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Engelsk titel:  Children thoughts about family relationships – Focusing on the nucler 

family and same sex-love 

 

Nyckelord: Family, Children, Thoughts, Kärnfamilj och Homosexuella.  
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BAKGRUND: Barn leker familjeliv på olika sätt, ofta är det mamma-pappa-barn den så 

kallade kärnfamiljen. I dagens samhälle finns det även samkönade familjer. Med hjälp av 

forskning och relevant litteratur om familjerelationer har vi undersökt hur familjer levde förr 

samt hur familjekonstellationer har förändrats. Framförallt har vi fått ta del av barns tankar 

om familjerelationer.  

 

SYFTE: Att undersöka barns tankar kring familjerelationer med fokus på kärnfamilj och 

samkönad familj. 

  

METOD: I vår undersökning har vi använt kvalitativ metod. Vårt redskap är intervjuer 

både grupp och enskilda intervjuer, 20 barn på en förskola i västra Sverige blev intervjuade. 

Vi använde oss av en mobiltelefon för ljudupptagning.  

 

RESULTAT: Vårt resultat visar att det flesta barnen i vår studie anser att mamman är den 

viktigaste personen i familjen. Några barn ansåg att samkönad kärlek bara är på låtsas men 

vuxna av samma kön kan ändå ha barn och bo tillsammans men kan inte vara kära.  
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Inledning 
 

 

Att va' söta men lika som bär vad är det o ha? 

Lite annorlunda är inget fel o va' 

Om man är av en annan sort 

Varför ska man kastas bort? 
    Neil James Innes 1980 
 

 

I dagens samhälle lever barn i olika familjerelationer. Det är inte bara den klassiska 

kärnfamiljen som finns. Idag är det vanligt att barn har andra familjeband som plastföräldrar, 

bonussyskon, far och morföräldrar, ensamstående föräldrar samt barn till samkönade 

föräldrar. I vissa familjer ingår även släkten när barn tänker på begreppet familj. Vi tycker att 

det är ett intressant ämne att prata med barn om och få höra hur deras tankevärld kring 

familjer är.  Barns tankar kan vara till hjälp för pedagoger i arbetet att utforma en lärande 

miljö, där utmaningar för utveckling av tankeverksamhet bör finnas. Vi anser att det i 

förskolans värld mestadels pratas om den traditionella kärnfamiljen samt att den barnlitteratur 

som finns på förskolor ofta handlar om traditionella familjer, vilket innebär att barn endast får 

en uppfattning om hur en familj kan se ut.  Med vår undersökning vill vi ta reda på om barn 

också tänker på den traditionella familjen samt att vi vill skapa nya tankar och funderingar hos 

barnen. Vi har ett stort intresse för olika familjerelationer och vill därför skapa en öppenhet 

och nyfikenhet för alla i förskolans verksamhet. Vi vill delge våra läsare att det finns andra 

familjerelationer än den traditionella kärnfamiljen samt lyfta fram barns värdefulla tankar om 

vad en familj kan innebära. 

 
 

I Läroplanen för förskolan står: 

att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för 

att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder 

(Lpfö 98 s. 8) 

 

Barn har olika familjer, bakgrunder och nationaliteter. Familjer behöver inte se ut som barnets 

egen familj. Alla är lika värda oavsett familjeband. Vi vill genom vårt examensarbete ge 

läsaren en inblick i hur barn tänker om familjer.  

 

 

 

 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka barns tankar kring familjerelationer med 

fokus på kärnfamilj och samkönad familj.  
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Bakgrund 
I bakgrunden skriver vi om begrepp centrala för vår studie, barns tänkande och vad som står i 

Läroplanen för förskolan relaterat till vårt syfte. Vi beskriver hur familjerelationer kunde se ut 

förr och hur de förändrats genom tiderna och kapitlet avslutas med tidigare forskning om 

familjerelationer.  
 
Begrepp  
 

Familj 

Enligt Statistiska centralbyrån (1996, s. 9, 68-71) kan ordet familj betyda olika för olika 

människor. Barn tänker ofta på sin uppväxtfamilj, sina föräldrar och syskon. Det kan även 

förekomma att barn ser mor och farföräldrar som sin närmsta familj. Som vuxen tänker man 

för det mesta på sin vuxenrelation med någon man eller kvinna samt om man har egna barn. 

En äldre människa tänker kanske på sina barnbarn eller på sina egna föräldrar långt bak i 

tiden. För många människor innefattar familjen även släkten med kusiner, mor och farbröder 

och så vidare. Ordet familj kan alltså betyda den lilla nära familjen eller i en större, vidare 

utsträckning, som släkten. En familj kan även innebära att det endast finns en förälder till 

barnet/barnen, antingen en mamma eller en pappa och utan syskon. De kan ha delad vårdnad 

eller ensam vårdnad för barnet/barnen. Johansson (2009, s. 154) skriver att nybildade familjer 

är något som ökar, det är inte ovanligt idag att barn har nya familjer med halvsyskon och 

bonusföräldrar. En utveckling i samhället är att homosexuella par kan adoptera barn och ses 

som en familj.  

 

Samkönad 

En person som är samkönad är sexuellt och känslomässigt intresserad av personer av sitt egna 

kön.   

Barns tänkande 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 8-24)) nämner genom att följa barns tankar får 

man se deras känslor samt upptäcka deras sociala kompetens. Barn tänker och funderar på ett 

annat sätt än vuxna. De ser omvärlden annorlunda. Barn tänker mer abstrakt och har inte alltid 

korrekt tidsuppfattning eller logisk tankeförmåga. De utgår ifrån sig själva och vad som är 

självklart för dem. För att barnen skall utveckla sitt tänkande har man som pedagog ett ansvar 

att ge utmanande och stimulerande situationer där barnen får dra egna slutsatser. Många saker 

kan vara självklara för vuxna men det kan ur ett barnperspektiv betyda något annat. Det vuxna 

ser och uppfattar på sitt sätt, betyder inte att det är på samma sätt och lika tydligt för barnen. 

Alla barn tänker och uppfattar saker olika beroende på vad barnet har med sig från tidigare 

erfarenheter. 

Läroplan för förskola 
Enligt läroplanen för förskolan skall alla som arbetar inom förskolan respektera varje 

människas egenvärde. En viktig uppgift i verksamheten är att visa hänsyn och omsorg om 

andra. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt i ett jämställt och 

demokratiskt samhälle. Vidare står det att pedagoger i förskolan skall stärka barnens 

medkänsla. Inget barn i förskolan skall utsättas för diskriminering på grund av kön eller 

sexuell läggning hos någon anhörig eller annan kränkande behandling. Arbetslaget skall göra 

barn uppmärksamma på att människor har olika värderingar samt att förskolan skall sträva 

efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Ett mål i läroplanen är att 

barnen skall få uttrycka sina tankar och åsikter. Verksamheten skall utforma och skapa en 

lärande miljö för barnen att upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.  
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I läroplanen för förskolan:  

står det att människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen 

samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan 

skall hålla levande i arbetet med barnen (Lpfö 98 s. 3.) 
 

Familjerelationer från förr till nu  
Hydén (2002, s. 25-26) skriver bland annat om hur familjerelationer var under 1970-talet och 

hur de har förändrats. När begreppet familj diskuterades var det ofta den traditionella 

kärnfamiljen som det syftades på. Parbildning var oftast detsamma som giftermål. Ofta 

framställdes kärnfamiljen som den enda rätta och som gav lycka och trygghet. I början av 

1970-talet förändrades familjemönstren, kvinnor började arbeta i högre grad och kvinnorna 

blev mer självständiga och de var inte i behov av äktenskapet som tidigare. Det resulterade i 

fler skilsmässor. Det var viktigt att de separerade föräldrarna tog sitt ansvar att avsluta 

”kärnfamiljelivet” och påbörja det nya familjelivet så att de kunde fortsätta vara föräldrar i en 

annan form. Det blev mer accepterat att vara sambo även efter att man fått barn.  

 

I The new family (1999, s. 86-89) skriver Weeks, Donovan och Heaphy om en syn som man 

kan ha om familjerelationer. Med det menar de att familjer oftast har nära vänner och då 

räknas vännerna som familjemedlemmar. Vidare skriver de att alla föds i någon slags familj, 

men att man däremot senare i livet kan välja vilka som skall vara ens familj. Med andra ord 

kan det innebära att en person berättar för sina föräldrar att man är homosexuell. Det kan leda 

till att föräldrar och resten av familjen tar avstånd från den som har valt en annan livsstil. Det 

resulterar i att personen spenderar mer tid tillsammans med sina vänner och vännerna blir då 

som ens familj istället. Eftersom människor ibland väljer olika livsstilar och med det inte 

alltid delar samma åsikter och gemensamma intressen som sin ursprungliga familj är det 

viktigt att skapa något nytt. Man behöver ha ett eget nätverk med vänner och andra sociala 

kontakter med samma livsstil för att få stöd och support. Socialstyrelsen Sveriges Riksdag 

(2003) beslutade år 2002 att homosexuella par ska få adoptera.  De har även rätt till 

föräldrapenning precis som heterosexuella par. Ett år efter rätten att som homosexuell få 

adoptera blir det även en lagändring av sambolagen. År 2003 gäller även sambolagen för 

homosexuella. Registrerat partnerskap blev lagligt 2009.  

