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Sammanfattning 

I denna studie undersöks det hur olika familjekonstellationer framställs i sex olika läseböcker med 
inriktning mot åldrarna förskoleklass till årskurs 3 utifrån aspekten heteronormativitet. Studien 
bygger på en kvalitativ metod och genomförs med hjälp av en visuell textanalys samt en kvalitativ 
innehållsanalys. Studiens teoretiska utgångspunkter är queerteori och normkritisk pedagogik, vilka 
används som analysverktyg för att analysera och granska studiematerialet.  
 
Resultatet, som grundar sig i de teoretiska utgångspunkterna, visar att barn som lever i 
familjekonstellationer som avviker från den heterosexuella kärnfamiljen inte får sin 
familjesituation bekräftad i samma utsträckning hos de sex analyserade läseböckerna. Det finns 
andra familjekonstellationer representerade i böckerna men faktum kvarstår att det är 
kärnfamiljen som är vanligast förekommande. Resultatet visar även att de sex läseböckerna 
förmedlar en stark heteronorm och där queerfamiljer ges mycket litet utrymme i samtliga böcker. 
Endast två av sex läseböcker nämner denna typ av parrelation. Detta kan bidra till elevers 
uppfattning om att kärlek endast kan uppstå mellan en kvinna och en man.  
 
 
 
Nyckelord: Familjekonstellationer, kärnfamilj, normkritik, queerteori, läseböcker. 
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Inledning 

Skolan är en institution i vilken nästan alla vistas under en längre period av livet, en 

institution som påverkar och berör, som formar och styr. Att vara lärare i denna skola är 

att ha makt, makt över elevers kunskapsbildande och socialisering (Lotta Björkman 2016, 

s. 155).     

Skolan är en mötesplats där människor från olika bakgrunder möts och där de förväntas 

acceptera varandra för dem de är. Det är därför viktigt att arbeta för att bygga upp en tolerans 

och respekt för alla människor. Alla elever är olika och lever i olika familjekonstellationer, därför 

är det viktigt att eleverna genom undervisningen och deras vistelse i skolan får möjlighet att skapa 

en förståelse och kunskap kring olika sätt att vara och leva. Enligt Lgr 11 är det även skolans 

ansvar att se till att inom skolans organisation verka för varje människas egenvärde samt skapa en 

tillåtande och respekterande miljö där alla inkluderas (Lgr 11, s. 7).  

 

Det är viktigt att eleverna får en förståelse för och en medvetenhet kring att alla familjer ser olika 

ut och att alla barn inte lever i samma situation som de själva lever. Familjeliv kan precis som 

Bäck Wiklund & Bergsten (1997, s. 13) beskriver det se mycket olika ut, de menar att 

familjebegreppet kan inrymma allt ifrån en ensam mamma med barn till en hel stor 

släkt.  Kärnfamiljen har länge setts som en norm i det svenska samhället, den traditionella 

kärnfamiljen består av mamma-pappa-barn. Bäck Wiklund (2003, s. 35) hävdar att även om 

kärnfamiljen fortfarande är den vanligaste samlevnadsformen utmanas den idag av andra 

familjekonstellationer. I dagens samhälle blir det allt vanligare att barn exempelvis lever i 

förhållanden där föräldrarna är skilda och bor på separata platser, lever i en ombildad familj med 

styvföräldrar och styvsyskon eller kanske har homo- eller bisexuella föräldrar. 

 

Det finns många olika familjekonstellationer och som lärare i en skola där man möter många 

olika barn är det viktigt att skapa ett inkluderande klassrum där man aktivt arbetar för att 

motverka och utmana den heteronormativa synen på familjer. Det finns förmodligen många 

elever som inte kan placera sig själv i den traditionella familjekonstellationen. Genom att som 

lärare aktivt välja material som presenterar en varierad bild av familjer kan man motverka det 

faktum att elever kan känna sig diskriminerade och osynliggjorda i undervisningen på grund av 

deras familjesituation.   
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Detta har fått oss att fundera kring vilka olika familjekonstellationer eleverna möts av i skolan 

och dess läromedel. Hur återspeglas dagens samhälle i läseböcker som är vanligt förekommande i 

yngre elevers skolgång? Är det den traditionella kärnfamiljen som oftast beskrivs eller 

förekommer det även andra familjeskildringar?  

Ansvarsfördelning 
 
Med anledning av att studien är utförd av två studenter så har ansvaret till viss del fördelats. 

Studiens inledande avsnitt vilket utgör inledning, bakgrund, tidigare forskning, teoretiska 

utgångspunkter, syfte och frågeställning samt metod är skriven gemensamt. Vi valde att göra 

följande fördelning med anledning av att minska risken för att texten skulle bli 

osammanhängande och för att vi båda skulle få en god insyn i hela arbetet under processens 

gång. Vidare i analysavsnittet delades arbetet upp genom att fördela de sex utvalda läseböcker. 

Evelina Ponti Nyberg ansvarade för analysarbetet av böckerna: Nyckeln till skatten, Älgmötet och 

Lördag med Leo och Malin Danhard ansvarade för de resterande böckerna: Förstagluttarna, Vem hejar 

på Dilan och blåbärsjakten. Fortsättningsvis skrivs även studiens avslutande avsnitt gemensamt, 

vilket utgör, diskussion och konklusion. Hela studien har också korrekturlästs av båda parterna 

för att kontrollera grammatik och säkerhetsställa en genomgående röd tråd. Arbetsprocessen har 

genomsyrats av en god dialog med mål att få en så bra slutprodukt som möjligt.  
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Bakgrund 

Avsnittet innehåller en statistiköversikt över vilka familjekonstellationer vi har i det svenska 

samhället idag samt en historisk tillbakablick på familjekonstellationer över tid. Under denna 

rubrik redovisas även en sammanfattning av vad läroplanen säger och vilket ansvar skolan har för 

att främja och motverka diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck och 

sexuell läggning.  

Dagens familjekonstellationer  

I dagens samhälle ser familjekonstellationerna till viss del annorlunda ut jämfört med hur de såg 

ut i början av 1900-talet. Fram till 1970-talet var det ovanligt med att föräldrar gick skilda vägar 

men det har successivt ökat genom åren (SCB, 2014, s. 17). Utifrån en undersökning som den 

statistiska centralbyrån utfört fanns det år 2016, drygt 2 066 561 miljoner familjer med barn från 

0–17 år (se tabell 1). Utav dessa familjer lever cirka 75 % av barn sammanboende med sina 

ursprungliga föräldrar, de vill säga sin biologiska mamma och pappa. Resterande cirka 25 % lever 

i alternativa familjekonstellationer, familjekonstellationer som inte återfinns inom ramen för 

kärnfamiljen. Inom procentsatsen för de barn som lever i alternativa familjekonstellationer lever 

cirka 5 % procent samboende med sin mor och styvförälder och cirka 1 % samboende med sin 

far och styvförälder. Cirka 14 % av barn i samhället lever med en ensamstående mor alternativt 

cirka 4 % som lever med en ensamstående far. Resterande cirka 0,6 % bor med en annan person 

än sin biologiska förälder.  

 

För att ge en tydlig bild av hur familjekonstellationer förändrats över tid presenteras statistik från 

2014 till 2016 i följande tabell.  
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 (Statistiska centralbyrån, 2017)  
 

Tabellen saknar sammanhållen statistik över hur många homosexuella par som idag lever i en 

familj med barn. Den saknade statistiken beror på att den statistiska centralbyrån enbart för 

statistik över samkönade par med barn som är gifta eller registrerade partners. Barn i familjer med 

samkönade föräldrar där föräldrarna ej registrerat partnerskap eller gift sig syns därför inte i 

statistiken, vilket innebär att det totala antalet barn med samkönade föräldrar blir mörklagt. De 

siffror som den statistiska centralbyrån har kunnat sammanställa visar på att barn som lever med 

samkönade föräldrar har ökat kraftigt under 2000-talet. Idag finns det ungefär 1 290 i åldrarna 0–

21 barn som har en eller två föräldrar som lever i ett samkönat äktenskap eller registrerat 

partnerskap. Av det 1 290 barn vars föräldrar som är samkönade, lever 1 220 barn med två 

kvinnor som vårdnadshavare och 70 barn med två män som vårdnadshavare (SCB, 2012). 

Tabellen saknar också sammanhållen statistik över familjer med barn där det är fler än två 

föräldrar samt familjer där en eller flera i familjen är transsexuella personer på grund av att ingen 

statistik finns sammanställd.  

Diskriminering och normbrytande ideal i styrdokument  

Läroplaner är samhällets styrinstrument för hur skolans verksamhet ska bedrivas och ska spegla 

samhället i stort. Trots det finns det inget explicit uttryckt i läroplanerna gällande skolan ansvar 

att förmedla rådande familjekonstellationer i samhället. Det finns däremot tydligt uttryckt i 

läroplanen att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att det förs fram 

samt att alla föräldrar ska kunna känna sig trygga i att lämna sina barn på skolan (Lgr 11, 2017, s. 

8). Implicit kan det som uttrycks i läroplanen tolkas som att oberoende familjekonstellation ska 
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skolan vara öppen och inkluderande. Begreppen “förälder” eller “vårdnadshavare” som 

förekommer i läroplanerna utrymmer också större variation än om begreppen “mamma” och 

“pappa” istället förekommit. På så vis inkluderas flera olika familjekonstellationer än den 

normativa kärnfamiljen.  

 

Det är också av intresse att granska hur skolans värdegrund och uppdrag har förändrats över tid. 

Då det går att urskilja förändringar i synen på hur normbrytande ideal framställs (Kåreland, 2013, 

ss. 124–125). Med avstamp i läroplanen från år 1980 kan det utläsas att skolan skulle ansvara för 

att alla skulle få en likvärdig utbildning. I avsnittet kunskap och färdigheter benämns några 

kunskapsområden som skulle vara av grundläggande betydelse för alla elever, däribland insikter i 

de stora samlevnadsfrågorna, familjefrågor och sexualfrågor (Lgr 80, s. 15). Skolan hade även 

som uppgift att främja arbetet för att bryta de traditionella könsmönster som förekom inom 

skolan och i samhället (Lgr 80, ss. 36–37). I Lpo 94 kvarstår skolans uppdrag att verka för en 

likvärdig utbildning för alla. Det är också tydligt uttryckt att skolans ska främja förståelse för 

andra människor och förmåga till inlevelse, för att förstå andras villkor och värderingar. Skolan 

har också en viktig uppgift att se till att ingen utsättas för mobbning och tendenser till trakasserier 

skall aktivt motverkas (Lpo 94, 1994, s. 5). År 2011 infördes den femte och senaste läroplanen 

och likt läroplanerna Lpo 80 och Lpo 94 fortsätter Lgr 11 påvisa grundskolans strävan efter att ge 

alla en likvärdig utbildning (2017, s. 7). Olikt de tidigare läroplanerna uttrycker Lgr 11 explicit att 

ingen inom skolan ska utsättas för diskriminering på grund av bland annat kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck samt sexuell läggning. I Lgr 11 (2017, s. 8) nämns det 

även att skolan ska bära ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster samt ge utrymme 

för elever att pröva och utveckla sin förmåga oberoende av könstillhörighet, vilket inte går att 

återfinna i tidigare läroplaner. De tydliga riktlinjerna om bland annat diskriminering som återges i 

Lgr 11 visar att den heterosexuella läggningen inte är den enda självklara och kan i förlängningen 

ses som ett utmanande av heteronormativiteten.   

