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SAMMANFATTNING  

 

Syftet med denna studie är att undersöka alternativa elevers tankar kring vilka olika 

familjekonstellationer som finns. Åldern på eleverna är 10-11 år. Undersökningen genomfördes i 

form av en kvantitativ studie där datainsamlingen skedde med hjälp av kollektion av elevers 

teckningar. Dessa har utförts i två kommunala skolor, där den ena ligger på landet i en mindre 

kommun och den andra ligger i en central stadsdel i en större kommun. Undersökningen 

genomfördes i årskurserna 4-5 på dessa skolor. Varje elev har bidragit med tre teckningar som 

föreställde tre familjekonstellationer. Resultatet visade olika familjekonstellationer utifrån 

elevernas illustrationer, där kärnfamiljen dominerade med mer än 70 procent av alla teckningar. 

Tidigare forskning inom utveckling av individualiseringen i familjeforskning av Johansson (2009) 

samt Pramling & Doverborgs forskning kring hur barn tänker i olika situationer har belyst 

studiens illustrerade familjekonstellationer.  

 

Nyckelord: Familjeforskning, individualiserings process, sociokulturellt perspektiv, 

familjekonstellationer, barns tankar.  
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Inledning  

 Denna studie är genomförd med syfte till att uppmärksamma hur dagens elever synliggör 

olika familjekonstellationer. Som vi kan se i dagens samhälle utvecklas det mer och mer flera olika 

familjekonstellationer och en familj kan struktureras upp på olika sätt. Undersökningen är till för 

föräldrar och framför allt för alla som arbetar inom skola för att få bättre förståelse kring barns 

tankar om vad de anser att en familj är. Dagens familjer ser alla olika ut och barns 

familjesituationer varierar. Skolan har ett stort ansvar och bör diskutera och ta upp alla sorters 

familjer och familjekonstellationer. Det finns risk att alla barn i skolan kanske inte känner sig helt 

sedda eftersom deras familj inte kommer på tal.  

Undersökningen är baserad på elever i ålder 10 – 11 år där bearbetningen av den sker på ett 

statistiskt sätt. Studien berör vikten av att låta barnen rita det de tänker, för att lättare komma åt 

deras kunskaper och erfarenheter. Denna metod är baserad på Pramlings och Doverborgs (2012) 

grundforskning om kommunikationens betydelse. Studien berör även tidigare forskning i 

barnlitteratur med vinkel på olika familjekonstellationer och familjeforskningsutveckling av 

Thomas Johansson (2009) samt hur Lev Vygotskijs (Säljö, 2005) sociokulturella perspektivet är 

tankeväckande för det valda temat.  

Eftersom studien handlar om hur barn gestaltar olika familjekonstellationer, läggs vikten på 

variationen av olika familjer och dess existens. Jonas Gardells familj är ett exempel på den 

variationen inom familjekonstellationer. Gardell är gift med en man. Paret har två barn, där 

barnen är skaffade tillsammans med deras väninnor, det vill säga så kallad för fyrklöverfamilj.  

 Det är min familj som är den ”normala familjen”, mina barn tycker att vår familj 
är den normala och alla barn i vilken familj som helst anser att deras familj är den 
normala familjen (Jonas Gardell, Stand Up, Uppsala Konsert och Kongress, 2012-
12-09).  
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Bakgrund  

I denna uppsats studeras elevers teckningar av familjekonstruktioner samt hur detta kan 

speglas i dagens samhälle. Hur stor plats tar kärnfamiljen i elevers teckningar och vilka andra 

familjer framkommer i teckningarna? Hur framställs uppfattningar om hur olika familjer kan se ut 

i elevers teckningar i jämförelse till hur det ser ut i dagens samhälle? Det pågår en intressant 

debatt kring olika familjekonstellationer inom genusvetenskap och familjesociologi vilken 

presenteras ibland annat i Dagens Nyheter. Sofia Engström, forskare inom familjesociologi vid 

Göteborgs universitet (DN, ”Alternativen till kärnfamiljer blir mer synliga idag”, 2011-03-27), 

skriver att det finns oändliga antal olika sätt att organisera en familj. I dagens samhälle finns det 

olika varianter av storfamiljer, ensamstående föräldrar, särbor, plastmammor, fosterpappar, 

adoptivföräldrar och regnbågsfamiljer. Dessa familjekonstellationer blev mer och mer synliga 

under det senaste decenniet, påstår Engström.  Hon skriver även att kärnfamiljen inte är ”död” 

eller försvunnen utan den dominerar fortfarande i den svenska traditionella familjen, dock 

tillkommer det andra familjekonstellationer. Härifrån kan diskussionen föras vidare om olika 

familjekonstellationers existens och förekomsten att ingå i andra familjer än den normativa 

”kärnfamiljen”. Engström (2011) poängterar med sin artikel att det i dagens samhälle är 

acceptabelt och mer vanligt att ingå i olika kombinationer än kärnfamiljekombinationer än vad 

det gjorde för några år sedan. Engström säger följande i sin artikel:  

Vi ska dock inte överskatta hur våra värderingar påverkas, det tar tid. Den som inte lever i 

kärnfamilj möter ofta motstånd, både hos andra individer och hos institutioner. Vi har mycket 

förutfattade förväntningar på att det varje bakom barn ska stå en mamma och en pappa 

(Engström, 2011, DN).  

Citatet diskuterar samhällets norm kring att vara ”kärnfamilj” för barnets bästa och eventuella 

svårigheter bakom av att inte vara den familjen. Detta är bara ett påstående som inkluderas i 

diskussionen om kärnfamiljens betydelse för barnet och samhället. Därför anses denna artikel 

vara så pass intressant i förhållande till skolan och de läroplanerna skolan lutar sig på. Vikten av 

att känna till olika familjekonstellationer, kunna visa förståelse och ta hänsyn till den existerade 

mångfalden.   

Dagens skola har i uppgift att ifrågasätta normer och ge alternativa bilder av vad sexualitet och 

samlevnad kan vara, med alla vad detta innebär att förstå och fördjupa bilden av sexuella 

handlingar, relationer och sätt att leva tillsammans (Östlund, 2006, s.35).  

Thomas Johannson (2009) diskuterar också vikten av att känna till olika familjetyper. Han 

definierar begreppen familj och familjeliv i sin bok utifrån en politisk och samhällsorienterad 

utgångspunkt, där kärnfamiljen ses som norm för hur man förstår ”familj”. Det intressanta är att 

hans undersökningar framhäver kärnfamiljebetydelse i olika familjekonstellationer och samhälle. 

Kärnfamiljer dyker upp i filmer, böcker, tv och andra samhällsframställningar. Men hur 
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dominerande är kärnfamiljen egentligen i dagens samhälle? SCB-statistik säger att de flesta barn 

växer upp med båda sina ursprungliga föräldrar, men bland de äldre barnen, tonåringarna, är det 

endast 60 procent som bor med båda sina föräldrar. Det är fler familjer som ser ut på något annat 

sätt än den ”traditionella kärnfamiljen”. Johannson (2009, s.105) påpekar att den så kallade 

”kärnan” är i stor förändring. Kärnan har fortfarande en innebörd som strävar till en fungerande 

familj, det vill säga att den finns i alla familjekonstellationer. Här sker det en koppling till så kallad 

nätverksfamilj, där kärnan är i sig är inte kärnan för ”kärnfamilj” utan har en koppling och är en 

fungerande del i ett nätverk av relationer som är beroende av varandra på ett komplex sätt. 

Christine Roman (2004) skriver i Bäck-Wiklund & Johansson (2003) att dagens moderna familj 

har en tendens att anpassa sig för omgivningen där samhället är i förändring. 

Hur ska skolan då förhålla sig till mångfalden som finns när det gäller olika 

familjekonstellationer? Det intressanta är att alla familjer i sig är mycket beroende av sociala, 

ekonomiska och kulturella faktorer, precis som Johansson (2009) skriver i sin bok. Med detta 

menar han att familjer förändras beroende på hur samhället förändras. Barn är den kategori av 

människor som inte kan påverka sina val av att vilken sorts familj eller familjekonstellation de är 

en del av. Johansson (2009) påstår att familjer och dess konstellationer ser olika ut beroende på 

vilken kultur och levnadssätt familjer lever i. Allt detta påverkar inte bara oss vuxna men även 

barn, barnens tankar kring olika val, barnens valmöjligheter, utveckling av sin identitet, trygghet i 

hemmet, skolan och på fritiden.  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra 

människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia (Lgr 

11, s.14).  

I denna mening omfattar livsvillkor i citatet en utvidgad definition av olika familjer. Elever ska då 

efter genomgången grundskoleutbildning ha förståelse för olika familjemönster och levnadssätt. 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) tar upp mål att uppnå i 

ämnet religionskunskap och samhällskunskap för elever som redan går i åk 4-6.  

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:   

Etik.  
Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, 

sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning (s.189).   

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:  

Individer och gemenskaper 

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet (s.201). 

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6: 

Kropp och Hälsa 

 Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, 

relationer, kärlek och ansvar (s.113)  
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Utifrån de valda citaten framstår det tydligt att skolan ska arbeta med att elever utvecklar 

kännedom om olika familjetyper, levnadssätt och livsmiljöer. Eleverna ska ha en förståelse över 

att människovillkor är olika beroende på deras livsåskådningar. De ska kunna se samband mellan 

hur olika samhällsinriktade strukturer kan påverka vårt levnadssätt, det vill säga ha en förståelse 

för hur samhället utvecklas och dess konsekvenser. Människoförhållanden påverkas av hur 

samhället ser ut och därmed förändras. Efter slutförd årskurs sex ska barnen ha kännedom och 

kunna föra ett resonemang kring olika förhållningssätt i världen runt omkring eleven.  

Hur lever barn idag?  

 

 
Tabell 1.  Andel familjer med barn 0-17 år efter ålder och familjetyp 2010. SCB, Barn och Familjestatistik 

2010, http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____279867.aspx, 2012-11-17)  
 

Figur 1 visar på i vilka familjer barn lever idag. Tabellen är från år 2010 från Statistiska 

Centralbyrån. Tabellen skildrar på kärnfamiljer, ensamstående och ombildade familjer. Det SCB 

inte redogör för i sin rapport är vilka typer av familjer som ingår under ombildade familjer. Ingår 

regnbågsfamiljer under kategori ombildad familj eller kärnfamilj? Fosterfamilj, tillhör den kategori 

ombildad familj? Hur som helst är det många barn som inte lever i den traditionella kärnfamiljen.  

SCB har även redogjort för antal barn som lever i olika familjekonstellationer för att erbjuda 

ännu bredare insikt i hur många barn som lever utanför den traditionella kärnfamiljen. Tabellen är 

från år 2001 men kan fortfarande vara aktuell.  

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____279867.aspx
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Tabell 2. Antal barn i olika familjekonstellationer 2001. SCB. Barnfamiljerna. 