 

Tidigare forskning om familjerelationer 
Vi har valt att dela in forskningen i olika teman vi anser att denna forskning är viktigt för vår 

studie. Vi har delat in detta avsnitt i följande tema; Familjeforskning, forskning med hjälp av 

bilder, lekforskning. 

Familjeforskning 

Johanssons (2009) forskning handlar om identitet, livsstil, kropp och framförallt 

mansforskning och familjeforskning. Hans forskning är fokuserad utifrån socialpsykologi 

eller kulturpsykologi. Johansson är även legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. 

Johansson menar att under 1900 talet förändrades familjelivet på många olika sätt.  Från ett 

kraftfullt industrisamhälle där mannen arbetar och kvinnan sköter hemmet, till en mer 

individualiserad familjeform. Eftersom kvinnan kommer ut i arbetslivet ställs det fler krav på 

att mannen engagerar sig i föräldraskapet. Samhället ökar stödet för att få ett modernt 

familjeliv att fungera genom att bygga ut barnomsorgen och skapa bättre ekonomiska och 

sociala förutsättningarna. Johansson menar att det finns många familjekonstellationer. Alla 
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familjer har olika ekonomiska förutsättningar, sociala behov och kulturella faktorer vilket för 

med sig att människor uttrycker sig konkret på olika sätt. Singelkulturen i storstäderna ökar 

och många väntar med att skaffa barn tills de är i trettio årsåldern. Man skaffar färre barn nu 

än vad man gjorde förr i tiden. Barn ses fortfarande som det centrala i familjen, det är barnet 

som gör att en familj oftast håller ihop.  

Bozett (1990) är en familjeforskare som 1979 vid universitetet i Kalifornien, San Francisco 

tog sin omvårdnadsexamen. Han är mest känd för sin forskning om homosexuella familjer, 

faderskap och han skriver om konsekvenser när en familjemedlem berättar att han eller hon är 

homosexuell. Generellt är det svårare för fäder att acceptera om sönerna blir homosexuella. 

Föräldrar ger sig själv skulden och funderar över vad som gick fel i uppfostran. Önskan att bli 

mor och farföräldrar går förlorad. Föräldrar skall inte ta emot någon kritik för att deras barn är 

homosexuell, det är inte deras fel. Homosexuella har inte lika mycket rättigheter och de kan 

inte röra sig fritt i vissa områden utan att riskera att höra skällsord eller bli anfallen. 

Forskning med hjälp av bilder 

Fagrell (2000) har forskat inom samhällsvetenskapliga ämnen. Fagrell har en bred 

kompetensprofil, hon har bland annat arbetat med genus, etik, pedagogik och praktiknära 

forskning. Enligt Fagrell (2000, s. 128, 166-169) ser man fortfarande kvinnan och familjen 

som symbol för mänsklig omvårdnad, intimitet och relation. Kärnfamiljen är inte längre den 

enda familjetypen i samhället men den står fortfarande som symbol för den traditionella 

familjen. I dagens samhälle är det ett gemensamt beslut mellan mannen och kvinnan att skaffa 

barn. Kvinnor i dag är mer självständiga och det ses inte längre onormalt för kvinnan att tjäna 

egna och mer pengar än mannen, vilket ger kvinnan mer auktoritet och status av egen kraft. 

Familjens ansvar i samhället numera är bland annat att ge barnen en trygg och harmonisk 

uppväxt. De skall även uppfostra barnen till goda samhällsmedborgare och medmänniskor. 

Fagrell har använt sig av bilder i sin undersökning. Hon har valt ut vissa bilder som barnen 

skall välja bland. De får titta på bilderna en stund och sedan välja ut dem som de tycker passar 

till frågorna som Fagrell ställer om idrott, hälsa, kropp och familj. Därefter får barnen 

formulera sina val, varför de valde just den bilden, samt hur de tänkte. Fagrell läser även en 

bok om den traditionella kärnfamiljen där barnen själva får fylla i vem i familjen som skall 

utföra vad. Resultatet blev att barnen generellt tyckte att kvinnan i hemmet var den som 

lagade mat, passade sjuka barn och läste godnattsaga medan mannen bytte däck på bilen, 

skjutsade barnen till träningar samt läste tidningen.  

  

Forskning om lekens betydelse 
Leken är viktig för barns utvecklig. Det är genom låtsasleken som barn visar sin förståelse för 

hur de upplever världen. Vanligt är mamma-pappa-barn lek som visar barns tankar om roller i 

familjen. Det är viktigt för barns sociala samspel att leka tillsammans med både barn och 

vuxna.  

Knutsdotter Olofsson (2003) är lekforskare och hon skriver att barn leker för att lära sig att 

leva samt påstår att leken är livsviktig för barns utveckling. Barnen observerar hur vuxna 

agerar i vardagliga situationer och skapar sedan egna rollekar av situationerna. Barn har inte 

alltid det verbala språket och därför använder de leken som ett sätt att göra världen begriplig. I 

leken bearbetar barnen känslor och lever ut dem som exempelvis när de leker mamma-pappa-

barn. Knutsdotter Olofsson menar att barnen transformerar leken till verklighet efter sina egna 

behov. Barnet som leker är någon annan, leken bygger på identifikation. Utifrån barnets egna 

erfarenheter och intressen skapar barnet en roll som visar på hur barnet uppfattar verkligheten. 
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De talar och beter sig exempelvis som en mamma, pappa eller ett barn när de leker att de är en 

familj. Rollekar kan vara krävande och ibland även känsliga för barn som inte är vana att leka 

rollekar. Barn kan uppfatta leken som påträngande om det innebär engagemang och samspel 

med andra barn. Barn som behöver öva på rollekar kan istället leka en sorts låtsaslek vilket 

innebär att barnet själv inte är den som är verksam i leken. Barnet kan leka mamma-pappa-

barn med figurer och genom det hitta på vad som skall sägas och hur de skall agera. När 

barnen känner sig tryggare kan de så småningom pröva att delta i rollekar igen. Ibland 

behöver en vuxen vara behjälplig att slussa in barnet i rollekens värld. Det är viktigt att 

respektera barnen när de leker och för att inte avbryta leken kan man som påhittig pedagog 

istället fråga om inte exempelvis ”familjen” vill gå på restaurang och äta. Genom att delta i 

leken kan man som pedagog visa att leken inte behöver ta slut utan kan istället med hjälp av 

fantasin utvecklas.  

 

Låtsaslek är en vanlig lek för barn i ålder 3-8 år. Jensen (2008) har forskat om låtsaslek. Det 

finns fem kriterier som enligt Jensen gör att leken blir låtsaslek.  

1. Den som låtsas leker vet skillnaden mellan verklighet och lek. 

2. Det syns i leken att handlingarna är på låtsas. 

3. Man gör saker på låtsas man använder saker som blir andra saker t.ex. en penna kan 

bli en flöjt. 

4. Barn visar tydligt för människor runt omkring att leken bara är på låtsas. 

5. Barnet är i en helt annan värld man kan se att barnet är i sin fantasivärld där allt kan 

hända. 

Om man inte ser dessa fem kriterier i leken är det svårt att avgöra om leken är på låtsas eller 

inte.  

 

I sin avhandling har Jensen (2008) valt att utgå från olika begrepp.  Arenan är rummet och det 

har stor betydelse i leken. Det är betydelsefullt att rummet visar inbjudan till någon speciell 

lek eller till många olika sorters lekar. Alla barn har sin egen identitet de är olika, tänker olika 

och kommer från olika bakgrunder. Detta gör att man har förväntningar på vad barn ska leka 

och vem de skall leka med. Barn lever sig lätt in i olika rollekar, det kan vara allt från 

vardagsmänniskor till superhjältar men framförallt sina egna föräldrar.  När man går in i 

någon annans roll så är förväntningarna stora hos alla barn. Om barnet exempelvis går in i en 

mammaroll så förväntas barnet vara en mamma men ibland blir det konflikter för att man 

leker olika ”mammor”. Barn har oftast en livlig fantasi och kan måla upp flera olika lek- 

scenarier allt från vardagssituationer till olika sagor. Bakgrundkunskaper har stor betydelse i 

händelseförloppet i leken. För att leken ska bli så verklighetstrogen som möjligt är det viktigt 

att alla som är med i leken vet vad man ska leka.  