Litteraturläsningens roll i läroplanerna  

Studien syftar till att specifikt analysera hur familjekonstellationer framställs i läseböcker, det är 

därför av intresse att belysa litteraturläsningens viktiga roll i skolan. I en undersökning gjord av 

Magnus Persson (2007) fastställer han hur litteraturläsningen motiveras i skolan utifrån 

styrdokument, läroplaner, kursplaner och läromedel. Persson menar att skolans styrdokument 

innehåller explicita motiveringar till varför litteraturläsning i form av exempelvis läseböcker ska 

användas i undervisningen. Motiveringarna i styrdokumenten skiljer sig däremot åt i form av 

utrymme och utformning beroende på årtal och tillhörande läroplan. Under perioden år 1962 till 
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år 2000 framhävs inte litteraturläsningen på ett kraftfullt sätt i läroplanerna för grundskolan. 

Istället för att se litteraturläsningen som ett privilegierat bildningsmedel ses den istället som ett 

exempel på aktivitet som ansågs viktig inom svenskämnet.  

Barns arbete med bilder, med litteratur och drama med konstnärliga uttrycksmedel över 

huvud taget främjar deras språkutveckling (Lpo 80, s. 30). 

Även i Lpo 94 förekommer det exempel på hur litteraturläsningen inte ansågs som ett 

privilegierat bildningsmedel utan mer som en aktivitet. 

Eleven kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 

kunskap, självinsikt och glädje (Lpo 94, s. 10). 

Lena Kåreland (2013, ss. 124–126) menar att ända fram till Lpo 80 så såg man litteraturläsningen 

som en färdighetsträning, vilket handlade om information- eller upplevelseläsning. I och med att 

Lpo 80 trädde i kraft ändrades skönlitteraturens ställning i skolan. Litteraturläsningen gick från att 

ses som ett färdighetsämne till att också ses som en källa till kunskap och glädje. Den nya 

läroplanen som gavs ut 2011 bidrog till att synen på svenskämnet förändrades då det främst kom 

att handla om att lära sig om litteraturen istället för genom litteraturen.  

Familjeskildringar förr och nu i böckernas värld  

Kjérsen Edman (2002) poängterar att barn, oavsett kön, som inte har några syskon gärna läser 

böcker som skildrar stora, glada kärnfamiljer där mamma, pappa och många barn lever under 

samma tak. Familjeskildringar i äldre barnlitteratur är ofta idylliska och konventionella 

(traditionsenliga), en lycklig kärnfamilj bestående av en välutbildad förvärvsarbetande pappa och 

en omhändertagande mamma som är hemmafru (Kjersén Edman, 2002, s. 76). Trots det faktum 

att den lyckliga kärnfamiljen var vanligast förekommande i barnböcker har det länge funnits 

böcker som gått emot den normen, där något trassligare familjerelationer synliggörs. Kjérsen 

Edman nämner Elsa Beskows “Peter och Lotta” och “Pippi Långstrump” som exempel på 

normbrytande barnlitteratur. På senare år har det blivit något vanligare med barnböcker där 

familjelivet inte är lika traditionellt, med mamma, pappa och barn. Det blir vanligare med böcker 

som speglar samhället i större utsträckning där även familjer med skilda föräldrar och föräldrar 

som gifter om sig finns representerade (Kjérsten Edman, 2002, s. 78). Bromseth (2006, s. 29) 

hävdar att barn ända från förskolan och vidare ges framtidsnarrativ genom exempelvis berättelser 

och böcker både explicit och implicit om hur det i framtiden förväntas vara och hur det ska 
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anpassa sig till normen. Det som lever ett normavvikande liv får inget eller mycket litet utrymme i 

dessa berättelser och böcker men då i form av ett problematiskt sätt.  

Homosexuella familjesammansättningar i böckernas värld 

Till skillnad från att det blir allt vanligare med barnböcker som berör olika familjekonstellationer i 

form av skilda föräldrar och bonusfamiljer. Så lyser utbudet av böcker som återspeglar icke-

heterosexuella familjesammansättningar för yngre åldrar med sin frånvaro. Det här samtidigt som 

att homosexuella familjekonstellationer blir allt vanligare i det svenska samhället. I en artikel 

skriven utav Erik Sjölin (2006) görs ett försök till att gå till botten med varför stora bokförlag inte 

publicerar fler barnböcker med alternativa familjekonstellationer där heterosexualitet inte är det 

enda givna. Sjölin menar att bokförlagen lägger skulden på problematiken med att barnböcker 

som har inriktning på till exempel Queer familjer ofta blir allt för över-pedagogiska. Det över-

pedagogiska leder till att böckerna inte är tillräckligt underhållande för att fånga unga läsare. I 

artikeln framkommer det också att flera bokförlag väljer bort de barnböcker som inte följer den 

konservativa familjekonstellationen för att böckerna ska tilltala alla, men i dagens samhälle där det 

inte längre är en självklarhet att familjen består utav en mamma och en pappa blir detta 

motsägelsefullt enligt Sjölin.  

Problemformulering  

Med utgångspunkt i de omständigheter som beskrivs ovan, är det relevant att närmare undersöka 

hur olika familjekonstellationer framställs utifrån aspekten heteronormativitet i skolan läromedel. 

Styrdokument och läroplaner är viktiga att ta hänsyn till för att på så sätt kunna synliggöra vilka 

normer och värderingar angående familjekonstellationer som eleverna möter inom skolans 

verksamhet. I både aktuella och tidigare läroplaner uttrycks det explicit att skolans verksamhet 

ska arbeta för att motverka diskriminering och uppmuntra olikheter. Skolans verksamhet ska 

spegla samhället i stort och som uttryckts ovan blir det allt vanligare i Sverige att 

kärnfamiljsidealet frångås vilket i sin tur ger större utrymme för att även andra 

familjekonstellationer etableras i samhället.  

 

Ett läromedel som används i stor utsträckning som ett pedagogiskt redskap på lågstadiet är 

läseböcker. Studien syftar därför till att analysera sex stycken läseböcker med fokus på att 

synliggöra normativa och normutmanande familjekonstellationer som uttrycks i läromedlet. 
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Forskningsöversikt 

I detta avsnitt redovisas studiens relevans gentemot tidigare forskning. Den tidigare forskningen 

som presenteras har fokus på både äldre och nyare forskning kring ämnet för att få en mångsidig 

infallsvinkel. 

Granskning av läroböcker 

Enligt Eilard (2008, s. 25) är det vanligt att tryckta läroböcker bedöms som officiella dokument 

och som innehållsmässigt sällan ifrågasätts av anledningen att de är producerade för att användas 

i just skolsammanhang och därav är skrivna med utgångspunkt i läroplanens riktlinjer. Många 

granskningar av läroböcker visar dock på att innehållet inte alltid överensstämmer med 

läroplanernas värdegrund och kursplanens innehåll (Skolverket, 2006, s. 51). Förutom att 

böckerna i viss mån avviker från läroplanen är det viktigt att ha i beaktning att innehållet i 

läroböckerna även formas utifrån den enskilde författarens världsbild och kunskapssyn. Med 

dessa aspekter i beaktning blir det viktigt att som lärare göra medvetna val gällande de läroböcker 

de väljer att använda i undervisningen (Eilard, 2008, s. 23).  

 

Nästan alla människor i Sverige har läst eller kommer att läsa någon form av läroböcker, 

förmodligen är läroboken den mest lästa litteraturgenren i Sverige (Johnsson Harrie, 2009, s. 17). 

Av den anledningen är det viktigt att läroböckerna som används i skolan speglar skolans läroplan. 

I en rapport utgiven av skolverket 2006 uttrycks vikten av att lärare som arbetar inom skolan för 

en diskussion och analyserar innehållet i de läromedel man väljer att använda i undervisningen 

samt reflekterar över hur böckerna stödjer skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2006 s. 

6). I Sverige har statens inblandning och granskning av läromedel varierat över tid, mellan åren 

1938 till och med år 1991 fanns det i Sverige en statlig granskning av läromedel (Johnsson Harrie, 

2009, s. 10). Mellan år 1938–1974 förhandsgranskades samtliga läroböcker oavsett ämne av 

Statens läromedelsnämnd. Det som granskades i läromedlen var bland annat om böckerna 

överensstämde med den aktuella kursplanens mål och riktlinjer, språk, objektivitet och pålitligt 

innehåll samt bokens pris, omfång och disposition. Från år 1974 granskades endast läroböcker i 

samhällsorienterade ämnena. 1983 försvann läromedelsnämndens möjlighet att godkänna eller 

underkänna ett läromedel men de kunde istället avge ett utlåtande och omdöme om det. År 1991 

upphörde granskningen helt och idag är det helt upp till lärarna själva att granska och analysera de 
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läromedel som de ska använda i sin undervisning (ibid, ss. 13–14). Lärares primära uppdrag är att 

utbilda elever och inte att granska läromedel, vilket då bidrar till att granskning av läromedel 

glöms bort. Eilard (2008, s. 42) hävdar att det i hög grad saknas svenska studier där läromedel för 

yngre barn analyseras, och efterfrågar ytterligare studier där fokus ligger på granskning av de 

tidiga årens läromedel.  

Familj i förändring 

Som tidigare nämnts i inledningsavsnittet är familjer olika och kan se ut på väldigt många olika 

sätt. Då undersökningen syftar till att analysera hur olika familjekonstellationer förekommer i sex 

stycken olika läseböcker är det relevant att se närmare på hur familjebegreppet har tolkats och 

förändrats utifrån tidigare studier.  

 

Familjer är olika och kan se ut på väldigt många olika sätt. Att definiera vad en familj är för något 

och vad som inkluderas i familjebegreppet är inte helt enkelt. Jan Trost (1993) har i en studie 

tillfrågat ett slumpmässigt urval av svenskar i åldrarna 20–59 år hur de tolkar begreppet. Utifrån 

studien framkom att uppfattningen av vad en familj är, varierade mycket bland de tillfrågande. 

Vissa räknade endast in sin partner, andra räknade med sina barn, några nämnde syskon och ens 

föräldrar och några räknade även in sina husdjur och vänner till familjen (ss. 17–22). Trost 

slutsats var att frågan om vad en familj är inte kan besvaras på ett enkelt sätt utan allt beror på 

hur enskilda personer definierar begreppet, och det kan se väldigt olika ut från person till person 

beroende på vilka referensramar personen har kring begreppet (ibid.).   

 
Familjebegreppet kan enligt Bäck-Wiklund & Bergsten (1997, s. 13) innefatta allt ifrån en 

ensamstående förälder till en stor släkt med både föräldrar, kusiner och mor- och farföräldrar är 

inräknade. Trots det faktum att familjer kan se ut på många olika sätt finns det en tendens i 

Sverige att tolka själva familjebegreppet relativt snävt. Bäck-Wiklund & Bergsten menar att familj 

i vardagligt tal uppfattas som den traditionella kärnfamiljen trots att kärnfamiljen inte är lika 

vanlig i dagens samhälle som den var fram till mitten på 1900-talet. Detta är något som även 

sociologen Christine Roman tagit fasta på i sin bok där hon ifrågasätter familjebegreppet 

eftersom det tenderar att dölja att det faktiskt finns många olika familjeformer när det används i 

sin bestämda form. Roman anser att begreppet familj, då det används i sin bestämda form 

associerar till den heterosexuella kärnfamiljen med mamma, pappa och barn. För att undvika att 

familjebegreppet tillskrivs en heteronormativ betydelse menar Roman att man istället kan 

använda David Morgons begrepp familjepraktiker, vilket inbjuder till att se begreppet familj som 
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ett verb, något som görs och skapas i en social konstruktion av relationer, istället för ett 

substantiv (2004, s. 12). 