(http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51030102_02.pdf, 2012-12-05) 

 

 

http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51030102_02.pdf
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Litteraturöversikt  

Det finns tyvärr inte tidigare forskning i någon större omfattning baserad på studier om barns 

tankar om olika familjekonstellationer. Därför har jag valt att resonera kring presenterade 

områden nedan som täcker in sambanden emellan denna studie och det relevanta av den 

sammanförda litteraturen. Den relevanta tidigare forskningen som synliggör mitt område är 

barnlitteraturanalyser, där jag diskuterar hur olika familjekonstellationer gestaltats i barnböcker. 

Jag tar även upp barns syn på familjer, där jag använder mig av Bäckströms (2006)  

intervjuforskning som behandlar 11-åringars syn på familj, fostran och dagligt liv. Lärares syn på 

familjer har också en plats i tidigare forskning, där det tas upp hur lärare förhåller sig och arbetar 

kring mångfalden av familjer. Sedan sist men inte minst har familjeforskningen av Johansson 

(2009) tagit en stor och viktig plats i tidigare forskning, där hans forskning berör familjelivets 

utveckling och betydelse av individualiseringens process i Sverige. Denna forskning synliggör 

olika syn på familjer och dess positioner, som är relevanta för denna studie. De teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för denna studie är modernitetsteori, som är grunden för 

familjeforskning. Det är sociokulturell teori av Vygotskij, där vikten ligger på de sociala 

iakttagelserna med varandra samt Dovergbergs och Pramlings resonemang om hur barn tänker i 

olika sammanhang.  

Tidigare forskning  

Begreppsdefinitioner  

Familj är en social institution som präglas av att människor väljer hur och med vilka de vill leva 

sina liv (Johansson, 2009, s.67)  

Kärnfamilj i sin grundform består av två ickesamkönade föräldrar och ett eller flera barn 

(Johansson, 2009). 

Fosterfamilj grundar sig på avtal mellan kommunen och fosterföräldrar. Att vara fosterföräldrar 

är att vara ersättningsföräldrar till något barn samt se till att kontakten med de biologiska 

föräldrarna hela tiden är vid liv. Syftet med fosterfamiljer är att det barnet som blev placerat i en 

sådan familj ska få saknad biologiska omsorgen och få omvårdnad. (Bäck-Wiklund & Johansson, 

2003)  

Styvfamilj är en familj som har barn från tidigare förhållanden eller äktenskap och där således 

minst en av föräldrarna är styvförälder och minst ett av barnen är ett styvbarn. Ombildad familj 

kan också innebära att styvfamiljen skapades genom ett dödsfall eller ett beslut att gå isär, det vill 

säga skilja sig. (Bäck-Wiklund & Johansson, 2003)  
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Regnbågfamilj även kallad för samkönad familj, som är utveckling mot så kallade öppna 

relationer, där familjemedlemmarna ser sig själva som familjens arkitekter (Giddens, 1992, i 

Johansson, 2009). 

Ensamstående familj är sammanfattningsvis en familj som består av barnet och en förälder. Detta 

kan innebära att ena föräldern har gått bort eller att föräldrarna har separerat och därmed bor på 

olika ställen.  

Mor- farförälder familj är bonus- och/eller ersättningsföräldrar i ens barns familj.  

Ombildad familj enligt SCB 2001 är en familj som fångar in alla sorters familjer förutom 

kärnfamiljer och ensamstående familjer. Ombildad familj har i sin grund ”ombildad kärna”. 

Olika familjer i barnlitteratur  

Maria Andersson och Elina Druker (2008) diskuterar barnlitteratur utifrån ett begrepp som 

definierar, omvandlar och ifrågasätter barn och barndom. Barnlitteraturen de tar upp i sina 

analyser handlar om barn, men speglar på olika sätt vuxnas bild av vad barndomen innebär. 

Klass-, etnicitets- och genusperspektiv är de dominerande problematiseringar som lyfts upp i 

denna bok. Boken tar upp Magnus Öhrns (2008) artikel ”Men vad i himlens namn har ni för er, 

pojkar!” om Ulf Starks uppväxtskildringar ur ett manlighetsperspektiv. Grundförutsättningen för 

denna artikel är dominerande manlighet som framstår som ”Det första könet”. Textens aktörer är 

Ulf som är uppväxt i Stureby under 1950-talet. Hans familj bestod av pappa som var tandläkare, 

mamma – hemmafru och en storebror. Ulf Starks uppväxtskildringar handlar om i stor 

utsträckning om bara pojkar, om pojkarnas vänskap, om pojkgänget och om pojkarnas 

förhållanden till bröder, till fader och till farfar/morfar. De få flickor och kvinnor man möter 

skildras förhållandevis traditionellt och ofta vid den manliga blicken, som till exempel: ”Hon har 

en vit klänning och stora fina tänder. I hennes ljusa raka hår satt ett rött hårspänne” (Öhrn, 2008, 

s.142). Ulfs texter beskriver mammornas roll överlag som omvårdande. Maktförhållanden och 

könskonstruktioner realiseras i texterna av Ulf, men manlighet betonas starkt. Detta framhäver en 

viss syn på familjen, där mannen är ledande del av den.  

Lena Kåreland (2001) har i sin bok ”Möte med barnboken” tagit upp linjer och utveckling i 

svensk barn- och ungdomslitteratur. Kårelands forskning används som grundbok vid 

studiecirklar kring barnböcker och som handbok inom olika utbildningar i barnlitteratur. I ett av 

kapitlen i sin bok analyserar Kåreland ungdomslitteratur för unga människor, där hon diskuterar 

traditionella köns- och familjemönster i böcker hon analyserar. En uppmärksammande 

publicering inom detta område är Gun Jacobsons text ”Peters baby”, som handlar om hur en 16-

årig pojke ensam tar hand om sin dotter.  Denna text lyfts upp som en familjeskildring som 

bryter mönster från den traditionella kärnfamiljen.  

Maj Asplund Carlsson resonerar i bilderboken När Malins mamma gifte sig med Lisa  ”Dom och 

Vi – humanistdag-boken 2006” av Göteborgs Universitet kring hur samkönade förhållanden 

framställs i boken och övrig barnlitteratur. Denna bilderbok är riktad till barn i förskoleåldern. 
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Boken i sig anknyter till vardagslivet med en resa genom det. Enligt Lennart Hellsing (2006) finns 

det tre kriterier en bok ska uppfylla för att räknas till en bra litteratur för barn. För det första ska 

boken vara intressant för barnen, för det andra att den ska ha tillräckliga estetiska kvalifikationer 

och för det tredje att den ska ha moral som är rimligt för både lärare och föräldrar. Att diskutera 

etik och moral i bilderböcker är alltid intressant, där frågor om familjeliv och olika familjemönster 

framkommer medföljande.  Förutom Malins mamma gifter sig med Lisa finns det andra böcker som 

tar upp samkönade förhållande inom familjer. Enligt Asplund Carlsson (2006) finns det Trollen på 

Regnbågsbacken (Bodil Sjöström), ABC, a Family Alphabet Book (Bobbie Combs), One Dad, Two 

Dads, Brown Dad, Blue Dad (Johnny Valentine) och några fler. Tagna exempel på böckerna bryter 

mot den dominerande kärnfamiljsnormen i barnlitteraturen. Dock anser Asplund Carlsson (2006) 

att dessa böcker har alla fått titlar där det avslöjas ett annat familjemönster än det traditionella. 

Vid läsningar av dessa böcker ligger fokuset på normalitet eller avvikelse och därmed riktas mot 

barn men ett ”vi” eller ett ”dom” (Asplund Carlsson, 2006, s.26). Sammanfattningsvis drar 

Asplund Carlsson slutsats om att kvaliteten på dessa böcker fyller ett behov och en lucka just 

eftersom de uppfyller Hellsings tre kriterier på bra barnlitteratur. Dessa böcker problematiserar 

barndomen och skildrar sig i vardagslivet på ett humoristiskt och färgrikt sätt. Detta väcker nya 

tankar och intresse hos dem som läser böckerna på grund av det positiva annorlundaskapet. 

Regnbågsböcker över lag, enligt Asplund Carlsson, har alltid ett syfte i sina berättelser och kan 

därför användas även på en didaktisk nivå i t.ex. skolan. Boken När Malins mamma gifte sig med Lisa 

anses förmedla budskap i både texten och bilderna.  

Enligt samma författare vill alla barn känna sig identifierade i litteratur de läser. Barn i olika 

slags familjer, liksom barn med funktionshinder och deras syskon och barn från andra sorts 

familjer. Alla barn uppskattar när böcker handlar om olika barn och inte om bara vissa barn. Ett 

exempel är Hämta Joel av Emma Adbåge, som handlar om adoption, och En dag i prinsessan 

Victorias liv av Lisen Adbåge och Petter Lidbeck, som skildrar en psykiskt funktionshindrad flicka 

och hennes vardag (Asplund Carlsson, 2006, s.30). Böckerna visar på andra familjetyper, som 

kärnfamilj med adopterade barn samt familjer med svåra förhållanden hemma.  

Jenny Johansson (2006) har skrivit i sitt examensarbete ”Familjekonstellationer i modern 

barnlitteratur” om hur olika familjekonstellationer framkommer i barnlitteratur för åldrarna 6-9 

år. Hennes resultat visade att det är fortfarande kärnfamiljer son dominerar i barntexter för yngre 

åldrar och detta kan bero på att samhället ser ut på det viset till största delen. Däremot anser hon 

att detta borde ifrågasättas eftersom böcker handlar om olika barn och barn kommer från olika 

familjer. Vad som gäller ombildade familjer i barntexter är att de inte alls framkommer lika tydligt 

eller ofta i barnlitteratur. I hennes undersökning hittade hon bara tre böcker som hade denna 

familjekonstellation inom sig. Detta ansåg Jenny var underligt eftersom det är ungefär 40 procent 

av alla familjer i dagens samhälle som slutar med skilsmässa. De två böckerna som hon tagit upp 

och undersökt var Botilda Bengtssons nya liv och Krut Karlsson Klump, som speglade och 

problematiserade skilsmässor och dess konsekvenser för barn. Vid analys av regnbågsfamiljer i 
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barnlitteratur ansåg Jenny att boken Lill-Zlatan och morbror raring var en ”märklig” bok där bi-

sexualitet och homosexualitet fanns med i boken men var inte utskrivna. Läsaren skulle ”förstå” 

att de två manliga bi-personerna skulle kunna vara homosexuella och ha ett förhållande. Bilder 

kunde inte heller synliggöra detta i boken.   

 

Barns och lärares syn på familjer  

Barns syn på familjer  

Lena Bäckström (2006) har i sin studie ”Barn i bon” försökt synliggöra barndomen och 

familjelivets konstruktion med hjälp av 11-åriga informanter. Barnens beskrivningar i Bäckströms 

studie behandlar uppfattningar och upplevelser kring barnens familjer och uppfostran.  