 

Eftersom barn oftast har en förmåga att hitta på olika rollekar har de även lätt att få ett 

föremål till att bli en annan leksak som passar in deras lek. Jensen skriver om fiktiva figurer 

som exempelvis att dockor är en vanlig leksak som förekommer i leken mamma-pappa-barn, 

där dockan blir barnet. Enligt Jensen kan man inte bara sätta igång att leka och tro att man 

leker. Språket ses som motorn i leken och för att det ska bli en bra lek finns det ett kognitivt 

krav som betyder lek handlig. Det kravet måste uppfyllas och det innebär att barnet bör ha en 

god språkförmåga. Jensen skriver att arenan, identiteter och vissa markörer är grunden till 

låtsasleken medan roller, scenarier, handlingar och signaler är det som utgör den rörliga 

grunden för leken. 

 



9 

 

Jensen (2008) skriver att Walton (1990) menar att när två barn leker låtsaslekar har varje barn 

en tanke om hur leken ska lekas och tillsammans kan barnen leka leken på olika sätt. Två barn 

som inte har någon gemensam nämnare, har svårt att leka en lek tillsammans eftersom de inte 

har samma utgångspunkt. 

 

Teoretisk utgångspunkt  
Vi har valt att utgå ifrån Piaget och hans teorier om det kognitiva lärandet för vi tycker att det 

passar in på vårt arbete.  

Piaget  
Jean Piaget är en erkänd kunskapsteoretiker, även utbildad biolog och psykolog. Enligt Piaget 

(1964, s. 76) är den konstruktivistiska uppfattningen av stor betydelse. Med det menar han att 

” människan genom lärande och kunskap själv konstruerar sin förståelse för omvärlden”. 

Vidare skriver han att barns tänkande är konkret, ända fram tills barnet är tolv år. Med det 

anser Piaget att” barn arbetar med sitt tänkande i den omedelbara verkligheten”. 

Förskolebarns kognitiva tänkande är för det mesta centrerat kring barnets själv och deras jag. I 

sitt tänkande utgår de ifrån sig själva och sin egen situation och är bundna av detta. Enligt 

Piaget är detta ett typiskt drag hos förskolebarnet.  

Det kognitiva tänkandet  
Barn behöver få erfarenhet av flera sorters familjer för att kunna förstå och leva sig in i andra 

barns familjerelationer. Om barn inte vet att familjer kan se ut på olika sätt kan de ha svårt att 

förstå att andra barn kan ha samkönade föräldrar. Det är viktigt att barn utvecklar förståelse 

och respekt för människor med olika relationer, samt att barn bör kunna se ur någons annans 

perspektiv. 
 

Evenshaug och Hallen (2001, s. 123-126) skriver om Piaget och hans forskning. Piaget säger 

att språket är ett system av symboler. Symboler respekterar verkligheten. Piaget menar också 

att när barn samtalar med varandra så blir barnets tänkande mer socialt. Ett barn säger något 

som kan göra att det blir en diskussion bland resten av barnen. Detta kan leda till att barn får 

tänka efter eller att något barn får se det ur ett annat perspektiv. Det preoperationella stadiet 

innebär att barn mellan 2-7 år utvecklar en symbolfunktion. Det innebär att barns yttre 

handlingar blir tankehandlingar som barnet kan koppla samman med ordsymboler. Barnet 

utvecklar ett symbolspråk för att visa sina handlingar och händelser, med detta menas att en 

träbit kan bli något helt annat, exempelvis ett flygplan eller en båt. Det typiska tänkandet 

under de första åren hos barnet är att tankemönstret fungerar med hjälp av preliminära 

begrepp. Barnet har svårt att koppla samman händelsen med en egenskap. Vid fyra års ålder 

börjar tänkandet bli starkt beroende av direkta händelser. Barnet börjar koncentrera sig på färg 

och storlek det ser man direkt på saker barnet gör. Enligt Piaget är tänkandet hos en fyraåring 

är perceptuellt det vill säga att barnet tänker det den gör. Barn i det preoperationella stadiet 

tycker själva att de är bäst.  

 

Evenshaug och Hallen skriver om ett experiment som Piaget gjorde. Han valde ut en grupp 

barn och visade dem ett landskap. Barnets uppgift var att välja ut en bild i landskapet som 

dockan upplevde. Barnen i hans undersökning valde en plats ur deras eget perspektiv. Detta 

kopplar Piaget till att barn saknar förmåga till decentering. Han menar att barn inte kan flytta 

tanken, barn kan inte föreställa sig något annat än deras eget perspektiv. Piaget har fått kritik 

för sin tolkning av experimentet. Enligt Evenshaug och Hallen förklarar Hughes och 

Donaldson (1979) att barnens svar inte behöver bero på att de inte klarar av att decentrera. Det 

kan istället betyda att uppgiften inte är anpassad efter deras ålder och erfarenheter. För att 
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testa om experimentet kunde ge ett annat utslag gjorde Hughes och Donaldson ett test som var 

identiskt med Piagets landskap, men använde sig istället av två väggar i form av ett kors och 

tre dockor. Dockorna skulle föreställa två poliser och en pojke. Uppgiften för barnen var att 

försöka gömma pojken så att poliserna inte kunde hitta honom. De fick försöka gömma 

pojken flera gånger men hela tiden på nya ställen. Resultatet blev att 90 procent av barnen i 

åldrarna tre till fem år svarade rätt. Alltså kunde barnen se ur någon annans perspektiv genom 

att uppgiften var relaterad till deras värld. Den är mer realistisk, barn vet i regel i den åldern 

vad det innebär att gömma sig och när man gjort något dumt och försöker undvika 

konsekvenserna av det. 

 

Metod 
I vår undersökning har vi använt kvalitativ intervjumetod. En beskrivning av vårt urval 

framställs. I vår undersökning arbetar vi med bilder eftersom vi anser att barnen får 

vägledning i sin tankeverksamhet när de samtidigt får se bilderna. Det finns olika kulturer och 

med det andra tankar och det är syftet med vårt arbete att höra olika funderingar.  

 

Hermeneutik  
Alla människor tolkar allting olika. Eftersom vi skall försöka förstå vad barnen menar när de 

skall förklara vad en familj är använder vi oss av hermeneutisk utgångspunkt. Thurén (2006, 

s. 94-99) skriver att hermeneutik är en tolkningslära, det vill säga att man tolkar andra 

människors känslor och upplevelser utifrån sina egna känslor och upplevelser. Man använder 

alltså sina egna minnen, sina egna erfarenheter och sin förförståelse. Hermeneutiska 

tolkningar är inte säkra uppfattningar. Vi förstår tolkningarna eftersom vi människor med våra 

egna erfarenheter kan sätta oss in i situationer där vi kan känna hur en annan människa mår. 

Kvalitativ intervju 
Vi har valt att använda kvalitativ intervjumetod när vi har genomfört våra intervjuer. Enligt 

Kihlström (2008, s. 48-54) påminner en kvalitativ intervju om ett vanligt samtal men skiljer 

sig dock ”genom att samtalet har ett bestämt fokus samt med denna metod får barnen ett friare 

sätt att uttrycka sina tankar och upplevelser”. Kvalitativ metod används när forskaren vill 

förstå något. I vår undersökning vill vi förstå barns tankar. Fördelen med kvalitativ intervju är 

att man tar reda på helheten inom ett område och inte bara ett specifikt svar. Lantz (1993) 

förklarar att fokus läggs på intervjudeltagarnas svar som leder till följdfrågor. Därför är det 

svårt att på förhand bestämma specificerade intervjufrågor. Det negativa med en kvalitativ 

intervju är att det kan vara svårt att bortse från sin förförståelse. Det är viktigt att försöka 

bortse från den så att intervjun blir så riktig/sann som möjligt. Man kan skriva ner sin egna 

förförståelse innan intervjun, det kan hjälpa en att se situationer med ”nya ögon”. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2000, s. 25-35) skriver att ”genom barnintervju och samtal måste 

barn tänka och reflektera, det leder till tankeutveckling och lärande om omvärlden”. För att få 

veta hur och vad de tänker så är det flera aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. Man måste 

ställa barnen inför situationer där de behöver tänka. Många saker är självklart för barnen 

exempelvis att barn har en mamma och pappa eller barn som lever tillsammans med en 

förälder. Kihlström (2008) skriver att enligt Piaget (1975) är det betydelsefullt att använda sig 

utav en bra metod när man skall intervjua barn. Deras tankar och funderingar behöver 

utrymme för spontanitet. Det är inte en självklarhet att barn vill dela med sig av sina tankar 

till oss undersökare. Därför är det viktigt att man som intervjuare har hjälpmedel med sig. 
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Urval 
När vi hade bestämt ett ämne för undersökningen togs kontakt med en förskola som vi har 

haft personlig kontakt med tidigare. Vi förklarade vårt syfte och frågade pedagogerna om det 

var ett ämne som passade just denna barngrupp. Eftersom det var en barngrupp med olika 

nationaliteter och erfarenheter ansåg vi att möjligheten var stor att få höra annorlunda 

funderingar från barnen. Pedagogerna ansåg att det var ett bra ämne att prata om så vi fick 

tillstånd att skicka ut ett missivbrev (se bilaga 1) till alla föräldrar/vårdnadshavare för 

samtycke. Barnen vi intervjuade är 4 och 5år och sammanlagt intervjuade vi 20 barn.   

