intervjufrågorna innan intervjun 
genomfördes, vilket i efterhand vore bättre. Ifall frågorna skickats ut till 
förskollärarna innan intervjun hade de haft möjlighet att tänka igenom svaren, 
vilket vidare kunde medföra mer utförliga svar. 
Inga krav ställdes av mig på de intervjuade förskollärarna. Hade intervjuerna 
gjorts igen hade kravet att den intervjuade skulle ha jobbat på avdelningen 
under en längre tid, gjorts. Det här eftersom det förekom under en intervju att 
respondenten inte visste svaret då hen inte hade varit på avdelningen så länge. 
Provintervjuer genomfördes aldrig med en förskollärare utan endast med en 
studiekamrat. Det här medförde att efter första och andra intervjuerna som 
gjordes märktes det att frågorna behövdes kompletteras. Med mailkontakt 
kunde de intervjuade ställa upp på att komplettera med två intervjufrågor till. 
Hade det inte varit möjligt för förskollärarna att komplettera intervjuerna över 
mailkontakt hade intervjuerna setts som ofullständiga, vilket hade betytt att fler 
intervjuer skulle behöva genomföras. Eftersom respondenterna svarade på två 
intervjufrågor via mail så finns det en möjlighet att respondenterna tagit hjälp 
av sitt arbetslag. Det hade varit ett problem ifall frågorna som ställdes var av 
respondentens egna tyckande, men eftersom frågorna var kring användning av 
litteraturen så anser jag att studiens resultat inte påverkats.  

Dokumentanalysen på förskolan samt på biblioteket gick bra att genomföra. 
Alla böcker som skulle analyseras fanns tillgängliga på biblioteket, vilket 
gynnade arbetet. Hade böckerna inte funnits tillgängliga hade resultatet blivit 
annorlunda, såvida återbesök på förskolorna inte kunnat göras. En svårighet har 
varit att kategorisera in vissa böcker till en familjekonstellation eftersom det 
inte framgått vad för relation karaktärerna har till varandra. Ett alternativ hade 
varit att ta bort de böckerna från undersökningen, men eftersom det verkat vara 
någon typ av familjerelation har beslutet tagits att ha dem kvar. 
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Denscombe (2009) skriver om metodens svagheter och benämner bland annat en 
svaghet i dokumentanalys. Detta då dokument kan bygga på upphovsmannens 
tolkningar av verkligheten (a.a.). I studiens fall är upphovsmannen författaren eller 
bokförlaget. Det här skulle kunna vara fallet då författaren eller bokförlaget har en 
stark bild av hur de anser att en familj ser ut, eller hur de vill framställa familjen 
utifrån den rådande normen i samhället. För att upptäcka detta krävs förmodligen en 
djupare granskning av litteraturen, där man får läsa en stor mängd böcker utgiven av 
författaren eller bokförlaget. 

6.3 Slutsats 
I intervjun framkom det att fyra av fem utav de förskolor som besökts använde sig av 
biblioteksbesök vid urval av litteratur. Den förskolan som inte använde sig av 
biblioteksbesök hade litteratur på avdelningen som var skänkt av föräldrar och 
pedagoger. Tankar bakom valet av litteratur sågs som aktuella ämnen i förskolan, 
som till exempel jämställdhet, genus och mångfald. 

Resultatet av dokumentanalysen visade att cirka 42 % av de 53 böckerna som 
analyserades var utav konstellationen kärnfamilj. Därefter fanns konstellationen 
ensamstående mamma/pappa representerad då den kategorin utgjorde cirka 36 % av 
böckerna. De resterande 22 % ingick i kategorin ”andra representerade 
familjekonstellationer” där konstellationerna: heterosexuella par, stor-, samkönad-, 
skilsmässo-, adoptivfamilj, familj bestående av två syskon samt frånvarande föräldrar 
fanns representerade. Hur de olika konstellationerna framstod berodde på vilken 
familjekonstellation som representerades i boken. Det som varit märkbart under 
analysen är att de familjer som inte är utav konstellationen kärnfamilj, ofta framställs 
som olyckliga eller med problem. En slutsats som kan dras utifrån det här är att är 
man inte kärnfamilj så är man inte lycklig vilket vidare visar ett normativt sätt att se 
på kärnfamiljen.  