 

Kärnfamiljen är idag en av olika familjeformer som finns i samhället, samboförhållanden, 

partnerskap, ombildade familjer och familjer med ensamstående föräldrar är några 

samlevnadsformer som blir allt vanligare. Bidragande faktorer till att kärnfamiljsidealet har 

luckrats upp, hävdar Roman (2003, s. 40), kan ha att göra med det faktum att kvinnor i det 

moderna samhället inte förväntas stanna hemma och ta hand om hushållet och barnen i samma 

utsträckning som förr. Samtidigt som det blev vanligare att kvinnor arbetar ökade även 

skilsmässor och separationer kraftigt i antal (Roman, 2003, s. 40; Trost, 1993, ss. 70–72). En 

annan bidragande faktor till att fler familjekonstellationer förekommer i dagens samhälle är att 

sambandet mellan sexualitet och biologisk reproduktion inte är densamma som det en gång var. 

Bakomliggande orsaker till detta är att det idag finns säkrare preventivmedel på marknaden, 

abortlagstiftningen har blivit friare samt att konstgjord befruktning blivit vanligare (Roman, 2003, 

s.40). Även Johansson (2009, ss. 93–94) beskriver att föreställningen om familjen och att den ska 

grunda sig i biologiska och genetiska band har förändrats genom åren då vetenskap och forskning 

har skapat möjligheter för människan att kringgå biologin. Metoder för fertilitetsbehandlingar och 

konstgjord befruktning har utvecklats och år 2006 blev det lagligt för homosexuella par att få 

assisterad befruktning i Sverige.  

Samkönade par i Sverige 
Samkönade pars rätt till assisterad befruktning är en av flera förändringar som tyder på att det 

genom åren har skapats bättre möjligheter och förhållanden för homosexuella i Sverige att bilda 

familj och adoptera barn. Halldén m.fl. bemöter i kapitlet ”Familjeliv och homosexualitet” i den 

sociologiska antologin Nätverksfamiljen att forskning tyder på att allt fler barn föds inom ramen för 

homosexuella relationer. Författarna presenterar en siffra där antalet barn med homosexuella 

föräldrar har uppskattats till cirka 40 000 stycken. Den siffran är dock inte fullt pålitlig då den 

baseras dels på ett antagande om antalet homosexuella i Sverige, dels på ett antagande om hur 

många av dessa som har barn (2003, s. 182). Johansson (2009, ss. 66–72) beskriver svårigheterna 

som så kallade regnbågsföräldrar länge har behövt strida mot och som de i vissa fall fortfarande 

är tvungna att kämpa för. Deras situation har dock förbättrats till viss del då olika lagändringar 

har bidragit till att homosexuellas rätt till att bilda familj vunnit en legitimitet i samhället. Trots 

detta möts homosexuella fortfarande av motstånd bland befolkningen i Sverige angående deras 

rätt att bilda familj genom att skaffa barn och gifta sig på samma villkor som heterosexuella 

(Johansson, 2009, s. 72). År 2009 infördes könsneutralt äktenskap i Sverige, vilken innebär att 
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samkönade par har samma rättigheter som olikkönade par, bland annat att vigas inom Svenska 

kyrkan (RFSL, 2016; Svenska kyrkan 2017). 

Skolans ansvar kring normer 

Eilard uttrycker i sin avhandling (2008, s. 20) att tal och berättelser om samtiden blir 

normgivande då de erbjuder vissa sätt att förstå och tala om världen. Diskurserna finns överallt, i 

massmedia, myndighetsinformation, musik, litteratur och även i skolböcker. Skolan som 

institution är en viktig arena för skapandet av normer i samhället och tyvärr också en arena för att 

skapa och upprätthålla den heteronormativa ordningen. Genom styrdokument, olika läromedel, 

undervisning och sociala aktiviteter skapas normer för vad som anses som önskvärda ideal 

(Bromseth, 2010, s. 29). Det som uttrycks som norm är det som uppfattas som det rätta sättet att 

leva. Eilard (2008, s. 20) framhäver det faktum att om vi människor dagligen matas av likartade 

diskurser, där en viss livsstil, social position eller samhällsordning framställs, kommer den så 

småningom uppfattas som det normala och eftersträvansvärda. Andra levnadssätt och identiteter 

som inte framställs i samhället uppfattas då som avvikande och mindre önskvärda. Eilard hävdar 

fortsättningsvis att skolan har en viktig roll vad gäller att motverka normativa diskurser i 

samhället, genom att ställa sig frågande till vilka följemeningar eleverna erbjuds inom skolans 

verksamhet, vilken världsbild förmedlas och vilka identiteter erbjuds eleverna. 

 

I en rapport från statens offentliga utredningar (SOU 2006:75, s. 162) nämns en undersökning 

som genomförts i samarbete med Södertörns högskola och Stockholms stad där det visat sig vara 

vanligt förekommande att den traditionella kärnfamiljen används som norm av pedagoger inom 

förskolan. Trots det faktum att många barn i Sverige växer upp i många alternativa 

familjekonstellationer tyder studiens resultat på att dessa familjer lyser med sin frånvaro i 

förskolans pedagogiska verksamhet. Genom att omedvetet utgå från den heterosexuella norm 

som i dagens samhälle ofta tas för given riskerar man att osynliggöra och marginalisera andra 

sexualiteter.  

 

Studiens val av att analysera familjekonstellationer i läseböcker grundar sig i den offentliga 

rapporten. Enligt rapporten (SOU 2006:75, s. 163) är det ett viktigt inslag i skolans pedagogiska 

vardag att synliggöra och inkludera andra familjekonstellationer än den heterosexuella 

kärnfamiljen, exempelvis genom läseböcker. Dels för att alla barn bör få sin familjesituation 

bekräftad på ett positivt sätt men även för att alla barn ska få möjlighet att möta olika 

familjekonstellationer för att på så vis få en vidgad bild av hur en familj kan se ut.  
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Familjen i böcker och media 

Kåreland (2013, s. 109) understryker att skönlitteratur i undervisningen på grundskolan kan skapa 

en ökad förståelse och empati för andra människor och deras levnadsformer. Hon menar att 

detta kan leda till att värderingar och attityder kring exempelvis rasism, stereotypa könsroller och 

odemokratiska förhållanden omprövas. Simonsson (2017, ss. 86–87) har i sin avhandling bland 

annat problematiserat hur heterosexualitet återskapas i olika noveller. Hennes resultat tyder på att 

föreställningen om att alla är heterosexuella ofta tas för givet i novellerna och uppfattas som det 

”normala” hos karaktärerna.  

 

I en rapport utgiven från skolverket 2006 (s. 69) där en sammanställning av flera olika 

läromedelsanalyser presenteras nämns att framställning av familjer ofta ges uttryck i form av en 

kärnfamilj, bestående av en man, en kvinna och två barn. Författarna hävdar att det är ytterst 

vanligt i de analyserade böckerna och påpekar att ett ständigt upprepande av kärnfamiljsidealet 

kan leda till att kärnfamiljen uppfattas som normativ och utelämnar andra familjekonstellationer. 

Detta är något som även Eilard (2008) uppmärksammat i sin avhandling där hon analyserat 45 

läseböcker. Hon beskriver att familjen ofta framställs som en lycklig kärnfamilj som oftast består 

av fler än ett barn vilket återspeglas i både bild och text i läseböckerna (ss. 108–112). Då familjer 

visas är det i form av en mamma, en pappa och flera barn, vilken även förstärker heteronormen 

(s. 136). Eilard nämner även att det i läseböcker som kom efter 1970-talet inkluderade 

skilsmässobarn och ensamstående föräldrar i större utsträckning (2008, ss. 196, 224).  

 

Det är vanligt förekommande att just kärnfamiljen bestående av två heterosexuella föräldrar med 

ett eller flera barn som får representera ”alla” familjer i media, på tv eller i böcker. I de fall då 

andra familjekonstellationer lyfts fram är det för att påvisa den problematik som kan uppstå om 

man inte är en kärnfamilj (Johansson, 2009, s. 82). Han tar bland annat upp filmerna Kramer mot 

Kramer (1997) och Tomten är far till alla barnen (1999) som exempel där problematiska skildringar 

kring familjen förekommer.  

Heteronormativitet i det svenska samhället   

Enligt Bromseth (2016, s. 30) är heteronormativitet byggd på principen om att det finns en 

hierarkisk skillnad mellan människor. Den hierarkiska skillnaden återfinns då vissa kroppar och 

livsstilar privilegieras medan det återstående anses och presenteras som avvikande. Principen 

genomsyrar hela samhället och bidrar till att heterosexualitet framställs som det åtråvärda och det 
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naturliga sättet att leva. De heteronormer som skapas påverkar samhället på så sätt att människor 

ges olika rättigheter samt möjligheter beroende på hur de ser ut och hur de väljer att leva sitt liv.  

 

Fortsättningsvis hävdar Bromseth (2010 ss. 30–31) att i det Sverige vi lever i idag uppfattas det 

heterosexuella medelklassparet med barn som norm och för vad vi klassar som en kärnfamilj. 

Bilden av kärnfamiljen är idealet som andra ska sträva efter och förutom att leva upp till idealet så 

ska kvinnor och män leva jämställt. För att kärnfamiljsidealet ska upprätthålla sin position som 

norm menar Bromseth att det måste finnas tydliga gränser för vad som avviker från normen, till 

exempel ensamstående föräldrar, heterosexuella par med barn eller transpersoner med barn. 

Fortsättningsvis menar Bromseth att dessa parter som avviker från normen om kärnfamiljen blir 

tvungna att förklara sin rätt till att leva på ett normavvikande sätt.  

 

Med utgångspunkt i den tidigare forskningen angående familjekonstellationer i samhället och dess 

representation i läromedel är vår förhoppning att vår studie kan bidra till lyfta ny kunskap kring 

ämnet och som i sin tur kan påverka lärare till att ha ett normkritiskt förhållningssätt gällande 

deras val av läromedel. På så vis kan lärare aktivt arbeta för att inkludera böcker inom 

skolverksamheten där alternativa familjekonstellationer framställs. Vi hoppas även på att öka 

förståelsen till varför det är viktigt att olika familjekonstellationer finns representerade i skolans 

pedagogiska arbete.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I avsnittet som följer presenteras det teoretiska utgångspunkterna queerperspektiv och normkritiskt-

perspektiv som studien bygger på. De teoretiska utgångspunkterna används som analysverktyg för 

att analysera och granska studiematerialet. Utgångspunkterna utgör analysens grund och kan på så 

vis synliggöra och besvara studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet innehåller även 

definitioner av centrala begrepp.  

Queerperspektiv 

Queerteorin utgör en samlingsgrupp där det finns utrymme för alla köns-/genusidentiteter och 

sexuella kategorier som heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet 

(Rosenberg, 2002, s. 18). Queerperspektiv som teoretisk utgångspunkt utgår från att ifrågasätta 

den normerande heterosexualiteten i samhället och undersöka hur normer kring sexualitet 

uppstår, fungerar, upprätthålls och ifrågasätts. Queerperspektivet används inte i syftet att 

benämna vad som hör till vad utan istället till att beskriva hur vårt rådande samhälle beskriver 

sexualitetens många former och på så sätt förstå hur den organiseras, regleras och upplevs 

(Ambjörnsson, 2006, ss. 35–36). Sexualitet går inte att avgränsa från andra fenomen, vilket gör 

den till en mångtydig teori som går att förstås på många olika sätt. I studien förstås perspektivet 

som en teori som skildrar och ifrågasätter heteronormen i litteratur. Där queerperspektivet vid en 

kvalitativ innehållsanalys och en visuell bildanalys lyfter fram de normer som råder samt markerar 

och konkretiserar heteronormativiteten som en exkluderande faktor (Rosenberg, 2002, s. 17). I 

studien förstås perspektivet som en teori som skildrar och ifrågasätter heteronormen i litteratur. 