 

Genomförande  
När vi fått medgivande från föräldrarna utförde vi intervjuer med barnen under två dagar. Vi 

spelade in samtliga intervjuer med mobiltelefon. Intervjuerna skulle vara korta och vara så 

länge som barnen ville och orkade. Vi valde att börja intervjua några barn individuellt för vi 

ville att de skulle fundera själva utan att någon påverkade barnets tankar. När vi var klara med 

de 10 individuella intervjuerna gjorde vi två gruppintervjuer med 5 barn åt gången för att se 

om barnen tillsammans kunde diskutera och förklara hur de tänkte om familjerelationer.  

 
Pilotstudie  
Vi har genomfört en pilotstudie i grupp med tre barn, en pojke och två flickor 4 och 5 år. Vi 

var i ett rum med bord och stolar och satt runt bordet och förklarade lite kort om vad vår 

studie skulle handla om. Vi lade ut ett trettiotal bilder på olika människor (se bilaga 3) på 

bordet och därefter fick barnen tillsammans sortera bilderna. De fick sortera bilderna i 

grupper, vilka som kunde vara mammor, pappor, far eller morföräldrar samt vilka som var 

barn. Vidare pratade vi om vad en familj är och hur den kunde se ut. Barnen fick para ihop 

bilderna utifrån sina egna erfarenheter. Resultatet blev att samtliga parade ihop den 

traditionella kärnfamiljen; mamma, pappa och med ett eller två barn. Vi visade barnen några 

andra familjebilder där det var två mammor med ett barn samt två pappor med två barn. Vi 

frågade om en familj även kunde bestå av andra än mamma, pappa och barn. Efter en stunds 

funderingar svarade barnen att familjen kunde vara på det sättet, det var ändå mammans syster 

eller pappans bror som var med på familjebilderna. Pilotstudiens resultat blev att barnen 

parade ihop en kärnfamilj av bilderna. Detta gjorde att vi valde att läsa en bok Hansson (1996) 

om en kärnfamilj för förskolebarnen i huvudstudien för att se om bokens familjemedlemmar 

skulle påverka barnens tankar. Vi ville se om förskolebarnen också tänkte på kärnfamilj när 

de såg bilderna.  
 

Etik  

Det finns enligt Vetenskapsrådets etiska principer (2002, s. 6-14) fyra krav som forskare 

måste följa när det görs en undersökning. De etiska principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

I Informationskravet gäller det att vi som forskare talar om vad det handlar om till den person 

som ska intervjuas. Vi har informerat barnen om vad deras uppgift är i vår forskning samt vad 

vårt syfte är. Barnen skall få veta att deras deltagande är frivilligt och att vi pratar så länge 

som de vill. De får avbryta när som helst, även under pågående intervju utan att det blir 

negativa påföljder för dem. 

 

Med ett samtyckeskrav menas det att intervjun är frivillig och personen kan när som helst 

avsluta intervjun. Vi behöver även ha ett medgivande från föräldrar/vårdnadshavare eftersom 

barnen är under femton år. 
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Forskare har tystnadsplikt, konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla barn såsom 

namn, ort och vilken förskola vi utfört vår undersökning inte kommer att kunna spåras i utan 

har kodas, med andra namn. Vi tänkte även på att intervjun inte skulle vara obehaglig eller 

kränkande. Personuppgifter förvarades så att ingen obehörig kunde ta del av dem.  

 

Nyttjandekravet betyder att den datainsamlingen vi får efter intervjuerna inte får användas till 

något annat än till vårt examensarbete. Vi skall inte lämna ifrån intervjuunderlaget till någon 

annan och all datainsamling skall förstöras i en pappersförstörare vid arbetets slut.  

 

Vi har lämnat ut missivbrev till föräldrar/vårdnadshavare där vi informerat om vårt arbete, hur 

intervjuerna går till samt att barnen får avbryta intervjun när de vill. Vid frågor har 

föräldrar/vårdnadshavare haft möjlighet att kontakta oss via telefon eller e- mail.  Eftersom 

ämnet kan vara känsligt har vi först talat med pedagogerna om de ansett att vårt arbete varit 

passande för denna barngrupp/bostadsområde. Alla föräldrar godkände att deras barn blev 

intervjuade. 

 
Barnintervjuerna 
 Vi ville skapa en lugn plats utan störande moment där vi kunde samtala med barnen och 

fokusera på det ämne vi ville prata om. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 36) 

skriver om olika material som man kan ta hjälp av. Vi började med att läsa en bok för alla 

barnen som handlade om en traditionell familj Hansson (1996). Därefter pratade vi om bokens 

familjemedlemmar. Vi valde att göra så för att barnen skulle bli förberedda på ämnet. Vi ville 

fånga barnens intresse genom att visa bilder på olika familjemedlemmar där barnen kunde 

känna igen sig eller inte känna igen sig och därigenom skapa en dialog om hur en familj kan 

se ut. Genom ljudinspelningen blev det en avslappnad miljö både för barn och vuxna samt att 

man fick en sammanhängande dialog av tankar och funderingar, som förmodligen inte hade 

fångas upp om man valt att skriva ner svaren direkt med penna på papper. Fokus blev på 

barnens tankar genom att vi valde att lyssna på dem och samtidigt genom ögonkontakten 

skapade vi en du och jag så kallad vi-känsla som vi inte hade gjort lika tydligt om vi hade 

skrivit för hand. Vi ville fånga barnens egna tankar och som Piaget forskning visar 

konstruerar barnen sin förståelse när de ställs inför en konkret uppgift. Vi var i samtalsrummet 

på förskolan under intervjun.  

 

Personalen på förskolan hade dagen innan berättat att vi skulle komma och intervjua barnen. 

Vi talade om att vi kommer att spela in det som sägs i rummet och frågade om det gick bra. 

Samtliga barn samtyckte. Vi pratade lite om familjer och vad det var för något. Alla barnen 

fick berätta om sina egna familjer och därefter frågade vi dem om de ville titta på bilder och 

tala om vad de såg. Vi visade dem ett trettiotal bilder
1
 som vi lade på ett bord och ställde 

frågor utifrån bilderna (se bilaga 3). Av bilderna ville vi att barnen skulle lägga ihop olika 

familjer utifrån deras tankar. Läs hur barnen parade ihop bilderna till familjer (se bilaga 4). 

Några av barnen valde att rita en teckning med sin familj och därefter pratar vi kring den. 

Beroende på vad barnen sa och funderade över så kom det upp nya frågor och tankar som 

ledde oss vidare i vår undersökning. Barn som har svårt att uttrycka sig i tal får istället 

möjlighet att rita svaret på våra frågor. Genom att intervjua barn med hjälp av bilder blev 

deras tankar och förklaringar tydliga kring vad de ansåg vara en familj. Även här som i 

pilotstudien använde vi bilder nummer 1-30 (se bilaga 3) som barnen fick titta på och prata 

om. Eftersom vi spelade in våra samtal/intervjuer och antecknade stödord fick vi 

                                                           
1
 Vi har inte fått tillstånd att publicera bilderna i studien.  
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datainsamlingen med oss direkt när vi var klara med alla intervjuerna. Det gjorde att vi 

omgående kunde börja transkribera. Vi har valt hitta på andra namn till barnen som vi har 

intervjuat för att det skall vara lättare att följa och förstå vårt resultat. Fördelen med att spela 

in intervjuerna var att vi avslappnat kunde samspela och prata med barnen. Det blev aldrig 

något avbrott, barnen kom inte av sig för att vi satt och skrev. Barnen fokuserade enbart på 

bilderna och vårt samtal. Vi valde att genomföra både individuella intervjuer och 

gruppintervjuer för att se om barnen kunde ta hjälp av varandra för att komma vidare i sina 

funderingar. 

 
Tillförlitlighet och giltighet  
Validitet betyder i en undersöknings giltighet och enligt” Thurén (2006, s. 26) handlar det om 

”att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat” Det innebär att 

man inte får glömma bort sitt syfte, att man håller sig till ämnet. Andra personer som läser 

undersökningen exempelvis vår handledare skall kunna förstå våra resultat samt hur vi har 

uppfattat barnens svar. Thurén skriver även om tillförlitlighet som betyder att undersökningen 

skall vara riktigt utförd. För att ta reda på om undersökningen har någon tillförgiltlighet kan 

man låta någon annan person kontrollera uppgifterna genom att göra en likadan studie för att 

se om den personen får likadant resultat. Det är en god idé att låta andra läsa arbetet och få 

värdefulla tips hur man kan förbättra arbetet. Man bör vara tydlig i språket och ha en god 

struktur för att för att få en god tillförlitlighet och giltighet i det man skriver.  

 

Vi har hållit oss till vårt syfte under samtliga intervjuer samt skrivit ner vår förförståelse. Vi 

har genomfört en pilotstudie i grupp med tre barn 4 och 5 år gamla. Det gjorde vi för att 

undvika eventuella svårigheter i samband med den riktiga undersökningen. Vi var två 

undersökare under alla intervjuer, både under pilotstudien samt den riktiga undersökningen. 

