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Abstract 

The purpose of this study is to contribute with increased knowledge about 
preschool teachers´ view of education about human reproduction in pre-
school. The purpose is also to highlight how reproduction is represented in 
childrens’ books and how preschool teachers’ experience that they can use 
the literature. The methods that were chosen and used was quantitive survey 
and qualitative literature analysis. The result shows that a majority of the pre-
school teachers consider childrens’ books to be a useful tool for conversing 
with children about human reproduction. It also shows that preschool teach-
ers’ have a positive attitude to conversing with children about the subject. 
The result of the literature analysis show that the majority of childrens’ litera-
ture represent human reproduction factual, with a purpose to mediate 
knowledge about the phenomenon.  
 
Keywords: biology, childrens’ books, preschool teacher, the human repro-
duction 	
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra till ökade kunskaper om förskollärares 
syn på undervisning om mänsklig reproduktion i förskolan. Syftet är också att 
belysa hur reproduktion framställs i barnlitteratur och hur förskollärare upp-
lever att de kan använda litteraturen. De metoder som valdes och användes 
för att besvara syftet var kvantitativ enkätundersökning och kvalitativ littera-
turanalys. Resultatet visar att en majoritet av förskollärarna anser barnlittera-
tur vara ett användbart verktyg för att samtala med barn om människans re-
produktion. Det visar även att förskollärarna har en positiv inställning till att 
samtala med barn kring ämnet. Litteraturanalysens resultat visar att majorite-
ten av barnlitteraturen framställer människans reproduktion faktabaserat, med 
ett syfte att förmedla kunskap om fenomenet.  
 

Nyckelord: Barnlitteratur, biologi, den mänskliga reproduktionen, förskollä-
rare 
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1 INLEDNING  

Vi har, under vår verksamhetsförlagda utbildning på förskollärarprogrammet, 
funnit barnlitteratur om mänsklig reproduktion som visar varierande tillväga-
gångssätt beträffande processen. Vi har även upplevt att barn i förskoleålder 
har många frågor och funderingar kring den mänskliga reproduktionsproces-
sen. Fortsättningsvis har vi, under vår verksamhetsförlagda utbildning, motta-
git ett flertal frågor om hur barn blir till och “hur bebisen kom in i mammas 
mage”. Frågor av denna karaktär är svåra att bemöta då ämnet i sig kan upp-
levas känsligt. Som förskollärare vet man inte hur samtalen i hemmen ser och 
sett ut gällande ämnet eller vad vårdnadshavarna anser om att förskollärare 
samtalar med barn om den mänskliga reproduktionsprocessen. Vi upplever 
ämnet som något av en vattendelare. Vissa familjer samtalar om reprodukt-
ionsprocessen som det mest naturliga i livet, medan andra anser att det är 
tabu och något som inte bör samtalas om i allmänhet. I arbetet i förskolan kan 
barnlitteratur vara ett användbart verktyg och något att ta utgångspunkt i för 
samtal med barn kring ett ämne som kan vara svårt att närma sig. Att bemöta 
barns frågor och funderingar om den mänskliga reproduktionsprocessen kan 
vara svårt, men det är av stor vikt då det i förskolans styrdokument står att:	
	

“Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och 
samtala om företeelser och samband i omvärlden och på̊ så sätt utmana 
och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande [...]” (Skolverket, 
2018 s.10) 	