Där queerperspektivet vid en kvalitativ innehållsanalys och en visuell bildanalys lyfter fram de 

normer som råder samt markerar och konkretiserar heteronormativiteten som en exkluderande 

faktor (Rosenberg, 2002, s. 17). Ytterligare förstås och används queerperspektivet i studien som 

ett verktyg för att kunna se verkligheten utifrån olika synvinklar, vilket möjliggör till att kunna 

utläsa majoriteter och minoriteter i litteraturen. Genom att bortse från den heterosexuella 

normativiteten i böckerna öppnar det för nya synvinklar och tolkningar av de sex läseböckernas 

innehåll.  
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Normkritiskt perspektiv 

Normkritisk pedagogik betonar synliggörandet och kritik av normer. Kalonaityté (2015, s. 10) 

förklarar normbegreppet som en värdering, föreställning eller ideal där en skillnad görs mellan 

vad som uppfattas som bra eller dåligt. En norm är inte en benämning som beskriver vad som är 

vanligt förekommande utan definierar snarare det man bör göra eller vara, vad som ses som 

åtråvärt och önskvärt i samhället. Normer tyder på att vissa identiteter och egenskaper ses som 

viktiga, medan de andra ses som oväsentliga och därmed osynliggörs i samhället. Inom 

normkritisk pedagogik understryks att vår identitet inte är naturligt betingade utan skapas i sociala 

konstruktioner. Människors identiteter formas av och begripliggörs i förhållande till sociala 

kategorier. Både Björkman (2010, s. 156) och Kalonaityté (2015, s. 14) menar att den 

normkritiska pedagogiken har som syfte att synliggöra och ifrågasätta de normer och 

maktstrukturer som återfinns i samhället samt visa på vilka konsekvenser det kan medföra. 

Björkman (2010, s. 168) understryker att läroböcker allt för ofta presenterar en begränsad bild av 

verkligheten vilket kan hämma eleverna i deras kunskapsinhämtande och förståelse för 

omvärlden. Hon hävdar att det därför är det viktigt att inom skolan göra medvetna materialurval 

där normer synliggörs för att på så vis inkludera alla i undervisningen. Även Eilard (2008, s. 42) 

understryker i sin avhandling vikten av att lärare utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till 

läromedel, och granskar böckerna både utifrån dess ämnesinnehåll men även utifrån ett 

värdegrundsperspektiv. Studien kommer att fokusera på att genomföra läseboksanalyserna utifrån 

ett normkritiskt perspektiv, där normer synliggörs och ifrågasätts. Studien syftar till att undersöka 

hur olika familjekonstellationer framställs i läseböcker. I det svenska samhället ses kärnfamiljen 

ofta som norm för hur en familj ska se ut trots det faktum att en familj kan vara utformad på 

väldigt många olika sätt. Genom att inta ett normkritiskt perspektiv vid analyserna av 

läseböckerna möjliggörs att normer och mönster som förekommer i böckerna upptäcks och kan i 

sin tur ifrågasättas. Vidare kommer ett kritiskt förhållningssätt användas gentemot de 

familjenormer som finns i de utvalda läseböckerna för att få en uppfattning av hur och vilka olika 

familjer som framställs samt hur heteronormativitet uttrycks i läseböckerna som berörs i studien.  

Begreppsapparat 

Kärnfamilj 
Begreppet kärnfamilj definieras av Nationalencyklopedin (2017) som en familj där föräldrarna 

består av man och en kvinna lever som i ett förhållande med biologiska eller adopterade barn. 

Även Trost (1993, s. 10) definierar begreppet kärnfamilj som en grupp bestående av en man och 
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en kvinna som lever tillsammans med deras biologiska barn. Föräldrarna lever i regel tillsammans 

i ett gemensamt hushåll, antingen som gifta eller som sambos. Begreppet kärnfamilj 

konstruerades för att täcka behovet av att kunna urskilja andra former av relationer i samhället 

som till exempel, släktrelationer (Nationalencyklopedin, 2017). Studiens fortsatta definition av 

kärnfamiljen kommer att bygga på nationalencyklopedins och Trosts (1993) definition av 

begreppet.  

Heteronormativitet/heteronorm 
Heteronormativitet eller heteronorm kommer i studien att definieras som den norm som uttrycker att 

heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i samhället (Nationalencyklopedin, 2017). 

Enligt Rosenberg (2002, ss. 13–18) innefattar heteronormativitet strukturer, relationer och 

handlingar som anses som det naturliga. Vidare menar hon att heteronormativitet kan ses som 

den allomfattande sexualiteten och definitionen i sig har en socialt och privilegierad ställning i 

samhället medan alla andra konstellationer av sexualitet är avvikande.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte med studien är att undersöka hur olika familjekonstellationer utifrån aspekten 
heteronormativitet framställs i sex olika läseböcker. Undersökningen genomförs med hjälp av en 
visuell textanalys (Bergström & Borèus, 2012, s. 307) och en kvalitativ innehållsanalys av sex olika 
läseböcker med inriktning mot åldrarna förskoleklass till årskurs 3.  
 

Undersökningen grundar sig i följande frågeställningar: 

1.    Hur framställs olika familjekonstellationer utifrån aspekten heteronormativitet explicit 

i aktuella läseböcker? 

2.   Hur skildras alternativa familjekonstellationer gentemot den ideala kärnfamiljen i aktuella 

läseböcker? 
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Metod 

Under detta avsnitt presenteras metoden av genomförandet för den kvalitativa studien. Avsnittet 

innehåller metod för datainsamling samt genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys och en 

visuell textanalys. Det innehåller även en beskrivning av studiens validitet och reliabilitet.  

Metod för datainsamling  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar om hur olika familjekonstellationer framställs 

utifrån aspekten heteronormativitet samt hur alternativa familjekonstellationer skildras gentemot 

den ideala kärnfamiljen i aktuella läseböcker så används två olika typer av analysmetoder. Den 

första analysmetoden är en kvalitativ innehållsanalys som tillämpas för att besvara 

frågeställningarna genom att granska textinnehållet i läseböckerna. Den andra analysmetoden är 

en visuell textanalys som till skillnad från innehållsanalysen granskar bilder och illustrationer i 

läseböckerna utifrån frågeställningarna. Två olika analysingångar tillämpas med utgångspunkt i att 

de komplettera varandra, då varken text eller bild spelar en ensam roll i läseböcker för de yngre 

eleverna mellan förskoleklass till årskurs 3. Anna Kristin Larsen (2009, s. 28) menar också att 

varje metod har sina svagheter och styrkor, vilket ska tas i beaktning. Genom att använda flera 

olika metoder så kan den ena metodens svagheter vägas upp av den andra metodens styrkor.  

Kvalitativ innehållsanalys  

Den kvalitativa innehållsanalysen tillämpas bland annat för att identifiera mönster, samband och 

upptäcka gemensamma drag eller skillnader i de sex läseböckerna. Fokus i analysen ligger också 

vid att studera samhälleliga strukturer och frågor, som till exempel vad läseböckerna säger om det 

omgivande samhället och den kultur i vilket läseboken producerats (Fejes & Thornberg, 2015, ss. 

177–179). Genom att använda den här typen av analysmetod kan man skaffa sig en 

helhetsförståelse av enskilda fenomen. I den kvalitativa innehållsanalysen räknas eller mäts 

ingenting utan analysinriktningen lämpar sig istället för att finna mönster i större material och 

användas för att genomföra en grovsortering i breda kategorier (Bergström & Borèus, 2012, ss. 

50–51). Genom den kvalitativa analysen kan en texts helhet istället för enbart summan av olika 

delar fångas in (Esaiasson m.fl. 2017, s. 211). Ett annat skäl till att använda den kvalitativa 

textanalytiska metoden är att innehåll som ligger dolt i texten kan lyftas fram. Den kvalitativa 

inriktningen har rötter i en empirisk vetenskapssyn och de som söks är manifesta inslag i texter 
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de vill säga de som uttrycks explicit. Sökandet efter de manifesta i läseböckerna görs för att 

komma åt det som inte är fullt sagda (Bergström & Borèus, 2012, ss. 50–51). 

Visuell textanalys  

Som ovan nämnt spelar inte språket en ensam roll i texter. Utöver språket i texter kan bilder och 

illustrationer också ha en betydande roll för tolkningen av innehållet samt besvara frågor om 

samhället (Bergström & Borèus, 2012, s. 307). Göran Ahrne och Peter Svensson (2016, ss. 191–

192) menar på att genom att förutsätta att det finns en vetenskaplig visuell metodik möjliggör det 

att bildens informationsaspekter lyfts fram. Informationsaspekter handlar om att skapa sig en 

förståelse för att en bild eller illustration innehåller mer än bara sitt “innehåll” och kan fungera 

som en informationsbärare. I egenskap av informationsbärare kan en text bland annat förmedla 

och styrka normer, hierarkier och andra fenomen i samhället. 

 

I allmänspråket refereras ordet text till det skrivna språket men i många texter samspelar språket 

med tillhörande bilder, inte minst i läseböcker för yngre elever ett relativt modernt begrepp som 

används är multimodalitet, vilket är ett utvidgat textbegrepp som innefattar både bilder, text och 

illustrationer av olika slag. Texter som är multimodala kan kallas för visuella texter och genom att 

se läseböcker som typiska sådana texter kommer en visuell textanalys tillämpas. I den visuella 

textanalysen används analysingången symbolisk interaktion. Analysingången innefattar frågor om 

makt, inkludering samt exkludering i sociala gemenskaper (Bergström & Borèus, 2012, ss. 310–

311). I analysingången utgår studien från att bilder och illustrationer utgör en verklighet i sig och 

på sätt bör analyseras och diskuteras som en del eller avspegling av en bakomliggande social 

verklighet (Ahrne & Svensson, 2016, s. 192). 

Tillvägagångssätt kvalitativ innehållsanalys & visuell textanalys  

Studiens tillvägagångssätt grundar sig i att genom en kvalitativ innehållsanalys och en visuell 

textanalys kunna urskilja olika familjekonstellationer i sex läseböcker rörande både bild och text. 

Arbetet påbörjades genom att båda författarna läste alla sex böckerna var för sig, för att på så sätt 

skapa sig ett helhetsintryck av innehållet, därefter delades böckerna upp och författarna ansvarade 

för att analysera tre böcker var.  

 

Fortsättningsvis tillämpas två olika egenskaper, vilka är objektivitet och systematik. Den första 

egenskapen handlar om vikten av att i förväg kunna specificera hur man ska klassificera olika 

delar av råmaterialet till kategorier. Utifrån det specificerades sju olika kategorier gemensamt och 
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familjekonstellationer delades in i kategorierna: barn med sammanboende ursprungliga föräldrar, 

barn med ensamstående far, barn med ensamstående mor, barn med sammanboende mor och 

styvförälder, sammanboende med far och styvförälder, barn sammanboende men annan person 

än förälder och barn sammanboende med samkönade föräldrar. Objektiviteten i detta 

sammanhang minskar risken för att egna värderingar påverkar processen. Den systematiska 

egenskapen innebär att regler bör utformas och tillämpas på ett konsekvent sätt i 

tillvägagångssättet av den kvalitativa och visuella innehållsanalysen. Regler som till exempel att 

läseböckernas innehåll ska granskas både explicit och implicit och att alla antaganden samt 

tolkningar ska kunna underbyggas med konkreta citat och bilder möjliggör en uppdelning av 

läseböckerna i analysarbetet. Genom att tillämpa och följa de uppsatta reglerna minskar utfallet av 

felbedömningar samt ökar sannolikheten för ett överensstämmande resultat (Bryman, 2011, ss. 