En av oss skötte intervjun/samtalet med barnet/barnen. Den andra antecknade barnens svar.  

För att vårt resultat skulle bli så sanningsenligt som möjligt spelade vi in samtliga 

barnintervjuer på mobiltelefon för att sedan transkriberas. Barn kan ibland förvränga 

verkligheten så vi kan inte säkert veta om barnen talade sanning men vi upplevde dem som 

ärliga. 

 

Analys 
Lantz (1993) skriver att en kvalitativ analys är något mer än att bara beskriva något. Det gäller 

att vara uppmärksam på skillnader och olikheter i barnens svar samt i deras diskussioner med 

varandra. Dovermark och Pramling (2009, s. 49-50) menar genom att analysera arbetet 

bearbetar vi svaren som vi har fått genom barnens intervjuer. Det innebär att upptäcka barnens 

olika sätt att tänka, uppfatta och beskriva företeelser i deras vardag som familjerelationer. 

Barnens svar behöver inte vara rätt eller fel, det vi är intresserade av är barnens egna tankar 

och utryck.  

 

När transkriberingen var klar diskuterade vi hur vi skulle fortsätta att bearbeta vår 

information. Vi bestämde oss för att göra en sammanställning av barnens svar. Vi valde att 

dela in barnens svar i olika teman för att lättare kunna urskilja och analysera dem. Vi har 

skrivit en sammanhängande text som beskriver teman. Vidare har vi samtalat om alla bilder 

som barnen har parat ihop som familjer. För att ytterligare tydliggöra hur barnen funderade 

har vi skrivit barnens kommentarer till texten. 

 



14 

 

Resultat 
Vi har behandlat resultatet från våra barnintervjuer i det här kapitlet. Vi har valt att kombinera 

utvalda citat från barn ihop med våra tolkningar. Vi ställde tre övergripande frågor (se bilaga 

2) till barnen och visade bilderna på de olika människorna (se bilaga 3). I våra intervjuer kom 

det fram hur barn tänkte kring familjerelationer, vem som ingår i en familj (se bilaga 4) och 

vad ordet familj betyder. Dessutom kom det fram olika tankar om att vara kär i sitt eget kön. 

Vi har tematiserat resultatet som; Kärnfamilj, Mamma, Samkönade kärlek. 

 

Barnens syn på relationer  
  
Kärnfamilj  

Hälften av barnen svarar att de inte vet vad en familj är eller vem som är deras familj. Vi 

erbjuder dem att rita. En pojke, Leo ritar sin familj; mamma, pappa, Leo, lillebror och sin 

hund.  Med hjälp av teckningen blir det lättare för Leo att beskriva sin familj. 

 

 

 
 

 
”Jag ritar först mamma, hon är ju lite mindre än pappa sen kommer 

pappa bredvid och sen jag och där är Max. Otuz ska ju också vara 

med det är ju vår hund. Han har pälsen där runtomkring på benen. 

Mamma var är snoppen på honom?” 

Genom att barnen ritar sin egen familj tolkar vi att det är lättare för dem att förstå vad familj 

är istället för att titta på okända människor.  
 

”Jag spelar alltid fotboll med min storebror”. (Viktoria, bild; E) 

 
”Mina småbrorsor är de bästa”.  (Josefina, bild; N) 

 

”Min hund Otto är den bästa i min familj för jag har inget syskon”. (Jakob, bild; H) 

 

   

Barnen har den traditionella synen på familjerelationen som inkluderar både mamma, pappa, 

syskon och husdjur. Barnen berättar om sina aktiviteter med familjen. De säger att familjen 

oftast gör det mesta ihop, äter middag, åker på semester, och är med varandra. Barnen anser 

att syskon är roliga och betydelsefulla. Barn som inte har några syskon jämför sig även med 

kompisar som har syskon för att de själva kanske önskar sig ett. Några av barnen önskade sig 

ett syskon eller ett husdjur för att ha någon att leka med. 
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En av flickorna klassificerade människorna efter utseende, hon lägger fokus på hudfärg och 

förklarar varför hon har gjort klassificeringen genom att säga:  

 
”Min mamma är svart och min pappa är vit och jag är svart och vit”. (Bodil, bild; G)  

 

Bodil lever med föräldrar som inte kommer från samma land. Hon verkar vara medveten om 

hur hon själv ser ut, eftersom hon säger att hon är både svart och vit.    
 

Mamma 

Majoriteten av barnen anser att mamman är en stor del i familjen. Ett genomgående mönster i 

resultatet är att barnen ser mamman som hjärtat i familjen. Det är hon som är den mest 

omsorgsfulla personen i hemmet och som lagar mat och städar.        
 

”Utan mamma får vi ingen mat hemma, för pappa kan inte laga mat”. ( Olle, bild; P) 

 

”Mamma städar”. ( Mohammed, bild; F) 

 

”Mamma ger de bästa kramarna”. (Henrik, bild; L) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sofia 4 år, vill rita sin familj. Hon förklarar att hon ritar sin mamma som är ute och cyklar. 

När Sofia fick möjlighet att rita så visar det sig att hon relaterar mamma till sin familj. 
 

I kontrast till mamma nämner de flesta barn sällan pappa när vi pratar om familjer. När de 

pratar om olika familjeaktiviteter är det ofta pappa som benämns som den person som leker 

mest. Andra barn berättar att de bor hos sin pappa.    

 
”Jag bor med min pappa” (Erik, bild; H) 

”Jag går alltid på hockey med min pappa” (Mattias, bild; E)  

 

 

Majoriteten av barnen är mamma den centrala punkten i familjen. Hon ses som den person 

som håller samman familjen och att allt runtomkring fungerar. Mamman är tryggheten för 

barnen, hon ordnar det mesta i barnens vardag, allt ifrån att maten står på bordet till att ge de 

viktiga godnatt kramarna. 

 

Alla barn får se en förberedd familjebild på en kvinna med flera barn. Barnen får berätta vem 

det kan vara på bilden. Majoriteten av barnen anser att det är en mamma med sina barn. Ett 

par andra barn säger att det är en ”dagisfröken” med många barn medan några tycker att det är 

en barnvakt. 
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En annan familjebild som barnen får titta på föreställer en man, en kvinna med två barn. De 

flesta barn tycker att det är en familj som består av mamma, pappa och två barn. Endast ett 

barn säger att det är en lillebror, pappa, mamma och storasyster. Ett genomgående mönster 

visar att både på de individuella bilderna (bilaga 3) och på de förberedda familjebilderna 

(bilaga 5) som barnen tittar på säger först att det är en mamma på bilderna. Efter att mamma 

nämnts säger barnen pappa och därefter syskon. 

 

Samkönad familj  

I gruppintervjun får fem barn se på familjebilder (se bilaga 5). Det är två personer av samma 

kön och utifrån det startar en pojke och flicka en diskussion om samkönade människor. 

Pojken påstår att:  

 
- Killar och killar kan vara kära, tjejer och tjejer kan vara kära men det är inte så vanligt. 

(Björn, bild; 200) 

 

- Nä det går inte, två tjejer kan inte vara kära i varandra för dem är tjejer. (Ebba, bild; 300) 

 

- Det måste vara en pojke och flicka för att det är så det är. (Björn, bild; 400) 

 

Stella och Klara iakttar Björns och Ebbas diskussion: 

 

- Killar och killar är mer på låtsas. ( Stella och Klara, bild; 200) 

 

Ebba blir förvånad när Björn påstår att tjejer och tjejer, killar och killar kan vara kära men det 

är inte så vanligt. Ebba undrar hur Björn kan veta det. Björn förefaller inte se homosexualitet 

som något konstigt, men det är inte så vanligt. Ebba verkar däremot inte känna till 

homosexualitet. Flickorna kommenterar bara att killar och killar är på låtsas. Barnen gav 

ingen mer förklaring till varför tjejer och tjejer inte var låtsas. Några flickor och pojkar i 

intervjuerna säger att två tjejer kan bo tillsammans och ha barn men inte vara kära.  

 

Alla barnen fick se två familjebilder den ena bilden föreställer två kvinnor med ett barn och 

den andra bilden föreställer två män med ett barn. Den förstnämnda bilden säger barnen att 

det är en mamma och två barn. Den andra bilden tycker barnen att det är två pappor och en 

bebis. Något barn säger att det är en pappa, farfar och en bebis. Ingen av barnen säger att det 

är två mammor med ett barn. Det är bara papporna som kan ha barn tillsammans. Ett mönster 

som framgår i våra samtal är att de flesta barnen inte tycks veta att det finns samkönade 

familjer men det kan ändå vara två pappor som har barn ihop. 