	
Vår erfarenhet säger oss att det är viktigt i professionen som förskollärare att 
utmana barns tänkande om människans roll i naturens olika företeelser samt 
bemöta de frågor och funderingar barn har. Vi tror att det är en naturlig del i 
barns liv att fundera på vad ens roll på vår jord är och att det då faller sig na-
turligt för barn att fundera på hur det tillkommer nya människor. 	
Det var så tanken om studien växte fram. Vi ville därmed bidra med kunskap 
om förskollärares syn på undervisning om mänsklig reproduktion i förskolan. 
Syftet med studien är också att belysa hur människans reproduktionsprocess 
framställs i barnlitteratur och hur förskollärare upplever att de kan använda 
litteraturen.  
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1.1 Bakgrund 
I takt med att samhället har utvecklats har också synen på familjebildning 
moderniserats. Den traditionella bilden av att en man och en kvinna ingår en 
relation och tillsammans bildar en familj har luckrats upp allt mer. Rehnström 
(2009) intervjuade statsvetaren och genuskonsulenten Kristina Henkel i lärar-
förbundets tidskrift Förskolan. Henkel anser att kärlek, samlag och repro-
duktion är tre begrepp att hålla isär. Hon menar att det kanske komplicerar 
förklarandet av händelseförloppet när man inte längre kan säga att “mamma 
och pappa är jättekära och då blir det ett barn”. Olsson (2010) har givit ut ett 
kompendium för Riksförbundet för sexuell upplysning och framhåller littera-
turens stora tillgångar gällande att bemöta barns frågor och samtala om sex 
och samlevnad. Vidare menar Olsson (2010) att det finns en uppsjö av skön-
litterära verk att använda sig av i samtal med barn och belyser vikten av att 
vara medveten i urvalsprocessen gällande litteratur, beroende på vad man äm-
nar samtala om. Andersson (2015), forskare i litteraturvetenskap vid Stock-
holms universitet har skrivit en artikel i Samlaren, en tidskrift för forskning 
för svensk och nordisk litteratur om hur mänsklig reproduktion framställs i 
barnlitteratur. Hon presenterar, analyserar och problematiserar barnlitteratur 
från 1965 - 2014 som berör sexualupplysning för barn i förskoleålder. Av-
slutningsvis hävdar Andersson (2015) att sexualupplysningslitteratur för barn 
har ändamålet att informera om hur barn blir till.  
I läroplanen för förskolan står det att:  
	

“Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen an-
svara för att utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till ut-
veckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och 
nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet” (Skolverket, 2018 s.19). 	

	
I relation till ovanstående läroplanscitat kan det tänkas att om barn visar ett 
intresse eller nyfikenhet kring hur reproduktionsprocessen går till, kan det 
vara viktigt att undersöka om förskollärare kan använda sig av litteratur som 
berör ämnet, för att utforska området tillsammans med barnen. Därav syftar 
studien delvis till att undersöka om förskollärare upplever att de kan använda 
sig av barnlitteratur i samtal med barn om reproduktion. Henkel betonar vik-
ten av att använda korrekta begrepp när man samtalar med barn angående re-
produktionsprocessen och menar att genom att ge barn rätt kunskap redan 
från början så gynnar det deras fortsatta lärande och förståelse inför framtiden 
(Rehnström, 2009). Då det finns barnlitteratur som visar på varierande fram-
ställningar av den mänskliga reproduktionsprocessen så väcktes intresset att 
undersöka hur den framställs i barnlitteratur. Samt att undersöka hur förskol-
lärare upplever att de kan använda litteraturen i sitt pedagogiska arbete, då de 
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enligt ovan nämnt läroplanscitat ska ansvara för att utveckla pedagogiskt in-
nehåll som stimulerar barnens aktuella intressen. 	
 

1.2 Begreppsdefinition 
Nedanstående begrepp är de vi har utgått ifrån och använt oss av i vår studie 
och dessa definieras på Nationalencyklopedins (2019) hemsida som följande: 	
	
Reproduktion: Term som används i biologiska sammanhang gällande förök-
ning, fortplantning eller bildning av nya individer, både sexuellt och asexu-
ellt.	
Verktyg: Förklaras som ett abstrakt hjälpmedel, ett slags tankeverktyg. 	
Barnlitteratur: Böcker utgivna specifikt för barn och unga.  	
Anatomi: Läran om människokroppens uppbyggnad.  
Samlag: Sexuellt umgänge mellan man och kvinna. 	
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att bidra till ökade kunskaper om förskollärares syn på 
undervisning om mänsklig reproduktion i förskolan. Syftet är också att belysa 
hur reproduktion framställs i barnlitteratur och hur förskollärarna upplever att 
de kan använda litteraturen.  