Att kärnfamiljer är en dominerande familjekonstellation bland barnlitteratur på 
förskolor hade förväntats, men att det var så få böcker som representerade 
konstellationer såsom: skilsmässo-, adoptiv- samt samkönad familj, var oroväckande. 
Man kan vidare diskutera kring vad det får för följd att det finns så få böcker 
representerad i kategorin ”andra representerade familjekonstellationer”. För att alla 
barn ska känna sig inkluderade krävs en mångfald även i bokhyllan. Barnen måste få 
en chans att både känna igen sin egen familjekonstellation, men också få se och 
uppleva att det finns andra sätt att leva.  

6.4 Vidare forskning 
Många frågor har dykt upp genom denna studie som kräver vidare forskning. 
Efter denna undersökning har resultatet endast visat hur bokutbudet ser ut. En 
intressant aspekt att forska vidare på hade varit att undersöka hur förskolor 
jobbar med böckerna. I studien har jag fått en liten inblick i det som 
respondenterna svarat, men hur ser det ut i praktiken? Det är en sak att berätta 
hur man gör, och sedan en sak att föra det i praktik. Genom ett flertal 
observationer hade det här kunnat undersökas.  
En annan aspekt som vore intressant att forska vidare på är hur förskolor jobbar 
för att motverka den rådande heteronormen som finns i samhället. Hur 
fullföljer förskolorna läroplanens mål som handlar kring barns respekt och 
öppenhet gentemot andra levnadssätt?  
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Bilaga A 
 

 

 
 

 
 
Hej! 

 
Mitt namn är Linnéa Spindel. Jag läser min sista termin på förskollärarprogrammet 
på Linnéuniversitetet i Kalmar och är nu mitt uppe i mitt examensarbete.  
Mitt examensarbete kommer att handla om barnlitteratur och undrar nu om det finns 
möjlighet att jag kan få komma ut till en 3-5 årsavdelning hos er för att kolla upp vad 
ni har för litteratur i er bokhylla. Efteråt skulle jag vilja ställa några frågor till en ur 
personalen angående litteraturen. 
 

Jag kommer använda mig av muntlig intervju där jag kommer att spela in 
respondenternas svar. Er medverkan bygger på frivillighet och ni kommer att vara 
anonyma i mitt arbete. Ni har rätt att avsluta er medverkan när som helst under 
intervjuns gång. Materialet kring intervjuerna kommer att förstöras efter avslutat 
examensarbete. Jag räknar med att intervjun kommer att ta cirka 20 minuter.  
För mig skulle det passa bra att få komma och besöka Er under slutet av v 39 eller 
någon gång under v 40. 
 

Tack på förhand. 
 

 
Med vänlig hälsning, 

Linnéa Spindel 
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Bilaga B 
 
Intervjufrågor: 
 
Hur väljer ni litteratur till avdelningen? 

 
Vem/vilka är det som väljer ut litteraturen? 
 

Vilka tankar har ni med er då ni väljer ut litteratur? 
 

Finns det olämpliga böcker? I så fall, vad är det som gör dem olämpliga? 
 

Har du/Ni någon favoritbok eller favoritförfattare som ofta förekommer? I så fall, 
vilken/vilka? 

 
Hur använder ni böckerna i verksamheten? 

 
Diskuterar ni i arbetslaget något kring litteraturen? I så fall, på vilket sätt?  

 
Hur ofta byts litteraturen på avdelningen? Hur kommer ni fram till att den ska bytas? 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
• Berätta mer om... 
• Hur kommer det sig? 
• Kan du berätta mer om hur det går till när ni... 
• Är det okej ifall jag återkommer? 
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Bilaga C 
Bokanalys mall 
 

 

  

Bokens titel:   

Bokens författare:  

 

Familjekonstellation:  
Hur vet jag det?:  

 
Familjens roll i boken:  

 
Hur framstår familjen?: 

 
 

  

 