Sammanfattning av resultatet 

Av alla bilder vi visade, både individuella bilder (se bilaga 3) och familjebilder som barnen 

parade ihop (se bilaga 4) var det mamman som var hjärtat i familjen. Pappan kom först på tal 

när det handlade om fysisk aktivitet och lek. Det verkade vara viktigt för många barn att det 

fanns en mamma i familjen för att det var den personen som tog hand om alla. Några barn 

valde föräldrar till barn som såg lika ut i sitt utseende, samma hårfärg, likadan hudfärg eller 

liknande kläder. Andra valde en kvinna och en man som en familj och förklarade att det inte 

behövdes några barn. Vidare tyckte få barn att det skulle vara stora familjer med mamma och 

pappa samt många barn. Det kunde även vara en mamma som hade ett barn i sin familj, samt 

en pappa med flera barn. Bilder på de samkönade personerna kunde inte vara ett kärlekspar 

enligt några av barnen, eftersom man inte kunde vara kär i någon med samma kön.  
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Diskussion 

 

Vi har delat upp kapitlet i fyra underrubriker: Metoddiskussion, Resultatdiskussion, 

Didaktiska konsekvenser samt Förslag till fortsatt forskning. 
 

Metoddiskussion 

Vi anser att vår metod att använda oss av kvalitativa interjuver är bra. Resultatet av 

intervjusvaren stämmer väl överens med vårt syfte, därför anser vi att vald metod fungerat 

utmärkt för vår studie. Pedagogerna på förskolan förbereder barnen genom att tala om att vi 

skall komma. De har även förklarat vad vi skall göra och vad en intervju innebär vilket 

underlättar för oss den dagen vi kommer för att genomföra intervjuerna. Utmaningar som har 

uppstått under samtalen var ett fåtal barn som inte pratade om det vi önskade. De svävade bort 

från ämnet och samtalet handlade om något helt annat. Det blev en utmaning för oss att 

försöka leda samtalet tillbaka till vårt syfte. Några barn ville inte svara, vilket också blev en 

utmaning. 

 

Intervjuerna gick ut på visa barnen bilder på olika människor som de sedan skall para ihop till 

olika familjer. Precis som Doveborg och Pramling Samulsson (2000) skriver är det bra att 

använda sig utav något konkret hjälpmedel som i vårt fall blev bilder på människor. Eftersom 

barnen ofta kan relatera människorna till sig själva och sin egen familj tror vi att bilderna är 

till stor hjälp. Vi anser att om vi inte haft bilderna samt penna och papper som hjälpmedel 

hade vi inte uppnått vårt syfte eller fått det resultat vi fick. Efter varje intervju diskuterar vi 

sinsemellan om hur intervjun gick, varför vissa barn verkar osäkra på vad vi menar när vi 

ställer våra frågor. Kan det vara så att de inte förstår vad vi menar eller helt enkelt inte har 

någon aning om vad en familj är. Vi funderar även på om det är ljudinspelningen som stör 

eller om vi skulle ha hälsat på barnen innan så att de kände igen oss när vi kom. Hade det 

blivit bättre om vi hade skapat en relation till barnen innan? Vidare pratar vi om rummet vi 

använder till att göra barnintervjuerna. Det rummet används endast vid utvecklingssamtal och 

därför har barnen ingen erfarenhet av att använda det till något annat. De kan tidigare ha varit 

med om en obehaglig upplevelse i rummet och som de möjligen kopplade till vårt 

intervjutillfälle och därmed känna en osäkerhet igen.   

 

Vi upplever att det är komplicerat att intervjua dels barn som talar mycket samt de som inte 

säger något alls. Barnen som inte ville säga något fick möjligheter att rita sina familjer. 

Barnen tyckte det var roligt att rita och började genast berätta vad dem ritade.  Det som är 

svårt med de barn som talar mycket är att de vill berätta mycket på samma gång. Vi tycker att 

det krävs förberedelse och skicklighet att kunna prata med barn och samtidigt hålla sig till sitt 

syfte. Kihlstöm (2009) skriver att det är bra att vara förberedd med hjälpmedel så att man kan 

hjälpa barn som inte vill prata. Genom teckningarna får vi höra några tankar som ger ett 

positivt resultat gentemot vårt syfte. Alla barn fick inte rita eftersom vi först och främst ville 

höra deras tankar verbalt. Vi ville att de skulle prata så mycket som möjligt för att lättast 

kunna analysera svaren efteråt. Det visade sig däremot att de barn som ritade även berättade 

om sina tankar under tiden de ritade.  
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Resultatdiskussion  
Trots att vi har varit på en mångkulturell förskola var det bara ett barn som sorterade efter 

etnicitet. Då vårt syfte är att ta reda på barns tankar om familjerelationer har vi valt att dela 

upp barnens svar i följande underrubriker: Kärnfamiljen Mamma och Samkönade. Det 

underlättar för läsaren att följa vår resultatdiskussion.   

 

Hälften av barnen svarar att de inte vet vad en familj är. Vi tycker att det är oroväckande att 

barnen inte förstår begreppet familj. Det kan bero på flera saker som att de inte är trygga med 

oss eller som Piaget skriver i Evenhaug och Hallen (2001) att barnet inte kan föreställa sig 

något annat än den familjen som barnet lever i. Det kan vara barn som inte har någon mamma 

eller pappa utan som lever med någon annan vårdnadshavare. När de istället får rita en 

teckning och fokusera på den börjar de prata litegrand. Vi inser att all kommunikation inte 

behöver vara verbal, det finns som ovan nämnt fler sätt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000). För att få veta hur och vad barn tänker är det flera aspekter som är viktiga att ta 

hänsyn till. Man bör ställa barnen inför situationer där de behöver tänka. Många saker verkar 

vara självklara för barnen exempelvis att barn har en mamma och pappa.  

 

Kärnfamiljen      

Vi samtalar med barn om kärnfamiljen. Vi får många spontana svar framförallt väldigt kloka 

funderingar. Några av barnen jämför hudfärger på bilderna och jämför med sig själv. Därefter 

parar barnen ihop personerna efter hudfärger till familjebilder. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) skriver att barn utgår från vad som är självklart för dem.  

Enligt Statistiska centralbyrån (1996) tänker barn ofta på sina föräldrar och syskon när man 

pratar om ordet familj.  I vår studie jämför barn som inte har syskon sig med kompisar som 

har syskon och kan känna en tomhet och längtan efter ett eget. Äldre syskon ses ofta som 

förebilder för sina yngre syskon. Småsyskon vill gärna vara som sina äldre syskon. Barnen 

säger tänkvärda ord när de pratar om sina familjer. De är måna om sina syskon och sina 

husdjur. Husdjur kan vara ett substitut för ett syskon. Enligt barnen är de lika mycket värda att 

ha som familj.  

 

Det är vanligt att barn på förskolan leker rollekar, den populäraste är mamma-pappa-barn 

leken. Oftast är det flickorna som tar mamma rollen det vill säga står i köket diskar och lagar 

mat tar hand om bebisarna och pojkar är den som gärna tar pappa rollen. Pappans roll är inte 

stor den innebär att han till exempel lagar bilen eller går ut med hunden. Både pojkar och 

flickor kan sätta sig in i rollen som barn.  Även i leken är det mamman som har den centrala 

rollen precis som barnen svarade när vi pratade om familjerelationer i våra intervjuer.  Enligt 

(Knutsdotter Olfsson 2006) är rolleken barn uppfattningar om verkligheten.  Rolleken handlar 

om att identifiera sig med vuxna människor i sin omgivning. 

 

Mamma 

Vi tycker att det är intressant att majoriteten av barnen anser att mamman är hjärtat av 

familjen, hon är den som tar hand om hushållet, ser till att det finns mat i hemmet samt ger de 

bästa kramarna. Precis som Fagrell (2000) skriver ser även barnen mamman som den som 

håller samman familjen. Varför är det mamman som är den centrala personen i familjen? Är 

det för att mamman ger mer av sin egen tid till barnen, exempelvis läser god natt sagor. 

Dessutom anser barnen att det är mamman som lagar maten i familjen. Kan det vara så att 

barnen uppfattar mamman mer ödmjuk och den person som bekräftar barnet när den söker 

uppmärksamhet? Något som återkommer när vi pratar med barnen är att en kvinnlig person 

ses som en omsorgsfull människa. Vi diskuterar om kvinnor i allmänhet ger mer bekräftelse 
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till barnen. Lyssnar på dem och ger extra goda kramar. Blir barnen präglade både hemifrån av 

sina föräldrar och i förskolan beroende på om det är kvinnliga eller manliga pedagoger? Vi 

anser att dagens samhälle är tillräckligt jämställt. Fadersfigur och manliga förskollärare bör 

synas och få en mer central plats i barnens tankar om familjerelationer. 

 
Läroplanen för förskolan säger att: 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. (Lpfö 98 s. 4) 

 

I vår yrkesroll som pedagoger skall vi enligt Lpfö 98 motverka traditionella könsmönster. Det 

som har fångat vårt intresse är när barn vill leka familj. De leker alltid mamma-pappa och 

barn, aldrig tvärtom som pappa-mamma och barn. Varför är inte papparollen lika central och 

tydlig som mammans? 