Slutsatserna i Bäckströms avhandling (2006) redogör för vad intervjuade barn ansåg vara det 

goda familjelivet och vilka faktorer som styrde detta. Den bilden av det goda familjelivet visades 

det i barnens berättelser att mödrar är hemma mest och har större inflytande över det 

gemensamma i familjen. Anledningen till varför barnen tyckte på det viset var för att de kände att 

mammorna var oftare hemma från jobbet och tog hand om dem än vad pappor gjorde. 

Bäckströms (2006) slutsatser redogör för vad en Stabil Familj och en Rö®lig Familj kan innebära, 

enligt intervjuade barnen. Den Stabila Familjen står för en familj där barnen lever med sina 

samboende föräldrar eller på separata hål. Den Rö®liga Familjen består av ensamstående 

föräldrar samt hel- och halvsyskon. I den andra delen av sin studie diskuterar Bäckström 

familjelivets mångfald och variation i relation till vilken familj barnen ingår i (stabil eller rö®lig), 

etnicitet, socioekonomiska aspekter och syn på fostran. I sitt sista resultat presenterar Bäckström 

(2006) barnens berättelser om framtida familjer. Barnens egna framtida familjeliv präglades av 

framtidstro. De allra flesta barnen i studien – oavsett om de hade biologiska föräldrar som 

sammanbodde eller hade separerat – eller levde i Stabil Familj respektive Rö®lig Familj – hade en 

tanke och önskan om ett framtida familjeliv som bestod av en partner som de sammanbodde 

med och som de hade barn tillsammans med (Bäckström, 2006, s.130). Barnens tankar och 

funderingar utifrån denna studie visar på att barn vill forma en traditionell kärnfamilj när de blir 

vuxna. Traditionella könsmönster och att ha barn i framtiden är något de eftersträvar.  

Lärares syn på familj  

Lärares syn på olika familjekonstellationer kan grundas i deras syn på sexualitet för hur man 

konstruerar dagens familjer. Boken ”Tyst i klassen?”(2006) av Thomas Östlund tar upp historiska 

händelser kring syn på utveckling av intima relationer mellan samma kön inom skolan. Den 

heterosexuella normen handlade från början om reproduktion, rastillhörighet och en ömsesidig 

och måttfull sexualitet, som avgränsade sig mot avvikelser. Avvikelser på den tiden var sex med 

någon av samma kön och onani, vilket ledde till att ”heterosexualiteten” var naturlig och 
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”normal”. Detta ledde till skolan automatiskt motarbetade homosexuella tendenser och 

livsmönster. I skolan talade man om mamma, pappa och barnet och det normala och naturliga i 

samband med dessa. Det som hände under 1990-talet är att lagen om partnerskap, rätten att 

adoptera och lagar mot diskriminering har börjat spegla av sig i skolan och samhället. Läroplanen 

från år 1994 påpekar att skolan ska ha respekt för homosexuella. Dagens skola har i uppgift att 

ifrågasätta normer och ge alternativa bilder av vad sexualitet och samlevnad kan vara, med allt 

vad detta innebär att förstå och fördjupa bilden av sexuella handlingar, relationer och sätt att leva 

tillsammans (Östlund, 2006, s.35). Detta speglar sig i hur skolan ska förhålla sig till olika 

familjekonstellationer samt att den ska framhålla vikten av att inte behöva vara en traditionell 

kärnfamilj.  

Thomas Östlund presenterar i sin bok några citat från vissa elever som har känt sig osynliga 

genom skolans gång, på grund av sin egen läggning eller sina föräldrars. Ett av citaten var skriven 

av en elev som heter Anna:  

- Under hela min skolgång fick jag aldrig bekräftat eller speglat att det existerade andra som också 

hade homosexuella föräldrar. Jag visste att jag var ensam i hela världen som hade en pappa som var 

homo (Östlund, s.51).  

Karin Askerin och Maria Mikaelsson (2009) har i sitt examensarbete om ”Regnbågsfamiljer, 

skilsmässobarn och bonusföräldrar” intervjuat olika förskolepedagoger angående om hur pass 

framstädande är andra typer av familjer i barnlitteraturen som finns på avdelningarna samt om 

pedagogerna har kunskap om familjekonstellationerna. De intervjuade pedagogerna svarade att de 

mest lånade och lästa böcker på deras avdelningar var Alfons Åberg och Pippi Långstrump. Dessa 

böcker tar fram den stereotypa familjen som är inte kärnfamiljetypen, vilket tyckte pedagogerna 

var bra. Dock var det inte därför de lånade just dessa böcker. Lån av Alfons- och Pippiböcker 

sker i samband av popularitet från barnens sida och generellt brukar man inte tänka på att Pippi 

är föräldralös och att Alfons bara har pappa, ingen mamma. Vid val av böckerna säger 

pedagogerna att de brukar tänka på allas behov, ålder och etnicitet. Det pedagogerna tyckte var 

problematiskt är att det finns för få böcker som tar upp mamma, mamma eller pappa, pappa. Till 

samma resultat om att lärare anser att det finns för lite barnlitteraturer om regnbågsföräldrar kom 

Kristina von Knorring Kaestner och Frida Persson (2010) i sitt examensarbete ”Familjeformer 

och familjenormer” fram till. ”De vanligast förekommande familjeformerna är kärnfamilj tätt 

följd av ensamstående/skild mamma och pappa (Knorrig Kaestner & Persson, 2010, s.45).”  

 På författarnas fråga om ”Vad tycker du om böcker med olika familjekonstellationer?” får de 

enbart positiva svar kring att ha sådana böcker tillgängliga på avdelningar. Pedagogerna tycker att 

det är viktigt att diskutera och läsa böcker om olika konstellationer av familjer. För det första för 

att barn ska känna till olika relationer i dagens samhälle och även för att förstärka de barnen som 

kanske lever med två pappor och behöver känna sig bekräftade. En av pedagogerna har svarat 

följande vid betydelsen av att läsa böcker med olika familjekonstellationer:  
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- Det blir mer och mer viktigt i och med att kärnfamiljen försvinner mer och mer. Alla barn måste få 

känna igen sig i böckerna (Askerin & Mikaelsson, 2009, s.23)  

De familjekonstellationerna som förskolepedagogerna ansåg vara viktiga att ta upp i 

barnlitteraturen eller efterdiskussionerna är fosterfamiljer, dödsfall, skilsmässor, regnbågsfamiljer 

och framför allt mångfalden av olika typer av familjer som existerar. Pedagogerna ansåg vikten av 

att presentera olika familjer i barnlitteraturen eftersom kärnfamiljen inte är normalitet längre i 

dagens samhälle och det är viktigt att barn ska få kännedom om andra familjekonstellationer.  

Familjforskning  

Thomas Johansson (2009) är professor i socialpsykologi på Institutionen för kultur, estetik 

och medier vid Göteborgs universitet. Han har forskat inom områden som familj, 

ungdomskultur, mansforskning och kulturstudier. Med sin forskning kring olika typer av familjer 

ville Johansson (2009) i ”Familjeliv” definiera ”kärnfamiljen” och dess förändring och nya sätt att 

”göra familj”.  Han tar upp olika sorters familjer och försöker diskutera frågor som exempelvis: 

Hur får man familjepusslet att gå ihop i de nya nätverksfamiljerna? Kan alla familjer leva 

jämställt? Hur ser vi på familjekultur och ska homosexuella par få gifta sig?  

Den största förändringen som Johansson (2009, kap.3) presenterar i sin forskning är 

individualisering som har skett i Sverige. Med detta menar han att i dagens samhälle handlar det 

numera om hur moderna människan får sin form och gestalt. Den utvecklingen har genomgått 

olika faser, där man ofta pratar om övergång från jordbrukssamhällen via industrisamhället till 

någon form av postindustriellt samhälle. I korthet innebär förändringsprocessen att samhället får 

en annan struktur, där människor har fått större valalternativ och söka sig fram mellan olika 

professioner och livsstilar, det vill säga skapar sin egen livsbana. Här påpekar Johansson (2009) 

att individualiseringen betyder att vi (människor) inte längre är låsta vid traditioner eller vissa sätt 

att tänka, som det tyvärr har varit tidigare.  

Johansson (2009) definierar det nya samhället med nya familjemönster. De faktorerna inom 

individualiseringen som har påverkat familjeutveckling är bland annat frågor om hur man ska 

fördela arbetet mellan hem, barn och ekonomi samt ett könsneutralt förhållningssätt. Det är 

också en ny syn på föräldraskap, det vill säga rollerna som definierar vem man är och vad man 

gör inom familjer, moderskap och faderskap. I dagens europeiskt samhälle ser vi ett mönster som 

tyder på att människor väntar allt längre med att skaffa barn och en stabil familjesituation. Frågor 

som rör barnbidrag, föräldraförsäkring, vårdnadsbidrag, homosexuellas rättigheter, uppfostran 

och föräldrarättigheter är de mest offentliga frågorna när det gäller familjediskussioner. Johansson 

(2009) skriver att för att förstå dagens familjeliv krävs det en förståelse av dagens strukturer, 

politik, olika slags processer, upprättande och skapande av ”traditioner” samt myller av relationer 

och identiteter som utgör familjeliv. Den framförda individualiseringen i hans forskning slår in på 

olika sätt i olika sociala klasser och familjer. Johansson (2009) intresserar sig av 

identitetsskapandet som är viktig för situationer och sammanhang där familjer görs och skapas.  
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Christine Roman (2004) har med sin bok ”Familjen i det moderna” diskuterat och analyserat 

fram familjeforskningens utveckling med hjälp av könsrollsforskning. Hon anser att feminismen 

föreställer ”marschen mot jämställdhet (s.51)” har haft stor betydelse i den svenska 

familjesociologins utveckling sedan 1960-talet.  Däremot framhäver både Roman (2004) så som 

Johansson (2009) gör att individualisering har varit en övergång till det moderna samhället och en 

grund för familjens historiskforskning. Hon går in på förändringarna i familjestrukturerna som 

har startat hela modernitetsprocessen. Dessa är familjemönstrens förändring, det vill säga ökning 

av enpersonshushåll, samboförhållanden, partnerskap, skilsmässor, ombildade familjer et. cetera 

(Roman, 2004, s.126). Individualisering, enligt Roman (2004, s.127), är förändringar i samhället, 

där individens relationer till samhället och sociala institutioner är i omvandling. Hur har då 

individualiseringen påverkat feminismen? Förändring av kärnfamiljemönster är en av dem 

förändringar samt tillkomst av nya stereotypa könsroller. Kärnfamiljen har blivit ”den gamla” 

typen av familjen.  