 

1.4 Frågeställningar 
• Hur förhåller sig förskollärare till att samtala med barn om mänsklig 

reproduktion?  
• Hur ser förskollärare på att använda barnlitteratur som ett verktyg för 

att samtala med barn om reproduktionsprocessen? 
• Hur framställs mänsklig reproduktion i text och bild i barnlitteratur? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar och avhandlingar om hur förskol-
lärare arbetar med den mänskliga reproduktionsprocessen ur ett anatomiskt och 
naturvetenskapligt perspektiv visade sig vara få. Desto fler artiklar handlar sna-
rare om hur lärare kan arbeta med sexualundervisning med barn i skolålder. Då 
denna studie syftar till att belysa hur den mänskliga reproduktionsprocessen 
framställs i barnlitteratur samt hur förskollärare upplever att de kan använda 
sig av litteraturen som ett verktyg i sitt arbete, har även tidigare forskning om 
litteraturens påverkan för barns inlärningsprocess sökts.  

 

2.1 Att samtala med barn om mänsklig reproduktion 
Sciaraffa och Randolph (2011) menar att man ska svara lugnt och sakligt på 
barns frågor om hur barn blir till. Fördelaktigt är det också att man anpassar 
svaren efter barnens ålder. De betonar dock vikten av att använda sig av veten-
skapligt baserade begrepp när man samtalar med barn (ex: att barnet ligger i 
livmodern och inte i magen). Rätt begrepp i rätt kontext, menar författarna, 
genererar en helhetsbild av kunskap och gynnar barnen i det långa loppet. Thu-
lin (2011) betonar vikten av att ta barns frågor på allvar för att de ska kunna 
vidareutveckla sitt resonemang och sin förståelse för naturvetenskapliga feno-
men. Det är vitalt att förskollärare och barn på gemensam grund sinsemellan 
resonerar kring olika fenomen samt att barnens uppfattningar tas på allvar. 
Thulin (2011) framhåller att en grundläggande beståndsdel i samtal med barn 
är att man bör vara lyhörd och ha barns perspektiv i sitt beaktande för det fort-
satta pedagogiska arbetet samt utgå från deras erfarenheter och det som ska 
erfaras just där och då. 	

Flertalet tidigare studier har gjorts kring att prata med barn om hur barn blir 
till. Sciaraffa och Randolph (2011) har undersökt hur det kommer sig att vård-
nadshavare och andra vuxna finner det tabubelagt att samtala med barn om 
sexualitet. I resultatet indikerar författarna att vuxna ofta finner samtal av sex-
uell karaktär genant och därmed känner sig obekväma i situationen. Det kan 
t.ex. handla om att man i sina samtal byter ut de korrekta benämningarna på 
könsorganen till något mer förskönat. Ytterligare en aspekt som författarna 
presenterar är att det finns tillgång till stora mängder av information kring hur 
barn i förskoleålder utvecklas socialt, fysiskt och emotionellt dock är till-
gången till information om barns sexuella utveckling vag och det i sig blir en 
begränsning när det kommer till att samtala med barn om sexualitet (Sciaraffa 
& Randolph, 2011). Likaså har Geasler, Dannison och Edlund (1995) genom-
fört en studie i USA med vårdnadshavare till barn i åldrarna noll till fem år 
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med syfte att identifiera oro och svårigheter i att förmedla kunskap till sina 
barn om sex och samlevnad. Resultatet visade en tvetydighet. Deras önskan 
om att samtala öppet med sina barn och vad de ville lära barnen stämde inte 
överens med vad de faktiskt gjorde, att undvika situationerna som kan uppstå 
kring barns frågor om sex och samlevnad. Även Ballard och Gross (refererad 
till i Stone, Ingham & Gibbins, 2013) studies resultat visade att vårdnadsha-
varna hellre samtalar om de biologiska aspekterna, som anatomi och repro-
duktion, när det gäller sex och samlevnad, snarare än om personliga relationer 
som är av mer intim karaktär. Detta etablerade sig i vårdnadshavarnas egna 
uppfattningar om vad de ansåg lämpligt för barn att veta, baserat på deras ålder 
och mognad. 	