 

Samkönade 

Det uppstår en fascinerande diskussion mellan fem barn om samkönade människor. Vi frågar 

dem om två tjejer kan vara kära, de börjar fnissa, tittar på varandra och utbrister; ”nää, det kan 

de ju inte”. I dagens samhälle lever homosexuella par mer öppet, det är inte lika ovanligt att se 

två tjejer eller två killar offentligt om man jämför hur det var förr. Det är år 2010, hur kan det 

komma sig att barn inte är mer medvetna om hur relationer kan se ut? Varför är det självklart 

att det är en man och en kvinna som är kära, varför är barnen omedvetna om den samkönade 

kärleken? Björn säger i intervjun att det finns samkönad kärlek, han är medveten om att den 

finns men han kan inte tala om hur han vet det. Eftersom Björn har mycket tankar tror vi att 

Björns föräldrar eller någon i hans omgivning har en öppenhet om homosexualitet. Samtidigt 

säger Björn att det måste vara en tjej och en kille som är kära. Stella och Klara säger att två 

killar är mer på låtsas. Vi får tyvärr ingen förklaring varför de säger så. Vi funderar varför 

flickorna inte säger att även tjejer och tjejer är på låtsas. Det kan bero på att tjejer har samma 

kön som Stella och Klara, att det är mer naturligt om tjejer skulle vara kära. Flickorna i 

gruppintervjun tycker att tjejer och tjejer kan vara kära men inte ha barn. Förklaringen på 

deras påstående kan vara att de är medvetna om att det behövs en man och en kvinna för att 

det ska bli barn. 

 

Ett mål i läroplanen (Lpfö 98) är att: 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och 

ge uttryck för sina uppfattningar.  

 

Barnen berättar om sina tankar och lyssnar intresserat på varandra utan att avbryta. Evenshaug 

och Hallen (2001) skriver enligt Piaget att barns tänkande blir mer socialt när barn samtalar 

med varandra. Detta märker vi då några av barnen hamnar i en diskussion om samkönade. De 

har fängslande tankar om samkönade föräldrar som behöver bekräftas och utvecklas 

tillsammans i gruppen. Barnen är som en blomknopp som väntar på att slå ut till en vacker 

blomma.  

 

I The new family (1999, s. 86-89) skriver Weeks, Donovan och Heaphy om familjerelationer. 

De menar att som samkönade kan det vara svårt att få förståelse från sin egen familj och väljer 

då istället att kalla sina nära vänner för sin familj.  
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Didaktiska konsekvenser  
 
Hur kan man arbeta med familjerelationer och barns tankar om det? 

 

I läroplanen står det att: 
Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 

söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt 

kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. (Lpfö 98 s. 6)  

 

I vår undersökning kom det fram att barn generellt är omedvetna om samkönad kärlek. Vi 

menar på att det är alldeles för lite fokus på olika familjerelationer, framförallt samkönad 

relation. Är det för att det finns fördomar och åsikter om homosexualitet? Barn till 

ensamstående är mer accepterat av samhället och genom det en mer naturlig familjerelation.  

Som pedagog bör man tänka på att när man pratar om mamma och pappa är det bättre att säga 

förälder/föräldrarna. Då avdramatiserar man familjebegreppet eftersom det finns barn som 

lever med en förälder eller samkönade föräldrar. Pedagoger bör vara en förebild och på ett 

tydligt sätt kunna förklara och prata med barnen om olika familjeförhållanden.  Det är viktigt 

att barnen förstår och blir medvetna redan i tidig ålder att det inte är konstigt att tjejer och 

tjejer och killar och killar är kära i varandra. Alla är lika värda oavsett vem man är kär i. 

Barnlitteraturen anser vi skall vara varierad och skildra verkligheten, både om kärnfamiljen, 

och homosexuella föräldrar. Alla barn lever inte i en kärnfamilj i dagens samhälle och 

majoriteten av barnböcker handlar oftast om kärnfamiljen. Med hjälp av barnens tankar kan 

man genom ett temaarbete förklara på ett naturligtsätt olika familjerelationer. Det är viktigt att 

temaarbetet pågår under en längre tid exempelvis en termin. Om ett temaarbete skall startas på 

förskolan är det viktigt att informera samtliga föräldrar och vårdnadshavare om vad vi 

kommer att tala om. Det kan finnas både barn och vuxna som besväras av ämnet eller strider 

emot deras religion. 

 

Man kan även arbeta med teater där barnen får spela olika roller om hur en familj kan se ut 

eller använda sig av en dockteater. Barnens lek kan uppmuntras så att den leder till utveckling 

inom familjerelationer. Man skall kunna prata med barn, förstå och bemöta dem på deras nivå. 

Det är en fördel att förstå barns tankar när man har ett pedagogiskt arbete. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) skriver att om man som pedagog förstår barnen genom deras 

tankar och funderingar blir det lättare att skapa en lärande och utmanande miljö. Miljön 

medverkar till att barns tankeutveckling inte stannar i deras värld utan stimuleras att uppfatta 

en värld utanför sin egen. Genom att följa deras tankar får man också se deras känslor och 

upptäcka deras sociala kompetens bland andra människor. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Vårt förslag till vidare forskning är att ta reda på om pedagoger är rädda eller obekväma att 

prata om samkönade i förskolan. Ett annat förslag är att ta reda på om det finns för lite 

kunskap hos pedagoger om olika familjerelationer. 
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Tack 
 

Vi vill framföra vårt varma tack till alla barn, föräldrar och pedagoger på den förskola som 

gjorde det möjligt för oss att under två dagar få intervjua barnen.  

 

Även ett stort tack till alla som har ställt upp och läst vårt arbete och gett oss värdefull respons 

och tips på hur vi skulle kunna fördjupa och utveckla vårt arbete.  

 

Ytterligare ett innerligt tack till nära och kära som har visat tålamod och stöttat oss i vårt 

arbete. 

 

Till vår handledare Sonja Kihlström vill vi framföra vår tacksamhet för att hon fick oss 

motiverade till att slutföra vårt arbete när vi var på väg att ge upp.   
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Bilagor  
 

Bilaga 1 

 
Till föräldrar och målsman.  

 

Vi heter Linda och Ann-Sofi och studerar på högskolan i Borås.  Vi ska påbörja vårt 

examensarbete som kommer att handla om hur barn tänker kring familjer. Vi kommer att visa 

ditt/dina barn bilder med olika människor. Med hjälp av bilderna får barnen berätta om 

personerna de ser samt berätta om sina tankar. 

Alla uppgifter är konfidentiella och vi publicera inget som kan spåras tillbaka till ett enskilt 

förskolebarn. Inget kommer att kunna identifieras i det färdiga materialet.  

Vi skickar med ett papper där ni får kryssa i om vi får intervjua ditt/dina barn. 

Vi är väldigt tacksamma för ett svar.  

 

Med Vänliga Hälsningar Linda och Ann-Sofi 
 

 

Föräldramedgivande  
 

Ja, Jag/ vi tillåter att mitt/vårt barn  

Nej, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn   
 

………………………………………………………………… 

Barnets Namn 

 

Blir intervjuad av lärarstudenter 

………………………………………………….. 

Målsmans underskrift Datum 

 

 
Linda Nygren 

Tele: ## ## ## 

Mail: 

 

Ann-Sofi Engelbrektsson 

Tele: ## ## ## 

Mail: 
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Bilaga 2  

 

Övergripande frågor som vi ställt till barnen 

 

Vad är en familj? 

 

Vad betyder ordet familj?  

 

Hur ser din familj ut?   

 

Följdfrågor  

 

Hur många personer är det i er familj?  

 

Kan en familj ha två mammor/pappor?  

 

Hur tänker ni kring det? 

 

Hur vet du att det är så? 

 

Kan en familj se ut såhär? (Då visar vi familjebilderna som vi själva har satt ihop) 

 

Beroende på vad barnet svarar så ställer vi en följdfråga. 
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Bilaga 3 
Eftersom vi inte fick ett godkännande att publicera bilderna av bildbyrån som vi använt i 

intervjuerna, har vi beskrivit dem i text.    

Bild 1 

En pojke, ca två till tre år, han har kort lockigt hår. Han har en gul piké tröja och blåa 

hängslebyxor på sig. 

Bild 2  

En kvinna i trettio till trettiofem års ålder med ljus hy och långt hår som är uppsatt i en 

hästsvans.  

 

Bild 3  

En trettio till trettiofem års ålders kvinna kommer troligen från en annan nationalitet.  Hon bär 

en rosa slöja, grå tröja är mörkare i hyn och har svart hår.  

 

Bild 4 

 En glad pojke i ettårs åldern står och håller i en jordglob, han har vit tröja och gröna byxor.  

 

Bild 5 

En man trettio år ålder Mannen har svart hår, är ljus i hyn, han har en vit t-shirt och en blå 

skjorta.  

 

Bild 6 

En man och en kvinna, båda med ljus hy. De kan vara i fyrtiofem till femtio årsåldern, de står 

och håller om varandra och ler stort. Han har en jeansjacka och hon en lila skjorta. De tittar in 

i kameran. 