Teoretiska utgångspunkter  

Modernitetsteori  

Johanssons (2009) forskningsresultat har kommit fram till att familjer är sociala, kulturella och 

politiska fenomen som är hela tiden under ombildningsstadium. I dagens samhälle pågår det 

ständigt en kamp om hur familjerna ska se ut. Dagens familjer utgör en utmaning, en möjlighet 

till teoretisk förnyelse och begreppsutveckling. Därför är dagens familjer föränderliga där de hela 

tiden utvecklas i takt med samhällets utveckling. Familjer ser och struktureras på olika sätt i 

dagens samhälle. Johansson (2009, 156-157) poängterar även att fokuseringen numera ligger kring 

hur en lustfylld familj skapas, där familjens emotionella liv och meningsskapande är mer 

intressanta än familjens uppbyggnad.  

Den teoretiska utgångspunkten som gäller familjeforskningen baseras på den amerikanska 

sociologen Talcott Parsons (1902-1979). Talcott Parsons var strukturfunktionalist som 

intresserade sig för strukturer och inbördes beroendeförhållanden i samhällslivet, som 

organisationsformer, regelsystem och värderingsmönster. Dessa förhållanden har sitt ursprung i 

två fundamentala begrepp Struktur och Begrepp av Èmile Durkheims (1858-1917) av olika 

varianter och kombinationer inom sociologi (Boglind i Månsson, 2003, s.25).   

Talcott Parsons forskade om hur samhälle och familj hänger samman samt kan ses som en 

tidig variant av modernitetsteori. Hans synsätt på samhället är det ständigt utvecklas, differentieras 

och förfinas (Johansson, 2009, s.165). Den modernitetsteorin har en ambition att utveckla och 

driva familjeutveckling framåt in i ”det nya moderna samhället”. Eftersom 

familjekonstellationsidealen är i förändring tyder det på att teorin levererar nya visioner kring hur 

en familj kan se ut. Teorin behandlar framförallt sociala och kulturella ambitioner och därför 

utgör sociokulturell förståelse för olika familjer (Johansson, 2009, s.166-167).  
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Christine Roman (2004) förklarar modernitetsteori som en utgångspunkt i att alla människor 

konstruerar själva sina identiteter, där de institutionella förhållandena inte är lika betydelsefulla 

längre i jämförelse med förut. Därför anser hon att det är viktigt att ha en förståelse av det 

senmoderna livets utveckling i samhället.   

Sociokulturell teori 

Med sociokulturella perspektivet menade Lev Vygotskij att människan är både en biologisk- och 

kulturvarelse, där hon utvecklas först biologisk men också kulturellt beroende på var och i vilken 

kultur människan associeras i. Detta tyder på att varje människoutveckling bestäms av 

sociokulturella faktorer och den miljön utvecklingen sker inom. I sociokulturellt perspektiv 

framställs vuxnas handlingar som något betydelsefullt för varje barns utveckling. Genom 

interaktionen tillsammans med andra och den ständiga förändringen stimuleras barns utveckling.  

Därför anser Vygotskilj att skolan är en sådan arena där lärares åsikter och handlingar är viktiga 

och betydande för barns sociala utveckling. Det är genom interaktion med andra som barnet 

exponeras för och tar till sig de sätt att tänka och agera som fungerar i samhället (Säljö, 2005, 

s.121).  

Varje funktion i barnets kulturella utveckling uppträder två gånger eller på två nivåer: först 

uppträder den på den sociala nivån, och senare på den individuella nivån. (Vygotsky, 1981, s.163 

och 1978, s.157, Säljös översättning). 

Sociala erfarenheter byggs upp i interaktion med andra och genom det dominerande språket i 

kulturen. Människor tar till sig kulturens och samhällets överlevnads strategier och använder sig 

av dem i sina sätt att resonera och kommunicera med andra (Säljö, 2005, s.121). Därför menar 

Vygotskilj att det tillkommer alltid nya sätt att tänka och nya sätt att förstå världen just eftersom 

kulturen och samhällen är förändriga. Nya situationer ger nya färdigheter och därmed erövrar en 

ny kunskap om olika sätt att vara i samhället. Människor behärskar vissa kunskaper hela tiden och 

tillsammans med andra kan även andra kunskaper tas in. (Säljö, 2005)  

 

Att förstå barns tankar  

Elisabet Doverberg och Ingrid Pramling Samuelsson (2012) har forskat mycket kring barns 

tankar och kommunikationens betydelse vid Göteborgs universitet.  Författarnas 

grundfrågeställningar i forskningen är hur den pedagogiska verksamheten i förskola/skola bidrar 

till att forma barns omvärldsuppfattning. Deras utgångspunkter i forskningen grundar sig i vad 

och hur barn tänker när man ställer dem inför olika situationer.  Resultatet visade på att 

nyfikenhet och problematiseringen av barns tankar och erfarenhetsvärdar hänger ihop och skapar 

en helhet. För att komma fram till resultatet har forskarna använt sig av så kallade strukturerade 

samtal mellan barn och lärare. Dessa samtal utmanar barn att berätta och uttrycka sig i ett visst 
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innehåll ur läroplanerna men också för läraren att utveckla ett specifikt förhållningssätt till barns 

lärande (Doverberg & Pramling, 2012, s. 8-9). Doverbergs och Pramlings (2012, s.14) 

utgångspunkter i barnets sätt att tänka om värden är att utveckling och lärande som två oskiljbara 

storheter, det vill säga att barn utvecklas genom att de lär sig och de har möjligheter att lära sig 

genom att de utvecklas. Genom att barn upptäcker, uppfattar eller ser något med nya ögon 

jämför de vad de gjort tidigare. Detta kallas för utvidga barns erfarenhetsvärld.  Lärandet ska vara 

meningsfullt för barnen för att de ska vilja veta mer, kunna och förstå innehållet i sin omvärld. 

Det sociala, emotionella, tankemässiga dimensioner och självklar erfarenhetsvärld ska utarbetas i 

en helhet för barnens lärande. Barnets sätt att tänka är så kallad för förgivettaget, det vill säga 

oreflekterat och självklart för dem utifrån deras tidigare upplevelser och erfarenheter. Barn har 

med andra ord en förståelse med sig in i en situation eller skapar denna utifrån tidigare 

erfarenheter. Att möta och utmana barnets tankevärd definieras som att kunna förstå och tolka 

barnets värld. Ett sätt enligt Doverborg och Pramling (2012, s.15) för att nå barnets tankevärld är 

att aktivt strukturera och organisera barns erfarenheter genom att få barnen att tänka själva och 

dra slutsatser, till exempel i bildspråket. Genom att ställa barn inför konkreta problem stimuleras 

deras tankegångar med hjälp av erfarenheter och kunskap till nya tankeutvecklingar. Däremot 

speglar inte barnuppfattningar en stabil individuell uppfattning utan endast sätt att förstå, det vill 

säga sätt på vilka individen förhåller sig till en specifik situation. Detta innebär, enligt Doverborg 

och Pramling (2012, s.17) att samma barn kan ha olika förståelse, beroende på vilket innehåll man 

pratar med dem om eller i vilken situation samtalet pågår.  

 

Sammanfattande om litteraturöversikten  

Talcott Parsons (1902-1979) modernitetsteori har en stor betydelse för familjeforskningen och 

det senmoderna samhället i Sverige. Denna teori är utgångspunkten för motiveringen till att alla 

människor konstruerar sina egna identiteter och liv på eget sätt men tillsammans med andra. 

Denna motivering ligger nära till hands för Vygotskijs utgångssyn på sociokulturella perspektivet 

på lärande och utveckling hos varje individ. Vygotskijs påstår att alla människor utvecklas 

gemensamt och tillsammans med andra beroende på vilken kultur och i vilket sammanhang 

individen befinner sig. Barnlitteraturens analyser som presenterats tidigare har också ett Vygotskij 

perspektiv inom sig, där litteraturen har grundar i sociokulturella lärande vid gemensam läsning 

av böcker. Däremot finns det tydliga nackdelar med barnlitteratur som tar sällan upp olika 

familjekonstellationer i sina böcker. Kärnfamiljer i barnlitteratur dominerar fortfarande, dock är 

alla pedagoger inom förskola/skola rätt så positiva till att ha fler böcker som tar upp 

familjekonstellationer på ett mer pedagogiskt sätt. Thomas Östlund (2006) har till och med 

poängterat att de barn som inte ingår i en kärnfamilj kan känna sig utanför och omärkbara, 

eftersom deras familjesituation inte uppmärksammas i skolan och kan dessutom upplevas som 
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nedvärderande vid vissa tillfällen (flickan i ovanstående fall hade hbt-pappa, representeras i 

Östlunds (2006) bok).  

Barns syn på familjekonstellationer tar Lena Bäckström (2006)  upp med sin forskning kring 

11 åringar och deras syn på fostran, familj och dagligt liv. Bäckströms resultat är grundad på 

barnens egna upplevelser och erfarenheter samt deras egna berättelser om hur de uppfattar vad 

familj är och fungerar. Detta faller också in under det sociokulturella perspektivet, där barnen 

formas i den familjesituationen den lever i. Detta hänger också ihop med modernitetsteori och 

Johanssons familjeforskning, där det finns tydliga drag mellan anledningar till varför familjer ser 

som de gör i dagens samhälle samt hur barnen i Bäckströms forskning har resonerat kring 

familjebetydelse för dem.  

Doverbergs och Pramlings (2012) forskningsförtjänst förklarar hur barn tänker och lär sig i 

olika situationer, med hjälp av olika uttrycksmedel och sätt de skapar sina erfarenhetsvärdar. 

Detta forskningsfält genomstrålar alla absorberade områden i litteraturöversikten, där barnens 

upplevelser och erfarenheter är viktiga utifrån presenterade perspektiv.  
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Syfte  

Syftet med studien är att lyfta vilken syn elever i 10-11 års ålder har på olika 

familjekonstellationer.   

 

Frågeställningar  

- Vilka familjekonstellationer gestaltas i teckningarna?  

- Hur stor är förekomsten av kärnfamiljskonstellation i elevernas teckningar? 

- Vilka andra familjekonstellationer förekommer i elevernas teckningar?  

- Vilka familjekonstellationer är dominerande i elevers teckningar i relation till olika 

bostadsorter?  
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Metod   

Metod för datainsamling  

Genom att ha samlat elevers teckningar undersöktes ställda frågor på ett underhållande sätt 

utifrån barnens perspektiv. Utifrån min egen erfarenhet ute i verksamheten har jag noterat att 

yngre barn upplever stunden då de får rita som någonting positivt. Denna aktivitet under dagen 

brukar uppskattas av elever i skolan, just eftersom på mellanstadiet är det generellt inte lika 

mycket bildaktiviteter än på till exempel lågstadiet, då det ställs högre krav utifrån till exempel 

läroplanerna. Min reflektion är att då barnen får skapa fritt på papper kan barn styra fantasin och 

lärandet. Nackdelar med vald metod kan vara att barn upplever skapande som en stund då de inte 

behöver lägga lika mycket energi på uppgiften än vid till exempel en matematikuppgift, där 

barnen vet riktlinjerna.  