281–282).  

 

För att kunna urskilja det betydelsefulla och det triviala samt ytterligare kunna besvara studiens 

frågeställningar, ställdes även preciserade frågor till textmaterialet. I en textanalys bör de 

preciserade frågorna formuleras kring ett eller flera centralanalytiska begrepp menar Esaiasson 

m.fl. Det centralanalytiska normbegreppet är det begrepp som antas i studien för att vägleda oss i 

hanteringen av texterna och bilderna i läseböckerna. Normbegreppet antas för att det innefattar 

värdeladdade idéer om vad som anses vara normalt och moraliskt eftersträvansvärt, vilket passar 

bra ihop med studiens frågeställningar. Genom att ställa frågor kan normers existens och innehåll 

blottläggas och frågeställningarna besvaras. (Esaiasson m.fl. 2017, ss. 216–219).  

 

Studiens preciserade frågor som ställs till texten är: 

• Vilka familjekonstellationer synliggörs i text och bild, kärnfamilj, queer-familj, ombildad 

familj eller ensamstående förälder?  

• Hur uttrycks och framställs heteronormen i text och bild? 

• Vilka/vilket budskap förmedlar text och bild implicit om olika samlevnadsformer? 

 
För att kunna låta svaren till texten styra studiens innehåll så används det som Esaiasson m.fl. 

(2017, s. 223) kallar för ett öppet förhållningssätt. Vilket menas med att svaren på frågorna avgörs 

av de som hittas i materialet, det finns med andra ord inga förutbestämda svar. Med det öppet 

förhållningssättet görs en allmän avgränsning av vad som menas med normalt och analyserar 

sedan vilka specifika familjekonstellationer som visas i läseböckerna.   
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Avgränsningar och urval  

I studiens allra första skede samlades material in för att utgöra en grund till analysen. Materialet 

avgränsades till sex stycken aktuella läseböcker som är anpassade till grundskolans tidigare år. 

Antalet undersökta läseböcker är i förhållande till urvalet av läseböcker relativt litet. Önskvärt 

hade varit att ha ett större urval för att på så sätt förbättra precisionen men på grund av 

tidsbegränsning återfanns det inte utrymme för fler analyser. Böckerna valdes på måfå bland de 

läseböcker som finns att tillgå på Uppsalas Universitets bibliotek, Blåsenhus. Urvalet baserades på 

att vi utan inbördes ordning valde sex stycken olika läseböcker, vi tog varken fasta på utseende, 

titel, tjocklek eller innehåll. Vårt syfte och ambition var att på så vis minska påverkan av studiens 

resultat. Studien har utöver materialet ytterligare begränsats genom att enbart fokusera på olika 

familjekonstellationer hos de sex utvalda läseböckerna. De olika familjekonstellationerna har 

sedan delats in i sju olika kategorier: barn med sammanboende ursprungliga föräldrar, barn med 

ensamstående far, barn med ensamstående mor, barn med sammanboende mor och styvförälder, 

sammanboende med far och styvförälder, barn sammanboende men annan person än förälder 

och barn sammanboende med samkönade föräldrar.  

 

De analyserade läroböckerna är: 

 
Nyckeln till skatten: läsebok. 3 A (Mats Wänblad, 2017). Bokens omgång är 176 sidor. 
 
Kom och läs!. Förstagluttarna, C (Moni Nilsson, 2007). Bokens omfång är 128 sidor.  
 
Älgmöte (Kristina Murray Brodin, 2006). Bokens omfång är 24 sidor.  
 
Vem hejar på Dilan? (Kristina Murray Brodin, 2006). Bokens omfång är 24 sidor 
 
Blåbärsjakten (Kristina Murray Brodin, 2006). Bokens omfång är 24 sidor.  
 
Lördag med Leo (Kristina Murray Brodin). Bokens omfång är 18 sidor.  
 

Reliabilitet & validitet  

I alla större undersökningar ställs de krav på att undersökningarna är genomförda och framställda 

med utgångspunkt i att det ska förmedla en känsla av god ämneskompetens och en hög kvalitet. 

Det finns därför anledning till att reflektera hur studien förhåller sig till tre utav de viktigaste 

kriterier för bedömning av undersökningar, vilka är reliabilitet, replikation och validitet (Fejes & 

Thornberg, 2015, ss. 256–257). Bryman (2011, ss. 350–352) menar att begreppen har sin hemvist 

i den kvantitativa undersökningen med anledning av det behöver begreppens innebörd ändras 
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och anpassas för en kvalitativ undersökning. Anledningen till förändringen är att mätningen som 

till stor del identifieras med den kvantitativa undersökningen inte är det främsta intresset vid 

kvantitativa undersökningar och frågan om validitet och reliabilitet blir då något som inte är av 

betydelse. Begreppen validitet och reliabilitet assimileras därför till att lägga mindre vikt vid frågor 

som berör mätning utan att ändra begreppens betydelse. 

 

Reliabiliteten av undersökningen innefattar att studiens resultat blir detsamma om studien 

genomförs på nytt. Om resultaten vid ett nytt genomförande skiljer sig från tidigare resultat kan 

detta visa på att studien har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Kriteriet 

reliabilitet kan vara svårt att uppnå i studien då det är nästintill omöjligt att inte låta sociala 

betingelser eller samhällets sociala miljö påverka utfallet. Realitetens kriterier förutsätter också att 

det skall gå att komma fram till samma resultat för att det finns en enda och absolut sanning av 

den sociala verkligheten i läseböckerna. Men med utgångspunkten i att sociala och personliga 

betingelser påverkar analysen så ges det utrymme för olika tolkningar och i och med det finns de 

ingen absolut sanning. I och med svårigheten i att uppfylla reliabilitets kriterier i den kvalitativa 

analysen kan begreppet reliabilitet översättas till pålitlighet. Pålitlighet i undersökningen menas med 

att studien ska utformas genom att granskande synsätt. Vilket innebär att genom att anta ett 

sådant synsätt i studien säkerställs det att alla faser av undersökningsprocessen är noggrant 

granskade (Bryman, 2011, ss. 352–355). Pålitligheten i texten ökar också genom att hela 

analysarbetet underbyggs med citat och bilder, vilket påvisar att påståendena inte bara är 

personliga tolkningar. Bilderna och citaten tydliggör och konkretiserar så att potentiella framtida 

läsare kan gå tillbaka till ursprungskällan.  

 

Begreppet validiteten handlar om i vilken utsträckning studien mäter det den avser att mäta. Även 

detta kriterium är svårt att uppnå då studien inte är en kvantitativ undersökning där något mäts. 

För att anpassa begreppet till den kvalitativa undersökningen assimileras begreppet validitet till att 

istället referera till i vilken utsträckning studien och studiens metoder undersöker det som studien 

avser att undersöka (Fejes & Thornberg, 2015, s. 258). Det preciserade frågorna som är 

framtagna för att ställas till text och bild är avsedda för att säkerhetsställa att studien undersöker 

just det den är avsedd att undersöka. Studiens validitet stärks därför genom att använda frågorna 

som ett analysverktyg i undersökningen. Förutom reliabiliteten/pålitligheten stärks också studiens 

validitet ytterligare genom användandet av bilder och citat som underbygger påståenden.  
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Analys 

Avsnittet innehåller resultatet av analysen från de sex granskade läseböckerna. En kvalitativ 

innehållsanalys och en visuell textanalys har genomförts på läseböckerna med hjälp av 

specificerade frågor. Inledningsvis presenteras en beskrivning av respektive läsebok, där 

handlingen kort redovisas. Fortsättningsvis följer en analys av vilka familjekonstellationer som 

framställs samt hur heteronormen uttrycks och synliggörs.   

Förstagluttarna 

I läseboken möter vi framförallt kusinerna Moa och Mille som precis börjat första klass. Moa och 

Mille är huvudkaraktärerna i boken, men vi får även möta många av deras klasskamrater så som 

Elin, Berta, Ruben, Marjam, Victor, Danne och Anton. Man får följa barnen och deras 

klasskamrater under deras första skolår där de stöter på typiska problem och tankar som en 

förstagluttare kan bära på. 

Vilka familjekonstellationer synliggörs i text och bild samt hur framställs och uttrycks 
heteronormen i text och bild? 
Både Moas och Milles familjesituation tyder på att de lever i en relativt traditionell kärnfamilj. 

Moa bor tillsammans med sin mamma och pappa samt hennes lillasyster Alva. Mille bor med sin 

mamma och pappa och hans bröder Jack och Olle. Dock är inte Milles pappa hemma så ofta då 

han reser mycket i sitt jobb. Milles pappa nämns endast en gång i början av boken och verkar 

därför inte vara särskilt närvarande i hemmet och i Milles uppväxt. 

Mille hade helst velat att både mamma och pappa skulle följa med men pappa var 

bortrest. Det var han ofta, eftersom han var pilot (Nilsson, 2007, s. 11).  

Boken består till stor del utav text, och då boken framförallt handlar om barnen finns det bara 

enstaka bilder där familjekonstellationer finns explicit uttryckta. Bland annat en bild i början av 

boken där delar av Milles och Moas familj finns med. På bilden syns Mille, hans mamma och 

lillebror samt Moa med hennes mamma och pappa. Bilden i sig skulle kunna uppfattas som en 

illustration där två olika familjer finns representerade, en kärnfamilj och en ensamstående 

mamma med hennes två barn. Men i texten förklaras som ovan nämnt att Milles pappa inte är 

hemma så ofta och därav, av förklarliga skäl finns han inte med på bilden. 

 



 

 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Förstagluttarna av Nilsson (2007, s. 11) Illustratör: Jonas Burman. 

 

I boken är den heteronormativa kärnfamiljen överrepresenterad, men det finns vissa undantag 

som implicit signalerar att det finns andra familjekonstellationer utöver kärnfamiljen. Bland annat 

Victor, en av klasskamraterna, som bor hos en fostermamma då hans biologiska mamma inte bor 

i Sverige och för att han inte trivdes hos sin pappa och hans nya familj där han blev slagen och 

utnyttjad. I boken förklaras denna händelse något avdramatiserat vilken bildar uppfattningen av 

att Victor är nöjd med sin nya familjesituation. Mille och Moa trodde till en början att kvinnan 

som lämnade och hämtade Victor från skolan var hans mamma, men de fick förklarat för sig att 

det är hans gamla dagisfröken som han nu bor hos (Nilsson, 2007, s. 110). Hans biologiska 

mamma bor kvar i Uganda med sin nya familj. Här framställs olika former av ombildade familjer, 

både Victors mamma och pappa har skaffat ny partner och barn och Victor själv bor hos en 

fostermamma.  

 

Även deras klasskompis Dannes familjesituation sticker ut något från den traditionella 

kärnfamiljen då varken hans mamma eller pappa verkar vara särskilt närvarande i hans liv. Hans 

pappa sitter i fängelse och hans mamma inte nämns särskilt ingående i berättelsen, utan man kan 

få uppfattningen av att Danne ofta får klara sig själv. Exempelvis blir alla barnen hämtade på 

fritids av sina föräldrar utom Danne: 

Han gick hem själv, trots att han hade en stor och farlig gata att passera (Nilsson, 2007, 
s.24). 