 

Bild 7 

Flicka är i fyra års ålder, har stort lockigt blont hår och är ljus i hyn.  

 

Bild 8 

En flicka sex till åtta år. Flickan har en katt i sin famn som hon stolt visar upp. Hon har en 

randig tröja på sig.   

 

Bild 9  

Mannen är i trettio till trettiofem års ålder. Han har svarta markanta ögonbryn, troligtvis från 

en annan nationalitet.  

 

Bild 10 

En man i fyrtio års ålder med svart hår i blå skjorta. Han har svart hår och mustasch. Han 

leker med en pojke i fem års ålder med orange tröja.    

 

Bild 11 

En pojke sex till åtta år. Han ser glad ut och är rödhårig. 

 

Bild 12 
En kvinna i tjugofem års ålder svart och vitt kavaj, glasögon och slöja.   
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Bild 13  

Flicka 4 år. Mörkhårig med vit klänning på sig.  Kommer troligen från en annan nationalitet.  

 

Bild 14 

En kvinna i tjugo-tjugofem år ålder, med svart långt hår och mörka ögon. Hon har svart mössa 

och troligtvis från en annan nationalitet.  

 

Bild 15 

En man i fyrtio års ålder med mörka kläder. Mörkt hår, hud och ögon. Han skrattar.  

 

Bild 16 

Kvinnan är tjugo till tjugofem år, har långt lockigt mörkt hår. Annan nationalitet. 

 

Bild 17 

En ljushårig man i trettio till trettiofem års ålder. Han har skjorta på sig och ler stort. 

 

Bild 18 

Mörkhyad flicka omkring femårs ålder. Hon ler med hela ansiktet.  Hon har rutig klänning på 

sig.  

 

Bild 19 

Mörkhyad pojke eller flicka omkring fyra års ålder. Barnet är glad. 

 

Bild 20 

En man i sextio års ålder med svart mustasch, han bär en basker på huvudet och har ljus 

kavaj. 

 

Bild 21 

Pojke ca ett år sitter och räknar kulor på en abacus. 

 

Bild 22 

Ålder par i ca sjuttio års ålder, står och håller om varandra. Mannen har en hatt.  

 

Bild 23 

En man tjugo till tjugofem års ålder, mörkt hår, mörk hy. Han har kavaj och fin byxor på sig. 

Troligtvis från annan nationalitet än svensk.  

 

Bild 24 

Kvinnan har kort mörkt hår, är omkring fyrtio-fyrtiofem år. Troligtvis läkare eftersom hon har 

ett stetoskop runt halsen och har en vit skjorta på sig.   

Bild 25 

En man i femtio års ålder med svart hår.  Han har en gul skjorta, svarta byxor och en brun 

kavaj.   

 

Bild 26 

Flera barn i olika åldrar både flickor och pojkar.   

 

Bild 27 

En flicka eller pojke ett års ålder, barnet har luggen hängandes i ansiktet.  
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Bild 28 

En pojke ett års ålder, står och tittar in i ett staket, han har hängslebyxor på sig med en rutig 

skjorta.  

 

Bild 29 
Kvinna i fyrtio års ålder. Hon är långt ljushår troligtvis läkare eller sjuksköterska.   

 

Bild 30 
En kvinna i trettiofem års ålder, brunt långt hår och bär ett halsband 
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Bilaga 4 

Här presenterar vi människorna bilderna som barnen har kopplat ihop till familjer.  

 

Bild A; Två personer.  

Barnet på bilden är ca två till tre år, det är en pojke. Han har kort lockigt hår. Han har en gul 

piké tröja och blåa hängselbyxor. En medelålderskvinna med ljus hy och långt hår som är 

uppsatt i en hästsvans.  

 

Bild B; fyra personer. 

En pojke ca två till tre år, han har kort lockigt hår, iklädd i gul piké tröja och blåa 

hängselbyxor. En medelålders kvinna kommer troligen från en annan nationalitet.  Hon bär en 

rosa slöja, grå tröja är mörkare i hyn och har svart hår. En glad pojke i ett årsåldern står och 

håller i en jordglob, han har vit tröja och blåa byxor. Mannen har svart hår, är ljus i hyn, han 

har en vit t-shirt och en blå skjorta. 

 

Bild C; två personer 

En man och en kvinna, båda med ljus hy. De kan vara i fyrtiofem till femtio årsåldern, de står 

och håller om varandra och ler stort. Han har en jeansjacka och hon en lila skjorta. De tittar in 

i kameran. 

 

Bild D; tre personer  

En man och två flickor. En av flickorna är i fyraårsåldern, har stort lockigt blont hår och är 

ljus i hyn. Den andra flickan är sex till åtta år. Flickan har en katt i sin famn som hon stolt 

visar upp. Mannen är i trettio till trettiofem års ålder, är mörkare i hyn än tjejerna. Han har 

svarta markanta ögonbryn, troligtvis från en annan nationalitet.  

 

Bild E; sju personer.  

Tre vuxna och fem barn. En flicka och pojke är i ca sex till åtta år. Flickan håller i en katt 

samt är ljushårig med ljus hy. Pojken ser glad ut och är rödhårig. De andra två barnen är  ett 

till fyra år. Fyråringen och mannen är troligtvis från en annan nationalitet. En 

medelålderskvinna med ljus hy och långt hår. Den andra kvinnan är femton till tjugo år, har 

långt mörkt hår.  

 

Bild F; två personer.  

En man i fyrtio års ålder leker med ett barn. Både mannen och barnet har svart hår och är 

mörkare i hyn. Troligtvis har de ett annat ursprung än svenskt. 

 

Bild G; tre personer. 

En man med två mörkhyade barn. Ett av barnen ser ut att vara omkring två års ålder, hon ler 

med hela ansiktet. Det andra barnet ser ut att vara omkring fem år. Flickan har en rutig 

klänning på sig. 

 

Bild H; två personer. 

En man och en pojke, En medelålders man med mörkt hår och ljus hy med en blå skjorta. 

Pojken kan vara ca åtta år och även han har en blå tröja med brunt hår.  

 

Bild I; tre personer. 

Två ungdomar en flicka och en pojke 18-20års ålder   

Ungdomarna har svart hår och har ett släktarv från en annan nationalitet. Den tredje personen 

är en pojke i 8-10 års ålder. Pojken har rött hår.   
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Bild J; två personer.  

En kvinna och en Man.  

Kvinnan har långt uppsatt hår och är trettio till trettiofem år. Mannen är mörkare i hyn än 

kvinnan. Han har svarta markanta ögonbryn och är i trettio till trettiofem års ålder. Troligtvis 

från en annan nationalitet.  

 

Bild K; tre personer. 

Kvinna i tjugo till tjugofem års ålder, troligtvis från en annan nationalitet, bär en rosa slöja, 

mörkare i hyn och har svart hår. Mannen är ljus i fyrtio års ålder. Flera barn både flickor och 

pojkar i olika åldrar.  

 

Bild L; tre personer. 

En kvinna och en man i femtio års ålder står och håller om varandra. Ett barn i ett års åldern. 

Alla tre är ljus i hyn.  

 

Bild M; två personer. 

En man i fyrtio års ålder och två barn som är ett till tre års ålder. Mannen och ena barnet har 

troligtvis en annan nationalitet. De är båda mörka i hår och i hyn. Det andra barnet är ljus.   

 

Bild N; sex personer. 

Två vuxna och fyra barn.  Både mannen och kvinnan är i medelåldern, har ljust hår och ljus 

hy. Fyra barn i åldrarna ett till fyra år. Även barnen är ljusa.  

 

Bild O; tre personer. 

Fyra vuxna. En kvinna i trettio års ålder, brunt långt lockigt hår mörkare hudfärg än de övriga, 

Mannen är troligtvis från en annan nationalitet. En äldre man och kvinna som står och håller 

om varandra. 

 

Bild P; två personer. 
En flicka i fyra års ålder med stort blont lockigt hår.  En kvinna i trettiofem års ålder troligtvis 

läkare, eftersom hon har vit rock och ett stetoskop hängandes runt halsen.   
 

Bild Q; tre personer.  
En mörkhyad flicka ca fem år. Mannen är tjugo till tjugofem år, troligtvis från annan 

nationalitet än svensk. Kvinnan har kort mörkt hår är omkring fyrtio-fyrtiofem år. Troligtvis 

läkare eftersom hon har ett stetoskop runt halsen och har en vit skjorta på sig.   

 

Bild R; två personer.  

En man och en flicka troligtvis från samma nationalitet. Mannen är i trettiofem års ålder, 

flickan är i fem års ålder. 
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Bilaga 5 
Barnen får berätta vilka personerna på familjebilderna är. 

 
Bild nummer 100;  

En kvinna och fem barn.  
 

Bild nummer 200; 

Två män och en baby.  
 
Bild nummer 300; 

Två kvinnor och ett barn.  
 
Bild nummer 400; 

En man, en kvinna och två barn.  

 