Anledningen till varför denna metod valdes var för att ställda frågor för den målgruppen skulle 

vara svåra att undersöka i en enkätundersökning. Mellanstadielever är inte den helt optimala 

målgruppen för en enkätundersökning, delvis för att eleverna är för unga och för att vissa av dem 

ligger på olika utvecklingsstadier. Intervju som metod skulle ge djupare förståelse för hur barn ser 

på en familj och dess betydelse. Genom att intervjua skulle resultatet blir mer kvalitativ och 

ingående, där barnen skulle ha fått möjlighet att uttrycka sig. Det skulle också kunna blir tvärtom, 

att det skulle vara omöjligt att faktiskt komma åt det barnet tänker. Därför ansåg jag att i denna 

studie passade det utmärkt med att studera barns teckningar för att komma åt deras syn på 

familjer. Genom ritning och skrivning, om eleverna kan skriva, kommer man lättare åt barns 

tankar. (Larsson & Bengtsson, 2002)  

Insamlingsmetoden  

Bild som uttrycksmedel 

Min metod bygger på Inger Larsson och Gunilla Bengtsson (2002) argument metod- och 

inspirationsbok ”Vill du veta vad jag tänker – att arbeta med barns tankar” och deras tankegångar 

kring hur lärare och barn kan arbeta med hjälp av språk och framförallt bilder ta fram funderingar 

som berör en själv. Detta arbetssätt har ett etiskt inslag och är tankeresonerande som berör och 

väcker barnens intresse. Vad Larsson och Bengtsson (2002, s.21) har kommit fram till är att ju 

yngre barnen är desto viktigare är bilden för deras reflektion. Författarna har även märkt att 

bilden är ett mycket bra uttrycksmedel för de invandrarelever som saknar förmågan eller 

ordförrådet att förmedla sina tankar i text. Den stora slutsatsen är att bilden är viktig oavsett om 

barn klarar av att skriva själva, den kan ge ytterligare en förklaring till hur barnen tänker, dvs ger 
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en djupare inblick i barnens tankar. Vissa barn lägger ner mycket kraft på sina teckningar, medan 

andra inte har samma behov av att använda bilden som uttrycksmedel. 

Det författarna och jag i min studie märkt är att det går lättare för barn att uttrycka sig genom 

formulering, målning och ritning av sina tankar. Denna metod som författarna förmedlar 

poängterar starkt att barn utvecklar en tilltro till sin förmåga att uttrycka sig, därför att de har 

blivit varse att deras tankar är rätt, de duger, de får hela tiden positiv förstärkning (Larsson & 

Bengtsson, 2002, s.22).  

 Metoden fallen för Doverborgs och Pramlings förhållningssätt om hur man strukturerar 

barns tänkevärld. Detta sker enligt dem genom struktur och organisation av barns erfarenheter 

genom att låta de tänka själva och dra slutsatser. Pramlings och Doverborgs förslag var också 

bildspråket, som faller in för min studie med. Insamligsmetoden ställer barn inför konkreta 

problem där barnens tankegångar börjar stimuleras. På det sättet tar man reda på deras 

erfarenheter och kunskaper. I relation till min studie har metoden blivit en grundläggande 

stimulans för att ta reda på hur elevers tankegångar med hjälp av deras erfarenheter och 

kunskaper gestaltas på papper.   

Eftersom jag vill ta reda på vad och hur barn förstår ett innehåll är utgångspunkten för denna 

metod att ställa barnen inför en situation där de reflekterar, talar eller uttrycker sig på något sätt, 

vilket i denna studie är bild som uttrycksmedel. Barnens erfarenheter och intressen är 

uppmärksamma och är viktiga för studiens verk. Detta är också viktigt för att skapa fungerande 

kommunikation mellan lärare och barn, vilket jag i min studie saknar i det läget eftersom jag inte 

känner grupperna. 

Denna studie grundas på en kvantitativ metod. Definitionen för kvantitativ undersökning tar 

sin ursprungspunkt i likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter, som kan uttryckas och 

analyseras med siffror (Esaisson mm. 2012, kap. 11). De data som utförde den kvantitativa 

datainsamlingen är barnens egenritade teckningar. Undersökningen av insamlade data kommer 

inte att fungera som bildanalys där jag analyserar hur elever ritar, utan som analys av förekomsten 

av olika tecknade familjekonstellationer. För att genomföra denna studie har jag behövt ha 

tillgång till elever på mellanstadiet på minst två olika grundskolor, för att få så breda svar som 

möjligt. Studiens undersökning kommer att genomföras i hela klasser, där alla elever behöver vara 

närvarande, om de vill. Därför är elevernas klassrum den plats där studiens undersökning 

kommer att pågå. Varje klass har på sig en vanlig ”lektion-tid”, vilken är varierande beroende på 

vilken tid och dag jag är närvarande. Lektionernas längd (dvs. studiens undersökning, för en 

klass) varierar mellan 60 och 80 minuter. 

Urval  

I studien deltog fyra blandade grundskoleklasser i årskurser fyra och fem (10 - 11 år gamla). 

Klasserna var olika stora, där sammanställda siffran av alla deltagande elever var cirka 80 elever. 

Eleverna kommer från två olika skolor. Den ena skolan (F-6) ligger ute på landet i Mellansverige 
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och den andra skolan (F-9) ligger i en central stadsdel i mellan Sverige. Skolorna tillhör inte 

samma kommun och har i grunden olika förutsättningar och undervisningsmöjligheter, eftersom 

de har olika profiler, naturplaceringar och resurser. Majoriteten av studiens resultat kommer från 

skolan på ”landet” på grund av bekvämlighetsurval, ca 69 procent av alla resultaten.  

Anledningen till urvalet av just denna målgrupp är baserad på Läroplanernas mål för 

årskurserna 4-6 och ett uppstående intresse av att genomföra studien i årskurserna 4-5. Inga 

elever i årskurs 6 har deltagit i studien.   

Metod för bearbetning och analys  

Genomförande  

Genomförandet av undersökningen skedde i elevgruppen fyra gånger, där varje gång var 

schemalagd lektion. Varje tillfälle inledde jag med att presentera mig själv, vem jag är, vad jag gör 

och varför jag har kommit till deras klass. När jag berättade vad jag behöver hjälp med och varför 

jag har valt just dem att hjälpa mig bemöttes jag positivt. Alla elever tyckte att det skulle var 

spännande att hjälpa till med en undersökning för Uppsala universitet och Lärarutbildningen. 

Uppsala universitet och Lärarutbildningen blev förklarad för dem som ”Vuxenskola för lärare”. 

Därefter berättade jag för eleverna vad uppgiften var och delade ut tre papper var. Jag var noga 

med att poängtera att teckningarna inte behövde vara särskilt snygga, man fick använda 

färgpennor om man kände för det, men det var inget krav. Gubbarna på teckningarna 

(familjemedlemmarna) kunde vara streckgubbar, det ville säga att vikten lades inte på hur 

välutformade teckningarna var.  

Uppgiften till eleverna: 

”Rita tre olika familjer/familjekonstellationer ni kommer på? Hur kan olika familjer se ut?” 

 Som hjälp på vägen var det även acceptabelt att tänka på hur deras familj, kompis- och möjligtvis 

grannens familjer ser ut. Eleverna fick inte skriva namn som ”Kajsa” eller ”Olle” på sina ritningar 

utan bara namn på familjemedlemmarna, det vill säga mamma, pappa, syster och så vidare. Detta 

tog sig för att fokuset i teckningarna inte låg på fina teckningarna skulle vara utan på den 

tillhörande texten. Självklart kom det up frågor som: - Kan man rita sin egen familj? Det fick de, 

om de ville, men det var inget krav och jag uppmuntrade dem till att tänka bredare än bara deras 

familj. Fördelen med den åldern och tre utdelade papper var att nästan alla elever ville självfallet 

rita först sin egen familj och den ritade de på ett papper. Sedan hade de två papper kvar, vilket 

ledde till att de ändå behövde tänka bredare och komma på ytterligare två andra 

familjekonstellationer. Därför delade jag ut tre papper, för att undvika teckningar som skulle ha 

representerat enbart familjer eleverna lever i och för att utöka mångfalden av andra 

familjekonstellationer som eleverna reflekterat kring.   
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Bearbetning  

Det jag har analyserat är elevers teckningar, det vill säga 240 familjer på 240 A-4 papper. I 

antalet samlade familjer finns det olika familjekonstellationer ritade av 80 elever. 

Sammanställningen har redogjort antalet olika typer av familjekonstellationer som är framskrivna 

i en textform i teckningarna. Den metoden för bearbetning och analys som passar denna studie är 

en statistisk analys. Statistiska analysmetoder är ett sammantaget hjälpmedel för att åstadkomma 

sammanfattande beskrivningar av större mängder insamlade data. Den metoden inom statistiska 

analysen jag kommer använda mig av i denna bearbetning är frekvensfördelning och 

procenträkning. Med andra ord går metoden ut på att räkna på procentuella förhållanden mellan 

familjekonstellationerna och den totala summan av alla teckningarna.  En frekvensfördelning 

visar hur många enheter som har tilldelats samma variabelvärde och därmed klassificerats i 

samma kategori. (Esaisson, 2012, kap. 20) För att frekvensfördelning ska bli så lättförståndigt 

som möjligt görs den om till procentberäkning och gestalts i form av tabell.  

Praktiskt taget kommer det procentuella antalet utgå från den totala summan av teckningar i 

förhållandet till olika frekvensfördelningar i relation till frågeställningarna. Procentbasen 

representerar det totala antalet analysenheter som procentberäkningarna bygger på, dvs 240 

teckningar.  Jämförelsepunkten byggs med hjälp av kategorierna, som visar på hur variabler kan 

se ut. Dessa kategorier i relation till min studie är olika familjekonstellationer som framkommer i 

elever teckningar.   

 

Etiska aspekter  

Nedanför representeras forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning från Vetenskapsrådet (2002).  

 Informationskravet (s.7) för denna studie uppnåddes genom att jag informerade föräldrarna i 

de klasserna studien gällde, eftersom eleverna inte hade uppnått 15 års ålder. Självklart har 

inblandade lärare och rektorer informerats om studiens gång. Jag har poängterat att de deltagande 

elever som valde att delta i min studie, kommer att vara anonyma. Studien var det vill säga 

frivillig. Inga namn på elever, lärare eller skolor har förekommit. Eleverna har informerats vid 

den tidpunkten studien pågick om vad undersökningen handlade om. Undersökningen i sig 

riktade sig till elevers kännedom kring familjekonstellationer. I fall att någon av deltagande kände 

sig obekväm med det valda temat eller tiden kunde den eleven välja att lämna studiens plats.  