Vid flertalet tillfällen under berättelsens gång uttrycker Moa sin oro över att Ruben inte verkar ha 

någon mamma, eller åtminstone inte vad hon har märkt av. Denna oro, är något som skulle 
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kunna uppfattas som en avspegling av den norm som finns i samhället gällande familjer, att den 

ska bestå av en mamma, en pappa och åtminstone ett barn. Första tillfället där läsaren stöter på 

detta är i början av boken då Moa och Ruben pratar om vad han brukar göra på fritiden varpå 

Moas tankar uttrycks: 

Nästan varje dag tänkte hon på honom och hans pappa. Pappan var urgammal, äldre än 
morfar och farfar. Han kunde säkert dö när som helst. […] Någon mamma hade Moa 
aldrig sett fast Ruben sa att han hade en. Moa visste inte om hon trodde det (Nilsson, 
2007, s. 22).  

Mot slutet av boken återkommer Moa till dessa tankar, hon kan inte föreställa sig att Ruben har 

någon mamma då hon fortfarande inte har träffat eller sett henne i verkligheten, trots att de har 

känt varandra i snart ett år. Vad som uttrycks implicit i texten är att Moa verkar tro att Ruben 

hittar på för att inte verka annorlunda:  

- Hej, sa hon. Kommer din mamma ikväll?  

- Nej hon jobbar, sa Ruben. 

- Vad synd, sa Moa. Hon hade fortfarande inte sett Rubens mamma, inte på ett helt år. 

Hon tvivlade att hon fanns på riktigt (Nilsson, 2007, s. 118). 

När skolåret har nått sitt slut får läsaren och framförallt Moa reda på att Rubens mamma faktiskt 

finns på riktigt, Ruben har inte ljugit för att försöka passa in (Nilsson, 2007, s. 125). Vilket bidrar 

till uppfattningen av att Rubens lever i vad som klassas som en kärnfamilj.  

 

Heteronormen i boken visar sig på ett flertal olika ställen, med en antydan av att heteronormen 

även berör små barn. Bland annat i början av kapitlet Inlåsta där Moa och Elin leker med barbies. 

Moa tyckte att det var roligt med en bästis som tyckte om att leka med barbies och som förstod 

hur man lekte, inte som Mille som använde sin Ken-Krigare till att kriga mot monster. I texten 

uttrycker Moa explicit sin besvikelse över att Mille inte kunde leka med barbies på “rätt” sätt:  

Ken skulle vara kär i barbie och inte ute i rymden och kriga mot monster (Nilsson, 2007, 

s. 27).  

Heteronormen blir utifrån detta citat extra tydlig, där killar minsann förväntas vara kär i tjejer och 

inget annat. Detta fenomen uttrycks explicit i texten och förstärks ytterligare längre fram i 

berättelsen, med en början i kapitlet Kärlekskarusellen. Det beskrivs hur tjejer frågade chans och 

jagade killarna med pussar. Tjejerna, bland annat Moa och Elin, skriver långa kärlekslistor över 

killar som de var kära i: 
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Hon var alldeles rosig om kinderna, så härligt tyckte hon att det var med kärlek! Hon 
skrev långa listor själv och var kär i tolv killar […] Elin var kär elva killar (Nilsson, 2007, 
s. 100).  

Moa blir även senare tillsammans med Victor i klassen. I boken finns inga samkönade 

parrelationer representerade utan det är en heterosexuell norm som råder genom hela boken. 

Författaren presenterar bland annat Moa och Milles far- och morföräldrar, som lever i en 

heterosexuell relation, och alla andra barns föräldrar som läsaren får möta tyder även det på att de 

lever i en relation bestående av en man och en kvinna.  

Vilka/vilket budskap förmedlar text och bild implicit om olika samlevnadsformer? 
Budskap som förmedlas i texten är bland annat den rådande heteronormen, att kvinnor ska 

attraheras av män och tvärtom. Barn som läser boken kan få en uppfattning att kärlek endast kan 

uppstå mellan en man och en kvinna och ingenting annat, vilken kan bilda en skev uppfattning av 

verkligheten. Den oro som Moa uttrycker för det faktum att Ruben har en frånvarande mamma 

kan implicit bidra till att läsaren får en uppfattning om att det är något annorlunda och konstigt 

att bara ha en förälder, i det här fallet en pappa. Det här kan förmedla ett budskap om att 

kärnfamiljen är den rådande normen och att allt annat är avvikande och konstigt, vilket bidrar till 

ett exkluderande av barn som inte faller innanför den normen.  

Vem hejar på Dilan? 

I boken får vi möta Dilan som är en hejare på att simma och hon är väldigt spänd då hon snart 

ska delta i en simtävling. Hon är dock orolig att hennes farmor inte ska godkänna hennes val av 

fritidsaktivitet. Hennes farmor tycker inte att stora flickor behöver kunna simma.  

Vilka familjekonstellationer synliggörs i text och bild samt hur framställs och uttrycks 
heteronormen i text och bild? 
Dilan bor tillsammans med hennes mamma, pappa och lillebror, vilket avspeglar en heterosexuell 

kärnfamilj. Dilans föräldrar benämns genom hela boken explicit som mamma och pappa och på 

sida fem kan vi även se en bild där föräldrarna sitter i vardagsrummet framför Tv:n. Bilden 

förstärker ytterligare uppfattningen om att föräldrarna består av en man och en kvinna som lever 

i en heteronormativ relation. 
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Bild 2: Vem hejar på Dilan? av Murray Brodin (2006, s. 5). Illustratör: Åsa Gustafsson. 

 

I boken, varken i bilderna eller i texten, ges det utrymme som antyder på att det finns andra 

familjekonstellationer. Något som skulle kunna bero på det faktum att det är en relativt kort 

berättelse på 21 sidor och att man inte möter några andra karaktärer i boken förutom just Dilan 

och hennes familj förutom på en bild (se bild 3) där Dilans familj möter upp farmor på 

flygplatsen. Där kan vi förutom Dilan, hennes mamma, pappa och lillebror samt farmor även se 

en man och en kvinna i bakgrunden som går tätt ihop vilket implicit skulle kunna uppfattas som 

en parrelation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Vem hejar på Dilan? av Murray Brodin (2006, s. 13). Illustratör: Åsa Gustafsson. 

Vilka/vilket budskap förmedlar text och bild implicit om olika samlevnadsformer? 
Relationen mellan mannen och kvinnan samt Dilans föräldrars relation skulle kunna antas 

avspegla samhällets heteronormativa struktur där kvinnor och män förväntas vara tillsammans 

vilket i sin tur innebär en exkluderande faktor för samkönade par. I boken ges inga alternativa 

föreställningar kring hur en familj skulle kunna se ut. Det läsarna presenteras för är en rådande 

norm rörande familjeformer i samhället, nämligen uppfattningen av att kärnfamiljen ses som ideal 

och det rätta sättet att bilda familj på.   

Blåbärsjakten  

I Blåbärsjakten får vi möta två barn, Max och Lovisa, som tillsammans med deras föräldrar ska åka 

till en stuga som Max pappa har fått låna av en kompis. De ska vara i stugan över helgen och 
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bland annat fira Max pappa som har namnsdag. När de har sovit en natt i stugan får Max och 

Lovisa ett uppdrag av Lovisas mamma Karin, att gå ut i skogen och plocka blåbär till tårtan de 

ska äta senare. De tar sig an det lilla uppdraget med glädje, men stöter såklart på lite problem på 

vägen.  

Vilka familjekonstellationer synliggörs i text och bild samt hur framställs och uttrycks 
heteronormen i text och bild? 
Max och Lovisa samt deras mamma och pappa är vad man skulle kunna kalla för en ombildad 

familj. Det utmärks i boken bland annat då föräldrarna genom hela boken nämns som Max pappa 

och Lovisas mamma Karin eller bara Karin och inte enbart mamma och pappa. Läsaren får även i 

början av berättelsen vetskap om att Max pappa och Lovisas mamma inte bara är kompisar utan 

har en parrelation:  

Max och hans pappa ska vara där över helgen tillsammans med Lovisa och hennes 

mamma. Lovisas mamma Karin är Max pappas nya tjej (Murray Brodin, 2007, s. 4). 

Berättelsen i sig uttrycker en heteronorm, där en man och en kvinna bildar en parrelation. 

Kvinnan, Karin i det här fallet, är den som tar hand om matlagningen i hemmet medan mannen, 

Max pappa, är den som kör bilen, tänder brasan i den öppna spisen och går ut i skogen och letar 

barnen när de inte har kommit hem i tid. Dessa uttryck förstärker ytterligare den rådande 

heteronormen i berättelsen. 

 

Bild 4,5,6: Blåbärsjakten av Murray Brodin (2007, ss. 11, 18, 22). Illustratör: Åsa Gustafsson. 

 

Illustrationerna i berättelsen visar egentligen ingenting av betydelse där det skulle kunna framgå 

vilken typ av familj det handlar om mer än att det rör sig om ett förhållande mellan en man och 

en kvinna vilket utesluter samkönade par. Illustrationerna i boken uppfattas som neutrala och 

består mestadels av porträttbilder av Max och Lovisa och någon enstaka bild på endast mamma 

Karin och en bild på Max pappa och Lovisa. 
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Vilka/vilket budskap förmedlar text och bild implicit om olika samlevnadsformer? 
Till skillnad från böckerna Förstagluttarna och Vem hejar på Dilan? uttrycker inte den här 

berättelsen att kärnfamiljen är normen utan det är den ombildade familjen som 

framställs.  Läsaren får även vetskap om att deras familjesituation är relativt ny och att de fyra 

inte har känt varandra i mer än två månader. För Max och Lovisa verkar det som att de till en 

början inte hade gillat att deras mamma och pappa hade hittat en ny partner. I mitten av boken 

sitter Max och Lovisa och pratar om första gången då de träffades och hur de båda gjorde allt vad 

de kunde för att vara så otrevliga som möjligt bara för att förstöra för deras föräldrar. Men de 

hade även upptäckt att det inte var så farligt att deras föräldrar hade blivit ett par för de hade 

faktiskt ganska roligt ihop: 

-Minns du är vi bjöd din mamma på hallon med larver i? säger Max plötsligt. 

-Ja, det kommer jag aldrig att glömma, säger Lovisa och skrattar (Murray Brodin, 2007, s. 
13) 

Citatet antyder på att även om barn kan ha en negativ inställning gällande att deras föräldrar hittar 

nya livspartner och att det är främmande för dem så kan det så småningom lösa sig om de 

inblandade försöker vara öppen och villig att lära känna de nya personerna som tids nog skulle 

kunna utgöra en gemensam familj.  

Nyckeln till skatten 

I den här magiska berättelsen får man följa huvudpersonerna Asta, Bea och Cesar som ger sig ut 

på skattjakt. Astrid, Bea och Cesar har en klubb som heter ABC-klubben och i klubben löser de 

gåtor och mysterier som dyker upp i den lilla staden de bor i. En dag får barnen tillsammans med 

sin skolklass åka och besöka ett av stadens museum, där det ställer ut föremål från forna tider. 

När guiden på museet berättar att en monter står tom för att man aldrig hittat släkten 

Kummelstjärnas försvunna skatt tar ABC-klubben på sig uppdraget direkt. Till sin hjälp får ABC-

klubben ledtrådar av en mystisk gamla tant. Parallellt i berättelsen får man också följa Astas bror 

Sigge och hans vän Teddy i deras jakt på att lösa ett mystiskt inbrott. Samtidigt som Teddy och 

Sigge hjälper polisen att ta fast tjuvarna upptäcker ABC-klubben en nedgrävd trälåda i en 

trädgård. Lådan är låst och låset ser ut att tillhöra en nyckel som Cesars morfar har hemma men 

nyckeln är rostig och i dåligt skick. Barnen skrubbar och filar för att få bort rosten men inget 

hjälper så Cesar bli arg och drämmer nyckel i bordet. All rost försvinner av det hårda slaget och 

under gömmer sig en nyckel i guld som sedan visar sig vara släkten Kummelstjärnas försvunna 

guldskatt. 