Samtyckekravet (s.9) uppnådde studien genom att få godkännande från klassläraren och om 

det behövs från rektorn där studien skulle pågå. Samtyckekravet gällde framförallt föräldrarna/ 

vårdnadshavarna som skulle informeras om studiens gång, där de hade rätt till att bevilja att deras 

barn inte ska få vara med i undersökningen.  Föräldrarnas/Vårdnadshavarens åsikt om studiens 

genomförande har godkänts och respekterats. Undersökningens informationen har poängterat att 
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elever deltar i studien på egen hand och vilja. Det var viktigt att även poängtera generaliseringen 

av individers resultat är det som var viktigt i studien, inte enskild individens tycke. Detta 

medförde att inga elevers namn eller identiteter på något sätt synliggjordes i undersökningen. 

(Föräldrablanketten finns i Bilaga 1)  

Konfidentialitetskravet (s.12) berörde vikten av att informationen som studien fick ut skulle 

inte komma ut till obehöriga. Det forskningsmaterialet som studien fick ut används endast i 

Lärarutbildningens och Examensarbetens syfte. Här var det även viktigt att poängtera att alla 

namn är anonyma. Skolornas namn kommer inte heller att nämnas eller publiceras i studiens 

undersökning. Detta är till för att minska risken för de obehöriga personerna att förstå 

sambanden. Studien bytte ut namnen eller ersatte dem med andra beskrivande ord.  

Nyttjandekravet (s.13) med denna studie behandlade frågor om pålitlighet kring forskningens 

gång. Samlade informationen ska inte komma till en användning än enbart för Lärarutbildningens 

syfte. I denna studie framkom det bara ålder på deltagare och absolut inga andra personliga 

uppgifter, vilket minskar definitiva risker för negativa påverkan från omgivningen.  

Reflektioner över metoden  

 Doverborg och Pramling (2012) har diskuterat möjligheten att studera barns tankar med hjälp 

av bilder, vilket min studie grundar sig på. De har även poängterat att konkreta problem utvecklar 

nya tankegångar och tankeutveckling. Specifika situationer är avgörande för barnens tankegångar 

som deras förhållningsätt. Studiens metod är variabel eftersom situationen och undersökningen 

var ny för barnen, eftersom ämnet och jag var främmande. Med det menar jag att om någon 

annan skulle genomfört samma studie, skulle resultaten se annorlunda ut. Om deras klasslärare, 

någon de känner, skulle genomföra samma studie, skulle resultaten se ännu mer annorlunda ut. 

Arbetssätt påverkar också metodens resultat. Vad jag uppfattade det som eleverna inte brukar rita 

särskilt ofta, vilket också kan medföra andra förhållningssätt till uppgiften. Innehållet på 

uppgiften, där det styrs av deras egen tolkning samt hur jag uttrycker mig är väldigt avgörande för 

metodens resultat. Samtidigt är barn är beroende av deras dagliga välbefinnande då det är enormt 

avgörande för hur deras förhållningssätt är till innehållet och omgivningen. Detta innebär, enligt 

Doverborg och Pramling (2012, s.17) att samma barn kan ha olika förståelse, beroende på vilket 

innehåll man pratar med dem om eller i vilken situation samtalet pågår.  

I övrigt har metoden fungerat som ett lättåtkomligt sätt att ta reda på hur barn tänker kring en 

familj och dess uppbyggnad. Formuleringen av uppgiften till eleverna har fungerat väl och har 

haft undermedveten tanke med tre utdelade papper. Elevernas svar resulterade i tre teckningar, 

där ena familjen var deras egna familjer i vissa fall. Jag visste dock inte vilka teckningar det var 

eftersom uppgiften gick ut på att teckningarna inte borde bli personliga. Eleverna skulle resonera 

kring familjemedlemmar, det vill säga krävde namn på dessa. Härifrån kan jag dra en slutsats om 

att studiens teckningar är både elevernas familjer och familjer de har fått kännedom om någon 

annanstans än deras egen. Det är svårläst vilka familjer är vilka, det vill säga vilka är deras egna 
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familjer och vilka är deras kunskaper. Detta är dock inte heller intressant att känna till i en sådan 

studie. En annan sak slutsatserna behöver ta hänsyn till är att 69 procenten av alla teckningar 

kommer från en och samma skola, vilket gör att resultaten kan påverkas av antalen.  
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Resultat  

Nedan representerade resultat framställs i form av tabeller och bilder samt sammanfattningar 

över dessa. De första två tabellerna redovisar generella resultaten från bägge skolorna, för att få 

övergripande insikt i illustrerade familjekonstellationer. Därefter representeras ombildade familjer 

i två tabeller, ensamstående familjer i två tabeller, fyra exempel på fyra olika familjer och en tabell 

med gemensamt resultat av antal barn i olika ritade familjer.  

Skola1 ligger på landet i Mellansverige och bearbetar 165 teckningar.  Skola2 ligger i en central 

stadsdel i Mellansverige och bearbetar 75 teckningar. Statistiska Centralbyrån fångar in alla 

fosterfamiljer, regnbågsfamiljer, styvfamiljer och mor- och farförälder under ombildade familjer. 

Jag valde att sammanfatta på liknande sätt, dock utgör studiens illustrerade regnbågsfamiljer en 

egen kategori i tabellen.  

 

 

Tabell 3. Illustrerade familjekonstellationer i Skola1  

Kärnfamiljer utgör 71,2 % (117 st) , Ensamstående 21,8 % (36 st), Ombildade familjer 5,8 % (9 

st) och Regnbågsfamiljer 1,2 % (2 st).  

 

Illustrerade familjekonstellationer i Skola1  

Kärnfamiljer 

Ensamstående  

Ombildade familjer  

Regnbågsfamiljer  
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Tabell 3. Illustrerade familjekonstellationer i Skola2  

Kärnfamiljer utgör 73,3 % (55 st), Ensamstående – 18,6 % (14 st), Ombildade familjer – 8 % (6 

st). 

Resultaten från dessa två skolor är nästan lika vad det gäller kärnfamiljer och ensamstående 

familjer. Kärnfamiljefördelningen är lägre hos skola1, vilket bland annat visats bland elevers 

teckningar i senare diagram om hur skola1 illustrerat andra familjekonstellationer. Skola1 hade 

även regnbågsfamiljekonstellationer illustrerade, vilket skola2 inte alls resulterade i sina 

teckningar. Ensamstående familjeantal är högre i skola1 än i skola2. Vad det gäller andel 

illustrerade ombildade familjer är andelen högre i skola2 än i skola1, visas i nästa diagram.  

 

 

Tabell 4. Ombildade familjer Skola1 

Fosterfamiljer – 55,5 % (5 st) av ombildade familjer. Styvfamiljer – 11,1 % (1 st) och mor- och 

farföräldrar familjer – 33,3 % (3 st) av ombildade familjer.  

 

Illustrerade familjekonstellationer i Skola2  

Kärnfamiljer 

Ensamstående 

Ombildade familjer 

Ombildade familjer Skola1  

Fosterfamiljer  

Styvfamiljer 

Mor- och farföräldrar familjer 
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Tabell 5. Ombildade familjer Skola2  

Styvfamiljer utgör 75 % (4 st) av ombildade familjer och mor- och farföräldrar familjer utgör 25 

% (2 st) av ombildade familjer.  

Skola1s illustrationer av ombildade familjer är bredare än skola2s. Skola1s elever illustrerade 

fosterfamiljer, vilka framgick inte alls i skola2s resultat. Styv- och mor- och farförälder familjer 

illustrerades i både skolorna med olika andel. Anledningen till varför mor- och farföräldrar 

familjer blev en del av ombildade familjer i mitt resultat är för att elevers teckningar var 

konstruerade på ett sätt där mor- och farföräldrar familjer fungerade som ersättningsföräldrar. (Se 

exempel på teckningarna nedan) 

 

 

Tabell 6. Ensamstående familjer Skola1  

Ensamstående mamma-familjer utgör 54 % (19 st) av ensamstående familjer och ensamstående 

pappa-familjer utgör 46 % (17 st) av ensamstående familjer.  

 

Ombildade familjer Skola2 

Styvfamiljer  

Mor- och farföräldrar familjer  

Ensamstående familjer Skola1 

Ensamstående mamma-familjer  

Ensamstående pappa-familjer 
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Tabell 7. Ensamstående familjer Skola2  

Ensamstående familjer i skola2 hade tre kategorier: Ensamstående mamma-familjer – 42,9 % (6 

st), Ensamstående pappa-familjer – 14,9 % (2 st) och familjer där någon av föräldrarna var död – 

42,9 % (6 st).  

Utifrån dessa två diagram ser vi att skola2a diagram visade på lika stort antal döda föräldrar 

som på ensamstående mamma-föräldrar. Alla barn på skola2 som ritade döda föräldrar ritade 

dessa teckningar på ett väldigt lika och genomskådligt sätt. Eftersom det är nästan hälften av alla 

ensamstående familjer i skola2, så vill jag representera hur dessa teckningar blev ritade. Som sagt 

är alla teckningar med döda föräldrar såg ”likadana” ut.  

 

Exempel på teckningarna  

Nedan representeras fyra olika familjer, som jag valde att visa upp för att visa hur teckningarna 

blev målade. På bild 1 ser vi den vanligaste kärnfamiljen från elevers teckningar, runt 72 procent 

av alla teckningar i båda skolorna är kärnfamiljer. Bild 2 illustrerar mor- och farföräldrar familjer, 

där dessa familjer framgick i både skolorna med andel mellan 25 – 33 procent av alla 

teckningarna. Bild 3 framställer regnbågsfamiljer, som illustrerades på skola1 och utgjorde bara 

1,2 procent av alla teckningar. På bild 4 ser vi de ensamstående familjer där någon av partnerna 

var avlidna, illustrationer kommer från skola2 utgör 42,9 procent av alla ensamstående familjer. 

 

Ensamstående familjer Skola2 

Ensamstående mamma 

Ensamstående pappa 

Någon av föräldrarna var död 
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Bild 1. Kärnfamilj     Bild 2. Mor- och farföräldrar familj 

 

 

Bild 3. Regnbågsfamilj    Bild 4. Ensamstående, partner avliden

   

 

 

 

Gemensamt resultat av antal barn i olika illustrerade familjekonstellationer 
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Tabell 8. Antal barn i olika illustrerade familjekonstellationer   

Denna tabell visar på antal illustrerade barn i elevers familjeteckningar. Här är intressant att se 

att eleverna ritade familjer med olika antal barn som lever utanför den traditionella kärnfamiljen. 

Ombildad familj dominerar på antal familjer med fyra barn i varje. Ensamstående pappa familjer 

dominerar på antal familjer med ett barn i varje. Inga av eleverna ritade varken ensamståenden 

mamma familjer eller ensampappafamiljer med fyra barn i varje. Kärnfamiljer dominerar på antal 

familjer med två barn i varje.  