 

 34 

 Vilka familjekonstellationer synliggörs i text och bild samt hur framställs och uttrycks 
heteronormen i text och bild? 
Huvudpersonerna Asta, Bea och Cesar som utgör ABC-gruppen får i berättelsen representera en 

varsin familjekonstellation, då ingen familj är den andra lik. Asta lever med sin mamma, pappa 

samt sin bror och representerar därför den heteronormativa kärnfamiljen. I texten framgår det 

explicit att båda barnen i familjen tilltalar sina föräldrar ”mamma” och ”pappa”, vilket ligger till 

grund för antagandet att barnen är föräldrarnas gemensamma. Vilket följer normerna om hur en 

heteronormativ kärnfamilj ska se ut. 

Asta står framför spegeln i sitt rum. Reste av familjen morgonstökade utanför. Men 
varför inte? gnällde Sigge. Vi har inte råd att köpa en ny cykel till dig, sa pappa. Mamma 
bad Sigge att klä på sig (Wänblad, 2017, s. 8). 

 
Illustrationerna som ska symbolisera Astas familj i berättelsen förstärker även bilden av den 

heteronormativa kärnfamiljen. Då illustrationen föreställer en mamma och en pappa som står i 

köket tillsammans och lagar frukost medan barnen klär på sig. 

 

 
Bild 7 & 8: Nyckeln till skatten av Wänblad (2017, ss. 9, 11) Illustratör: Chatarina Nygård. 

 

Det finns inget explicit uttryckt i texten som gör att de går att utläsa i vilken typ av 

familjekonstellation Cesar ingår i. Ett antagande kan dock göras att Cesars mamma är en 

ensamstående mor, då ingen fadersfigur gestaltas eller uttrycks i texten varken implicit eller 

explicit. Antagandet om en ensamstående mor förstärks då Cesars mormor och morfar implicit 

hjälper till att ta hand om Cesar och hushållet. Även fast Cesar representerar en alternativ 

familjekonstellation så symboliserar och bibehåller mor- och farföräldrarna den rådande 

normativa heterosexuella parrelationen. 
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Bild 9: Nyckeln till skatten av Wänblad (2017, s. 64) Illustratör: Chatarina Nygård. 

 
Slutet av berättelsen innehåller en illustration som implicit kan tänkas vara en samlad bild av 

Cesars familj. Bilden består av Cesar, hans mamma och hans mor-och farföräldrar vilket även det 

förstärker antagandet om en ensamstående mor med en frånvarande fadersgestalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10: Nyckeln till skatten av Wänblad (2017, ss. 170–171) Illustratör: Chatarina Nygård. 

 

I bakgrunden av illustrationen ovan går det att urskilja ett par som kan antas vara två män. 

Männen håller varandra i händerna, vilket kan symbolisera att författaren har försökt lyft in en 

homosexuell parrelation i berättelsen utan att det tar något utrymme eller explicit uttrycks i 

texten.  

 

Slutligen har vi den sista personen i ABC-klubben Bea, vars familjekonstellation är svår att utläsa. 

Bea kan likasom Cesar ingå i en familj där mamman är en ensamstående mor. Antagandet om 

familjekonstellationen bygger på att en farsgetsalt inte synliggörs i berättelsen, utan de är enbart 

en mamma som gestaltas.  
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Bild 11 & 12: Nyckeln till skatten av Wänblad (2017, ss. 98, 111) Illustratör: Chatarina Nygård. 

 

Mamman gestaltas både implicit i illustrationer och explicit genom text. 

Då ville hon gå in igen, lägga armarna runt mamma och krama henne (Wänblad, 2017, s. 
101) 

Det som dock talar emot familjekonstellationen med en ensamstående mor är när Bea explicit 

uttrycker vid ett tillfälle i berättelsen att hon inte vågar sova borta för att hon är rädd för att sakna 

mamma och pappa. Citatet gör det tolkningsbart att istället Bea ingår i en normativ kärnfamilj 

med en mamma och en pappa.  

Att inte vara hemma. Att inte kunna gå in till mamma och pappa om jag vaknar på natten 
(Wänblad, 2017, s. 127) 

 

Vilka/vilket budskap förmedlar text och bild implicit om olika samlevnadsformer? 

I berättelsen skildras ett flertal olika familjekonstellationer som implicit signalerar och förmedlar 

budskapet om att den normativa kärnfamiljen inte är det enda självklara. Genom att låta 

klubbmedlemmarna representera en varsin konstellation av familj neutraliseras den normativa 

kärnfamiljen. I berättelsen råder det dock en genomgående heterosexuell norm, då det inte finns 

några samkönade parrelationer varken implicit eller explicit representerade. Avsaknaden av 

homosexuella familjeförhållanden och queerfamiljer kan som tidigare nämnts bidra till elevers 

uppfattning om att kärlek endast kan uppstå mellan en man och en kvinna, vilket förmedlar och 

upprätthåller samhällets heterosexuella normer.   
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Älgmöte  

I läseboken får vi följa Elias, hans mamma och hans pappa. Berättelsen börjar med att Elias 

lägger pussel medan han mamma och pappa är i full gång med att packa bilen som de ska ta till 

gammelmoster nästkommande dag. Elias gammelmoster Frida bor långt bort men familjen har 

bestämt sig för att åka och hälsa på Frida då hon fyller 90 år. På väg till gammelmoster blir det ett 

stort snöoväder som gör att sikten blir allt sämre. När en älg springer över vägen tvingas Elias 

pappa att väja och bilen hamnar i diket. Med hjälp av bilbärgning och några timmar till i bilen 

kommer de äntligen fram. Gammelmoster Frida blir jätteöverraskad men har inte tid att fira för 

hon har träffat en ny fästman och ska ut på middag.  

Vilka familjekonstellationer synliggörs i text och bild samt hur framställs och uttrycks 
heteronormen i text och bild? 
Familjen i älgmötet motsvarar den normativa heterosexuella kärnfamiljen; en mamma, en pappa 

och en son och gammelmoster Frida och hennes nya fästman motsvarar en heterosexuell 

parrelation. Ytterligare familjekonstellationer synliggörs inte i berättelsen. Både kärnfamiljen och 

det heterosexuella förhållandet uttrycks explicit i texten. Det heterosexuella förhållandet uttrycks 

till exempel explicit i texten i stycket: 

Elias ser att tanten blir röd om kinderna. Det är liksom min fästman, om man säger så, 

säger hon och ser glad ut (Murray Brodin & Gustafsson, 2006, s. 22).  

Den normativa kärnfamiljen uttrycks explicit i texten exempelvis i meningen:  

Elias sitter vid soffbordet och lägger pussel medan hans mamma och pappa tittar på 

nyheterna (Murray Brodin & Gustafsson, 2006, s.4). 

Av Illustrationerna att bedöma i berättelsen framkommer det till skillnad från texten varken 

explicita eller implicita uttryck för en normativ heterosexuell kärnfamilj eller en heterosexuell 

relation. Illustrationer uttrycker istället neutralitet då det enbart består av enskilda porträtt av 

Elias, pappan, gammelmostern och bärgningsmannen som finns med utan att det sätts in i ett 

specifikt sammanhang.    
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Bild 11 & 12: Älgmöte av Murray Brodin (2006, ss. 13, 24) Illustratör: Åsa Gustafsson 

Vilka/vilket budskap förmedlar text och bild implicit om olika samlevnadsformer? 

I berättelsen synliggörs enbart den normativa kärnfamilj och den heteronormativa parrelationen. 

Avsaknaden av framställningar där andra familjekonstellationer framställs, avspeglar samhällets 

heteronormativa struktur där kvinnor förväntas bilda par med män och tvärtom. Den 

heteronorm som råder i berättelsen förmedlar även budskapet av att en familj består av en 

mamma och en pappa samt deras biologiska barn.  

Lördag med Leo  

Läseboken handlar om en nyfiken pojke som en dag får följa med sin granne Leo till jobbet. Leo 

jobbar i en kyrka där han spelar orgel och just den här dagen ska han spela under flera bröllop 

som ska hållas i kyrkan. Totalt är det tre olika bröllop som pojken får se Leo spela för. Det första 

bröllopet är mellan ett par som påminner pojken om sin mamma och pappa. Det andra bröllopet 

är lite annorlunda där brudparet är bohemiskt klädda och går barfota i kyrkan. Det tredje och 

sista bröllopet skiljer sig från de andra två, då brudparet istället består av två brudgummar som 

heter Johan och Jonas. 

Vilka familjekonstellationer synliggörs i text och bild samt hur framställs och uttrycks 

heteronormen i text och bild? 

De tre skilda bröllopen både synliggör och inkluderar flera familjekonstellationer och andra 

familjekonstellationer än den heterosexuella kärnfamiljen. Illustrationen av det första brudparet 

föreställer en man och en kvinna med två barn vid altaret. Illustrationen kan symbolisera den 

normativa kärnfamilj bestående av en mamma och en pappa med tillhörande barn. Barnens 



 

 39 

placering i illustrationen förstärker uppfattningen av att barnen hör till mannen och kvinnan. 

Illustrationen av det andra brudparet består likaså de av en man och en kvinna men utan barn. 

Brudparet kan återspegla en heterosexuell parrelation och symbolisera en familjekonstellation 

utan barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13 & 14: Lördag med Leo av Murray Brodin (2014, ss. 9, 13) Illustratör: Linda Mill 

 

De två heterosexuella brudparen framställs inte i texten som något slags idealiserande av den 

heteronormativa kärleken och det homosexuella brudparet som något annorlunda. Tvärtemot är 

det, det bohemiska heterosexuella brudparet som framställ och beskrivs som det annorlunda och 

normbrytande för att det går barfota in i kyrkan. 

Nästa brudpar ser inte alls ut som ett vanligt brudpar. Det är barfota och ser ut som om 

de ska gå till stranden (Murray Brodin & Mill, 2014, s. 12). 

Bortsett från bröllopen utspelar sig berättelsen även i pojkens hemmiljö. Det finns inget explicit 

uttryckt i texten som gör att de går att utläsa i vilken typ av familjekonstellation som pojken ingår 

i. Däremot är det enbart pojkens pappa och pojken själv som illustreras i hemmiljön, vilket kan 

tyda på att de är en ensamstående pappa med sin son.   
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Bild 15: Lördag med Leo av Murray Brodin (2014, s.3) Illustratör: Linda Mill 

 

I bild 15 ser vi en illustration för vad som kan tänkas vara familjens vardagsrum. Utifrån 

illustrationen förstärks antagandet om familjekonstellationen en ensamstående pappa med anledning 

av att det hänger en tavla på väggen föreställande pappan och sonen. Tavlan i vardagsrummet kan 

implicit symbolisera ett familjeporträtt men utan att det explicit uttrycks i texten kan detta bara 

ses som ett antagande. Det två resterande tavlorna i rummet kan symbolisera farmor och farfar 

och i så fall implicit förmedla en heterosexuell parrelation, men utan ett explicit uttryck kan detta 

också bara anses som ett antagande. 

 

I ett stycke i texten associerar pojken en av kvinnorna som gifter sig med sin mamma, vilket 

synliggör explicit att en tidigare kärnfamilj varit rådande.  

När prästen pratar får jag veta att brudparet heter Alicia och Tommy. Min mamma heter 

Alicia. Tur att hon gifte sig med min pappa och inte med Tommy (Murray Brodin & Mill, 

2014, s. 8) 

Vilka/vilket budskap förmedlar text och bild implicit om olika samlevnadsformer? 

Det normbrytande bohemiska brudparet förmedlar och avspeglar samhällets sociala normer om 

underförstådda regler och förväntningar på olika beteenden. Att gå barfota in i kyrkan bryter mot 

samhället sociala regler och följden till handlingen blir att det anses som annorlunda med en 

negativ betoning. Att normbrytande händelser i en läsebok lyft fram som negativa beteenden kan 
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bidra till att elever inte vågar utveckla sina egna unika personligheter och ännu mindre vågar vara 

sig själva. Förutom det normbrytande beteendet som lyft fram kan boken Lördag med Leo ge 

eleverna en vidgad bild på olika familjekonstellationer tack vare de tre åtskilda brudparen. 
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Diskussion 

I avsnittet presenteras det en diskussion kring analysens resultat utifrån studiens tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. Avsnittet innefattar även egna tankar och åsikter kring 

resultaten.  

 

Vårt övergripande syfte med studien var att undersöka hur olika familjekonstellationer framställs i sex 

läseböcker med fokus på heteronormativitet. Resultatet från vår kvalitativa studie tyder på att det 

finns flera familjekonstellationer än den normativa kärnfamiljen representerade i de utvalda 

läseböckerna. Faktumet kvarstår dock att den vanligaste förekommande familjekonstellationen är 

kärnfamiljen, vilket finns representerad i fem av sex läseböcker. Att kärnfamiljen är den 

familjeformen som är vanligast förekommande i barnböcker och att den används som norm utan 

att ytterligare ifrågasättas är något som även bekräftas i både Kjérsen Edmans studie (2002) och 

undersökningen som gjordes i samarbete mellan Södertörns högskola och Stockholmstad (SOU 

2006:75, s. 162), vilka nämns närmare under kapitlet tidigare forskning. Förutom den normativa 

kärnfamiljen förekommer familjekonstellationer med barn som bor med ensamstående fäder 

alternativt ensamstående mödrar i en av sex böcker, nämligen Nyckeln till skatten, dock presenteras 

där flera olika familjer som kan antas bestå av en ensamstående förälder. Ombildade familjer 

exempelvis barn som bor med far och styvmor förekommer i en snäv utsträckning då de endast 

likt föregående familjekonstellation går att återfinna i en av sex läseböcker. I Förstagluttarna möter 

vi även Victor, som varken bor med sin biologiska mamma eller pappa utan istället bor med en 

fostermamma, vilket representerar en annan typ av ombildad familj. Queerfamiljer förekommer i 

form av homosexuella män som lever i parrelationer i två av sex läseböcker, men får där mycket 

lite utrymme i båda böckerna. Något som inte förekommer i de analyserade läseböckerna är 

homosexuella kvinnor som lever i ett förhållande, transsexuella familjer och familjer bestående av 

fler än två föräldrar.  

 

I fem av sex läseböcker skildras de alternativa familjekonstellationerna gentemot den normativa 

kärnfamiljen som oproblematisk. Med utgångpunkt i queerperspektivet kan läseböckernas 

oproblematiska ställningstagande användas i syfte att beskriva för eleverna hur rådande samhälle 

ser och upplever olika familjekonstellationer, utan att uppmana till att klassificera olika grupper av 

människor (Ambjörnsson, 2006, ss. 35–36). I läseboken Lördag med Leo återfinns ett tydligt 

exempel där den normativa heterosexuella kärleken inte framställs som något slags idealiserande 
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gentemot den homosexuella kärleken. Bröllopet mellan Jonas och Johan framställs lika naturligt 

som bröllopet mellan Alicia och Tommy. Det här talar emot det Bromseth (2010, ss. 30–31) 

hävdar angående att vi i Sverige idag uppfattar den heterosexuella kärnfamiljen som norm för att 

de finns tydliga gränser för vad som avviker från normen, till exempel ensamstående föräldrar, 

heterosexuella par med barn eller transpersoner med barn. Lördag med Leo samt det andra fyra 

läseböckerna som skildrar alternativa familjekonstellationer utgör en möjlighet att utifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv även ifrågasätta den normerande heterosexualiteten i samhället vilket 

bidrar till att kunna se verkligheten utifrån olika synvinklar.  

 

Vid en jämförelse mellan den statistiska undersökningen som presenterades i bakgrundsavsnittet 

och vår analys blir slutsatsen att representationen av andelen alternativa familjekonstellationer i 

läseböckerna inte stämmer överens med hur samhället ser ut. Vår studie tyder på att det finns 

betydligt färre familjekonstellationer som inte faller inom normen för en kärnfamilj i läseböckerna 

än vad det borde vara, sett till om antalet ska avspegla samhället. Överlag är det kärnfamiljen som 

finns representerade i läseböckerna medan de andra familjeformerna inte ges lika stort utrymme. 

Det här bekräftar aspekten som poängterats i den tidigare forskningen, att om vi tillåter att elever 

matas av en viss livsstil, social position eller samhällsordning, som den normativa kärnfamiljen 

kan symboliseras med, ökar risken för att elever uppfattar kärnfamiljen som den ideala och 

eftersträvansvärda. Andra levnadssätt och identiteter som inte framställs i klassrummet eller i 

samhället kan då uppfattas som avvikande och mindre önskvärda (Eilard, 2008, s. 20).  

 

Eilard uttrycker i sin avhandling (2008, s. 20) att tal och berättelser om samtiden blir 

normgivande då de erbjuder vissa sätt att förstå och tala om världen. Med utgångspunkt i att 

skolan är den plats där elever i störst utsträckning kommer i kontakt med tal och berättelser om 

samtiden blir skolan en form av arena för skapande av nya normer. Skolan utgör därför en stor 

och viktig roll i att motverka normativa diskurser och förmedla en mer accepterande och 

rättfärdig världsbild av samhällets olika familjekonstellationer. Om lärare har för vana att utgå 

från att alla faller innanför heteronormen och lever i en kärnfamilj är risken stor för att alla som 

inte gör det får sin livssituation osynliggjord, vilket i sin tur kan bidra till att elever känner sig 

avvikande på grund av att de faller utanför samhällets normer. Skolan är för många barn en stor 

del i deras identitetsskapande, det barnen lär sig och upplever inom skolans verksamhet har en 

betydande roll för hur de senare i livet kommer att identifiera sig själva. Om eleverna redan i tidig 

ålder möts av litteratur som endast presenterar en ensidig bild av hur relationer formas och hur 

en familj skapas ges inga alternativ till att förstå andra samlevnadsformer.  
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Familjekonstellationer bestående av samkönade par som inte är registrerade/gifta och familjer 

bestående av flera än två föräldrar återfinns inte i diskussionsdelen med anledning av att det inte 

går att urskilja ifall det är representativa gentemot samhället, då sammanhållen statistik tyvärr 

saknas. Detsamma gäller för familjer där en eller flera parter är transsexuella. Antagandet kan 

dock göras att mörkertalet av barn som lever i de båda familjekonstellationerna är stort, vilket i 

sin tur leder till att olika former av queerfamiljer inte heller i tillräckligt stor utsträckning finns 

representerade i de sex läseböckerna som valts ut i denna studie. I och med studiens omfattning 

ska samtliga analysresultat utläsas med en kritisk inställning. För att kunna dra mer konkreta och 

rättfärdiga slutsatser över vilka familjekonstellationer som framställs i läseböcker krävs en mer 

omfattande studie där ett större antal läromedel analyseras. Däremot synliggör studien samt ger 

en antydan om de normer och maktstrukturer som återfinns i samhället.  

 

Den ideala läseboken där alla möjliga olika familjekonstellationer och samlevnadsformer finns 

representerade är förmodligen en utopi, och svår att förverkliga. Att inom skolans verksamhet 

försöka inkludera så stor variation som möjligt vad gäller familjer i läseböcker och andra böcker 

som eleverna har tillgång till, ökar möjligheten att vidga elevernas förståelse för vad en familj är 

och hur relationer kan se ut. Då det inte längre finns någon statlig läromedelsgranskning, anser vi, 

precis som Eilard (2008, s. 42) uttrycker, att det som lärare är viktigt att göra medvetna val vad 

gäller det material de väljer att ha i sitt klassrum. Vi ser det som en självklarhet att som lärare utgå 

från en normkritisk pedagogik där normer och upprepade mönster kan upptäckas och 

ifrågasättas. På så vis kan lärare arbeta för att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt till 

läromedel och sträva mot att skapa ett inkluderande klassrum där ingen exkluderas på grund av 

att hen faller utanför normen. Genom att kritiskt granska och medvetet välja böcker som 

presenterar en mångfald av både familjekonstellationer och sexualiteter samt böcker där 

heteronormen i samhället utmanas, kan risken för att någon känner sig exkluderad på grund av 

dessa aspekter minimeras.  
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Konklusion 

I avsnittet presenteras de slutsatser som vi kommit fram till utifrån vår studie. Avsnittet innehåller 

även tankar och åsikter kring vidare forskning. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen och den visuella textanalysen synliggör och fastställer att flera 

olika familjekonstellationer framställs i de sex utvalda läseböckerna. Vår studie antyder dock att 

andelen alternativa familjekonstellationer i läseböckerna framställs i för liten utsträckning då 

faktumet kvarstår att den normativa kärnfamiljen är överrepresenterad. Analysen synliggör 

förutom kärnfamiljer även utvidgade familjer, ombildade familjer, familjer med ensamstående 

förälder, manliga homosexuella familjer samt familjer där barn bor med annan person än 

biologisk förälder. Alternativa familjekonstellationer som homosexuella kvinnor som lever i ett 

förhållande och transsexuella familjeförhållanden utelämnas och finns inte representerade i 

läseböckerna. Underrepresentationen av alternativa familjekonstellationer visar bland annat på att 

läroplanernas riktlinjer om att motverkar diskriminering och uppmuntra till olikheter enbart 

efterföljs i ett fåtal läseböcker, vilket förstärker traditionella normer om den ideala kärnfamiljen. 

Överrepresentationen av den normativa kärnfamiljen kan bidra till att elever ser 

heteronormativiteten som det åtråvärda och naturliga sättet att leva på. I ett större perspektiv kan 

detta leda till att det påverkar samhället i den grad att det ges olika rättigheter samt möjligheter 

beroende på hur man ser ut och hur man väljer att leva sitt liv. Genom att använda skönlitteratur 

som istället för exkluderar inkluderar alla former av familjekonstellationer i undervisningen kan 

elever få en ökad förståelse och empati för andra människor och deras levnadsformer, vilket kan 

leda till att värderingar och attityder kring exempelvis rasism, stereotypa könsroller och 

odemokratiska förhållanden omprövas.  

Vidare forskning 

Studien om hur olika familjekonstellationer framställs i läromedel kan ses som en inledning på ett 

område där det saknas betydande forskning. Vidare skulle den kvalitativa analysstudien med 

fördel kunna genomföras med ett större urval av läseböcker, för att på så sätt säkerställa 

resultaten ytterligare. Fortsatt forskning med ett större urval av material skulle också resultera i en 

bredare framställning av de normer och maktstrukturer som återfinns i samhället framställs i 

läroböcker. Utöver studier som undersöker vilka familjekonstellationer som framställ i läseböcker 
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skulle det vara av intresse att fortsatta studier uppmärksammar elevers egna tankar och åsikter 

kring olika familjekonstellationer i läromedel.   
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