Sammanfattning av resultatet  

Resultatet visar på kännedom om olika familjer i två olika skolor. Illustrationerna symboliserar 

olika familjekonstellationer ritade av elever i åk 4-5. De flesta elever ritade först sin egen familj 

och sedan två andra familjer. Det finns skillnader mellan skolorna vad gäller utbud på ritade 

familjer. Kärnfamiljer dominerar med mer än 70 procent från båda skolorna. 30 procenten är 

andra familjekonstellationer, vilka är ensamstående familjer, styvfamiljer, fosterfamiljer, 

regnbågsfamiljer och familjer med avlidna föräldrar.  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Kärnfamiljer  

Ombildade familjer  

Ensam mamma  

Ensam pappa  

1 barn  

2 barn 

3 barn  

4 barn  
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Analys  

Resultatet har nu presenterat alla relevanta delar som berör studien och ska i analysdelen 

sammankopplas med gällande teoretiska utgångspunkter. Syftet med min studie var att undersöka 

vilka familjekonstellationer som synliggörs i elevers teckningar och eventuella skillnader på dem 

utifrån vilken bostadsort de lever i. I relation till mina frågeställningar kan jag dra följande 

slutsatser. De familjekonstellationerna som blev synliggjorda av de 80 eleverna i två olika skolor 

är framförallt kärnfamiljer, vilka blev också dominerande i elevernas ritningar. Kärnfamiljer tog 

upp mellan 71 procent upp till 73 procent av alla teckningar. Skola1, som låg på landet, hade 71 

procent ritade kärnfamiljer, vilket besvarar 117 teckningar, där totala antalet teckningar är 165 

stycken. Skola2, som låg i den centrala stadsdelen, hade 73 procent tecknade kärnfamiljer, vilket 

besvarar 54 teckningar från den skolan med totala antalet 75 stycken. Härifrån kan vi dra 

slutsatser att nästan 30 procent av alla teckningar illustrerar andra sorters familjer än kärnfamilj, 

vilket är runt 70 stycken.  Det poängterar att eleverna har kännedom om att olika familjer kan se 

olika ut, dock är illustrerade antalet inte det stora. Johansson (2009, 156-157) poängterar att 

fokuset ligget numera kring att skapa lustfylld familj, där familjens emotionella liv, 

meningsskapande och estetisering är mer intressanta än familjens uppbyggnad. Därför är det inte 

lika viktigt att ingå i en klassisk kärnfamilj för att ha det perfekta familjelivet. Andra 

familjekonstellationer är lika lustfyllda och börjar komma fram ännu mer. De trettio procenten 

som eleverna har ritat utöver kärnfamiljekonstellationerna visar på att eleverna är medvetna om 

att det finns andra familjekonstellationer än kärnfamiljer. Dock dominerar kärnfamiljen i elevers 

teckningar och detta kan bero på att majoriteten av dem som deltog i undersökningar lever i en 

kärnfamilj, vilket framträder i resultatet.  

De andra familjekonstellationer som framkom i elevers teckningar är styvfamiljer, 

fosterfamiljer, regnbågsfamiljer, mor- och farförälder familjer och ensamstående samt även 

familjer där någon av föräldrarna var döda. Utifrån diagrammen kan jag dra slutsatser att den 

skolan som hade flest kännedom om olika familjekonstellationer var skola1, som låg på landet. 

Eleverna på den skolan hade en betydligt större bekantskap kring hur olika familjer inom 

framförallt området ombildade familjer kunde se ut. I deras teckningar framgick 

familjekonstellationer som fosterfamiljer och regnbågsfamiljer till en viss nivå, vilka inte framgick 

alls i teckningar från stadsskola. I skola2s teckningar framgick bara styvfamiljer och mor- och 

farförälder familjer. Anledningar till de resultaten kan vara olika. Framför allt kan det vara att 

skola1 har mer variation på sina teckningar, där fler elever deltog vilket resulterades i fler 

teckningar och därför på ett mer ingående sätt. En annan anledning kan faktiskt vara att det är 

skillnad mellan placering av skolorna och deras familjesituationer på elever som går där, som 

avspeglades i elevers teckningar.  Fosterfamiljer tog upp till 55 procent av alla ombildade familjer 

i skola1, vilket kan tyda på att många elever har kännedom om fosterfamiljer på den skolan på 
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något sätt, genom sina egen upplevelser eller kännedom av andras upplevelser. Här kommer 

Vygotskijs sociokulturella perspektivet in med vilket menas att barns sociala och kulturella 

händelser spelar en avgörande roll för hur de förknippar olika kunskaper med verkligheten. Barns 

omgivning och den miljön de associeras inom, det vill säga deras familj, deras kompis familj, 

grannars familj formar deras syn på bildade metaforer. Teckningarna illustrerar därför hur barns 

tankegångar förknippat med deras närmaste omgivning och det är dem barnen illustrerar. En 

annan skillnad kan vara att lärare i de klasserna på skola1 arbetar mer ingående för att elever ska 

ha en kännedom om olika familjekonstellationer, i jämförelse med skola2.  

 Dessa skillnader kan vi också se i ett annorlunda resultat från teckningar som gäller 

ensamstående familjer. Skolas2 resultat visar på att upp till 43 procent av alla ensamstående 

familjer är familjer där det finns döda föräldrar. Detta kan också bero på många olika orsaker, 

som studien inte kan ta hänsyn till. Det kan vara att klassen som deltog i studien har eller har haft 

någon klasskompis som har förlorat en förälder tidigare. Klassen har förmodligen arbetat med 

det temat tidigare och därför visar studien dessa resultat. Skolan är en miljö där barn lär sig av 

varandra, enligt Vygotskij. Vygotskij påstod att varje funktion i barns kulturella utveckling 

uppträder två gånger, där först sker den socialt och sedan individuellt.  Det är den individuella 

utvecklingen som har illustrerats i studiens undersökning med den sociala utvecklingen i 

bakgrunden.  Eftersom jag inte känner klasserna personligen eller deltagit i deras verksamheter 

förut, kan jag inte resonera kring hur lärarna arbetar och inte arbetar i de klasserna kring olika 

levnadssätt och familjekonstellationer.  

Uppdelning av olika familjekategorier underlättar för att besvara frågan kring vilka 

familjekonstellationer som dominerar beroende på vilken bostadsort eleverna lever i. Uppdelning 

av ombildade familjer visade på att fosterfamilj dominerar i skola1, som ligger på landet. 

Anledningar till det kan som sagt vara olika beroende på från vilken vinkel man vill se på detta 

konstaterande. Styvfamiljer inom ombildade familjer är dominerande för skola2 med samma 

anledningar. Ensamstående mamma-familjer är framträdande i båda skolorna, där även familjer 

med döda föräldrar tar lika stor plats som ensamstående mamma-familjer i skola2. 

Regnbågfamiljekonstellationer framgick bara i skola1 i små mängder. Skildringen mellan hur olika 

familjer blev illustrerade i elevers teckningar kan helt enkelt bero på vilken ort eleverna bor i eller 

vilka familjer som står nära deras värld.  Modernitetsteori och familjeforskning av Johansson 

faller in för skildringen av bostadsorter och dess kulturella konstruktioner. Boendeförhållanden, 

enligt teorin, kan vara en förändringsfaktor för hur människor konstruerar sina familjer. Det kan 

bero på arbetsförhållanden och ekonomiska förhållande som påverkar valet. Teckningarna visar 

inte på hur eleverna lever utan deras syn på vad en familj är utifrån deras erfarenhetsvärldar och 

sociala förbindelser. Dock är näromgivningen påverkande för hur eleverna konstruerar 

teckningarna. Detta tyder på att de familjer eleverna tänker på är baserade på hänsyn till det som 

är omkring de själva, områdets samhälle och kultur. Johansson (2009) har poängterat att familjer 

förändras beroende på hur samhället runt omkring ser ut.   
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Antal barn i olika familjekonstellationer i tabell 8 illustreras av elever, vilket betyder att det är 

deras uppfattningar om hur många barn det finns i olika familjer. Det intressanta är att eleverna 

har illustrerat kärnfamiljer och ombildade familjer med procentuella antal barn från ett barn i 

varje familj till fyra barn i varje familj. Johanssons definition på vad en kärnfamilj är i grundform 

bestående av två osamkönade föräldrar med ett eller flera barn. Här har eleverna ritat alla 

eventuella kärnfamiljer med olika antal barn i varje. De dominerande antalen barn i varje 

kärnfamilj är ett eller två barn per familj. Under ombildad familj i denna tabell (Tabell 8) har jag 

sammanfattat fosterfamiljer, styvfamiljer, mor- och farförälder familjer samt regnbågsfamiljer. 

Anledningen till varför jag tog med regnbågsfamiljer i ombildade familjer här och inte som en 

egen kategori är för att dessa familjer precis som alla ombildade familjer har som jag kallar det för 

”ombildade kärnor”, där kärnfamiljekonstruktion är ändå i grunden. Johansson (2009, s.161) 

pratar om den nya symboliska öppenheten när det gäller familjer som bryter mot den traditionella 

kärnfamiljen.  Han påstår att föreställningar om familjeliv och familjer förändras och uttrycket 

innebär att alla vi kan bidra med att skapa och omskapa bilden av kärnfamiljen. Antal barn i 

illustrerade ombildade familjer varierar också mellan ett barn upp till fyra och liknar andelen på 

kärnfamiljens illustrerade antal. Det är till och med vanligare att ha fyra barn i en ombildad familj 

än i en kärnfamilj enligt teckningarna. Utifrån teckningarna ser vi att ensamföräldrar har inga 

familjer med fyra barn i. Två barns ensammammafamiljer dominerar i antal familjer i jämförelse 

med ensampappafamiljer. Elevernas teckningar symboliserar mer eller mindre individualiseringen 

som presentras av Johansson (2009), där elevers medvetenhet framträder i teckningarna. 

Elevernas illustrationer visar på att människor kan välja själva hur de ska konstruera sina familjer 

och skapar sina egna livsbanor.  

Hela resultatet tar sin utgångspunkt i Doverberg och Pramling (2012) sätt att se på hur barn 

tänker i olika sammanhang. Deras sätt att nå barnens tänkevärldar är att strukturera och 

organisera barnens erfarenheter genom att få dem att tänka själva och dra slutsatser, till exempel i 

bildspråket. Empiris studie visar på barnens egna slutsatser och tankar kring hur de uppfattar att 

en familj är. Däremot behövs det en omgivning för barnen där de formar sina tankar och 

erfarenheter, där omgivningen har en funktion som strukturerar och organiserar detta. Genom att 

genomföra denna studie och låta barnen rita olika familjer har jag delvis kommit åt barnens 

erfarenheter och kunskaper. Bild är ett uttrycksmedel som stimulerar barn tänkegångar på en 

annan nivå, där barnen får reflektera och tänka själva och individuellt bakom ett papper och en 

penna. Sammanfattningsvis är denna empiri elevers erfarenheter och kunskaper om hur de 

konstruerar olika familjekonstellationer kan, det vill säga deras syn på familjer. Självklart påverkas 

elevers resultat av Johansson familjeforskning, där alla aspekter, kring hur samhället ser ut och är 

påverkande för familjelivet, spelar konstaterande roll. Elevers tankar styrs också av Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv i deras omgivning, där de är beroende av sina familjer och utvecklas på 

en biologisk nivå, samt på en kulturell nivå, som till exempel i skolan. Alla dessa aspekter spelar 

roll om hur empiriska resultatet har sett ut.  
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Diskussion  

Utifrån resonerad litteratur för denna studie kan det poängteras att kulturen och de sociala 

händelser barn blir anknutna till spelar en avgörande roll för hur barn förknippar olika kunskaper 

med verkligheten. Samspelet och den formningen socialisationen ger till varje människa medför 

kulturella kunskaper och syn på bildade metaforer. Det är alltså olika beroende på var i världen 

människor lever eller om vi ska vara mer konkreta vilken kunskap skolan lär ut till våra barn. 

Barnen formas i sina egna familjer, det vill säga hemma, men också i skolan. Därför har lärare i 

dagens skola ett stort ansvar för att medla variationen på olika samlevnadssätt, för att barn ska ha 

kännedom om hur det är att ingå en annan familj än ens egen.  

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) skall 

undervisningen i religionskunskap behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:   

Etik.  
Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, 

sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning (s.189).   

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:  

Individer och gemenskaper 

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet (s.201). 

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6: 

Kropp och Hälsa 

 Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, 

relationer, kärlek och ansvar (s.113) 

Dessa mål är ställda för att uppmärksamma olikheter vid olika levnadsätt, kulturella, ekonomiska 

och social skillnader i samhället. Det behövs mer inkluderande pedagogik för att undvika 

förpassning av frågor kring sexuell läggning som leder i sin tur till tystnad och skam, som Östlund 

(2006) presenterar i sin bok.  Familjekonstellationerna bör uppmärksammas mer i skolan på en 

social nivå för att skapa djupare kunskaper och förståelse inom ämnet för att därefter kunna 

behärska dem på en individuell nivå.  

Elevernas teckningar symboliserar mer eller mindre individualiseringen som presenteras av 

Johansson (2009), där elevers medvetenhet framträder i teckningarna. Elevernas illustrationer 

visar på att människor kan välja själva hur de ska konstruera sina familjer och skapar sina egna 

livsbanor. Detta syns i variationer på teckningarna, där eleverna ritade inte bara kärnfamiljer. Hela 

30 procenten symboliserade andra familjer än den klassiska kärnfamiljen. Att rita kärnfamiljer i 

och för sig innebär inte att eleverna inte har förståelse för att det finns andra familjer. Det kan 

helt enkelt bero på att de lever i kärnfamiljer och därför anser kärnfamilj vara en riktig familj. 
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Bäckström (2006) i sin studie resonerat kring att barn som deltagit i hennes studie beskriver 

deras framtida familj som mer eller mindre en kärnfamilj med eftersträvade barn. Intervjuade 

barnen poängterade också de ville ha det goda familjelivet, där deras familjesyn var koncentrerad 

på ordet ”familj”. Betydelse av vad goda familjeliv innebär är omsorg, lustfylld och emotionell 

familj. Johansson menade att familjeuppbyggnad inte är lika viktig längre utan välmåendet i 

familjen är det som är efterstävande. I relation till min studie som resulterar trettio procent av alla 

teckningar illustration av icke kärnfamiljer, kan slutsatsen dras till att eleverna är medvetna om 

andra typer av familjer. Detta kan förstärkas och studeras mer i skolan för att alla elever ska 

känna sig bekräftade.  Johansson (2009) säger att kärnfamiljen håller på att försvinner, där 

”kärnan” förändras och bildar nya familjer med ”kärnor”, till exempel samkönade familjer. Dessa 

familjer har också en ”kärna” men de har individualiserat sig i det nya senmoderna samhället. 

Denna undersökning visar på kännedom av samkönade familjer utifrån teckningarna i en liten 

grad av två procent. Denna siffra är dock påverkande och kan vara varierande av urvalet av 

skolorna som beskrevs tidigare i metodreflektionen.  

När det gäller barnlitteratur bör det finnas mer litteratur som tar upp olika 

familjekonstellationer på med ingående sätt. Askerin & Mikaelsson (2009) har resulterat med sitt 

examensarbete att det tyvärr ont om barnlitteratur som tar upp mångfalden i familjer, i alla fall på 

förskolan. Asplund Carlsson (2006) har understrukit vikten att olika böcker på förskolan/skolan 

för att barn ska kunna känna igen sig vid läsning. Hon anser att också adoptionsfamiljer och 

handikappfamiljer bör lyftas upp i barnböcker, där det finns flera familjer som har de 

konstellationerna. Det finns inte böcker eller det finns för få böcker som handlar om alla sorters 

familjer. I min studie har jag fått några mor- och farförälder familjer, där teckningarna illustrerar 

morföräldrar respektive farföräldrar som ersättningsföräldrar till barn på bilderna. Finns det 

böcker som berör denna typ av familjen på samma sätt som teckningarna är illustrerade på? 

Tyvärr så nämns inte dessa familjer särskilt ofta, men de finns. Statistiska Centralbyrån tar inte 

heller upp statistik på familjer i vilka det existerar barn med funktionsnedsättning, vilket kan 

speglas på ett frånvarande sätt i barnlitteraturen. Däremot tar SCB upp statistiken som räknar ut 

antal adopterade barn utifrån deras födelseland, ålder och kön per år. SCB är också skickliga på 

att räkna ut hur många barn som lever i olika familjer (se Tabell 2). Den tabellen sammanfattar 

alla sorters barn i olika familjer, både adoptiv- och med funktionsnedsättning. Detta anser jag 

vara en positiv sak där uppräkningen inte särskiljer på barn och barn.  

Hur kan denna undersökning relateras till läraryrket? Undersökningen är en förklaring till den 

processen som ligger till grund av Johansson (2009) individualiserings process. 

Familjekonstellationer och familjeliv förändras och utvecklas i sina olika former, vilket leder till 

att även skolan påverkas av dessa omväxlingar. Dagens barn har kunskaper om olika 

familjekonstellationer och därmed bör utveckla fler sådana, enligt läroplanen. Anledningarna till 

att barn känner till olika familjekonstellationer kan vara olika. Det kan komma från skolan, 

hemmet, median eller kompisarna men poängen är detsamma för vilket som. Samhällets familjer 
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ser mer och mer olika ut och barn är medvetna om detta. Härifrån kan vi dra en skarp linje till att 

det är därför lärare behöver ha kunskap om olika familjer och kunna respektera alla 

kombinationer. Det är i skolan barn lär sig uppskatta alla sorters mångfald och en av dem är olika 

kombinationer av familjer.  

Konklusion  

Studiens framtagna illustrationer medför olika reflektioner kring elevers tankegångar vid ritandet. 

Som Bäckström (2006) nämner i sin studie så vill barn ha en välfungerande familj och barn i 

fortsättningen. Utifrån detta kan jag dra paralleller till min studie, där deltagare i den ritade en 

familj de vill ingå i. De kan ha illustrerat kärnfamiljer, för att de lever i kärnfamiljtyp. De kan ha 

illustrerat kärfamiljer för att de vill leva i en kärnfamiljtyp, för att de har fått en uppfattning från 

samhället omkring dem att det är så man ska leva. Eftersom jag inte har haft en relation till 

deltagande elever eller intervjuat dem kring hur de tänker är det svårt att sätta finger på vilka 

familjer de illustrerade. Illustrerade de familjer de lever i? Illustrerade de familjer där kunskaper 

om dessa kommer från skolan? Illustrerade de familjer de har kännedom om från andra källor, 

som kompisar, medier och så vidare? Illustrerade de familjer de vill leva i, vilket i och för sig 

kommer också från omgivningen och medier som är mer påverkande.  

Ett argument för fosterfamiljekännedom i skola1 är att denna skola ligger på landet och många 

av elever är en del av fosterfamiljer eller känner någon som är det. Skola2 ligger i en central 

stadsdel och därför kännedomen av fosterfamiljer är lägre (enligt mig). Regnbågsfamiljer förekom 

bara i skola1, vilket kan betyda att de barnen som ritat en regnbågsfamilj, lever i en, känner någon 

som lever i en regnbågsfamilj eller vet att regnbågsfamiljer existerar. Inga regnbågsfamiljer 

förekom i skola2. Detta kan också innebära olika orsaker. Elever i skola2 lever inte i 

regnbågsfamilj, känner ingen som lever i en regnbågsfamilj och kanske inte har kännedom om en 

sådan familjkonstellation. Så kan man också säga om andelen styvfamiljer och döda föräldrar jag 

har fått från skola2. Styvfamiljer tog upp en stor andel av ombildade familjer, döda 

föräldrafamiljer tog upp mer än 40 procent av alla ensamstående familjer. Orsaker till detta kan 

vad det än må vara och jag kan inte dra slutsatser om varför teckningarna är illustrerade på det 

sättet. Förekomsten av döda föräldrar i Skola2 kan också diskuteras utifrån antaganden, vilka kan 

vara att någon i klassen har förlorat en förälder och därför har klassen kännedom om att det finns 

sådana familjer. Dock måste jag ha i åtanke Pramlings & Doverborgs (2012) argument att 

situationen elever infinner sig i vid uppgiftens gång är påverkande för resultaten. Eleverna befann 

sig i en främmande situation med främmande uppgift och främmande ”lärare”, eftersom jag hade 

en roll som lärare då studien pågick under lektionstid. Därför kan resultaten se helt annorlunda ut 

vid en annan lärares närvaro, en annan miljö eller en annorlunda konstruerad uppgift.  
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Bilaga 1  

Information om forskningsprojekt till vårdnadshavare i årskurs 4-5  

 

Hej mitt namn är Vera Vikman. Jag är studerande vid Uppsala universitet, lärarprogrammet. 

Jag undersöker i mitt examensarbete vilken medvetenhet elever i ålder 10 – 11 år har om olika 

typer av familjer. Detta görs genom att eleverna ombeds att rita tre olika familjer/familjetyper.  

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer är vägledande för projektet.   Barnen 

informeras om varför undersökningen görs och deras deltagande är helt frivilligt och kan när som 

helst avbrytas. Barnens namn kommer inte att finnas med i uppsatsen och det kommer heller inte 

att fram från vilka skolor materialet samlats in. Det insamlade materialet kommer endast att 

användas för det aktuella projektet. Rektorer och klasslärare har informerats om projektet och 

gett sitt samtycke.  

För ytterligare upplysningar kontakta mig eller min handledare.  

Vänliga hälsningar 

Vera Vikman  

Email:  vera.vikman.4936@student.uu.se  

Mobil: 0738076425  

 

Handledare:  

Anna Danielsson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet  

Email : anna.danielsson@edu.uu.se  

Om ni inte vill att era barn ska delta i undersökningen var vänliga och meddela detta till 

klassföreståndaren senast den 10 december 2012.  
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