 

2.2 Att använda litteratur som ett verktyg i samtal 
Simonsson (2004) framhåller att förskollärare i många fall använder sig av 
barnlitteratur som ett verktyg i sitt pedagogiska arbete för att samtala med barn 
om olika ämnen som de visat intresse för, och understryker vikten att använda 
barnlitteratur för att främja barns fortsatta inlärning. Pappas (2006) undersökte 
hur olika genrer av barnlitteratur påverkar huruvida barn tillägnar sig litteratur 
med ett naturvetenskapligt budskap, samt hur lärare som arbetar i amerikansk 
“primary school” med barn i åldrarna fem till elva år går tillväga när de gör 
urval av sådan litteratur. Författaren konstaterade att en av anledningarna till 
att lärarna hellre använder sig av sagor eller fantasibaserade berättelser istället 
för faktabaserad litteratur med ett mer informativt syfte är för att man är osäker 
på yngre barns förmåga att tillägna sig det litteraturen exemplifierar.  

Vidare lyfter Sciaraffa och Randolph (2011) användandet av barnlitteratur, när 
man avser att samtala med barn om olika fenomen som har visat intressera 
dem. Bingham, Venuto, Carey och Moore (2018) har även de undersökt förde-
larna med att använda sig av barnlitteratur i sitt arbete i förskolan. Resultatet 
visade att användandet av litterära verk gynnar barns kunskaper om världen 
kring dem. Författarna menar att litteratur bidrar till ett fördjupat lärande och 
utvecklar barns förmåga att förstå sig på ett visst kunskapsområde, men också 
att det genererar ett utvecklande av barns vokabulär och begreppsuppfattning.  

Davies och Robinson (2010) menar att vuxna upplever det svårt att samtala 
med barn om den mänskliga reproduktionsprocessen och undersökte anled-
ningen till varför. Resultatet indikerade att flertalet av de som deltog i studien 
upplevde ämnet i sig som skamfyllt, alternativt att de ansåg att det var irrele-
vant kunskap för yngre barn att tillägna sig. Avslutningsvis skriver författarna 
att för att bygga ett samhälle fritt från våld och könsstereotypa normer bör man 
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börja med barnen, tidigt i barndomen. De menar att det finns ekonomiska, kul-
turella och individuella fördelar med att effektivt samtala med barn om sexua-
litet och etiska relationer. Det kan göras genom att kritiskt granska de inform-
ationskällor som barn har runt sig.  
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3 TEORI 

Här presenteras den teori vi valt att utgå ifrån. Studien grundas i att undersöka 
hur förskollärare ser på samtal och användandet av litteratur samt hur mänsklig 
reproduktion kommuniceras i barnlitteratur. Den teoretiska utgångspunkt som 
legat till grund för studien är det sociokulturella perspektivet med fokus på 
samspel, språk och artefakters medierande funktion. Inom perspektivet anses 
det vara med språket och i samtalet som lärande sker (Säljö, 2017). 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  
Det sociokulturella perspektiv vilar på en grund där människan lär och tilläg-
nar sig nya kunskaper i alla sociala sammanhang (Elfström, Nilsson, Sterner 
& Wehner-Godée, 2015). Människan har en unik egenskap gällande kommu-
nikation, vi har en förmåga att dela erfarenheter med varandra. Vi kan utbyta 
och låna kunskaper, färdigheter och information med de vi har runt omkring 
oss och i samspel med varandra (Säljö, 2014). Inom perspektivet är medie-
ring ett nyckelord, det innebär att lärande inte endast sker mellan människor 
utan också i interaktion med artefakter. Vygotskij menade att människan 
tillägnar sig kunskap i samspel med varandra, då genom att försöka sätta sig 
in i varandras situationer (Elfström m.fl., 2015). En viktig aspekt inom det 
sociokulturella perspektivet är att det talande språket vi använder oss av är en 
förutsättning för att kommunicera om världen, för upprätta en gemensam för-
ståelse tillsammans med varandra (Säljö, 2017). Inom perspektivet ses också 
språket som ett medierande redskap. Barn anpassar sitt språk till de olika 
kontexter de befinner sig i och ett sätt att göra detta på är, enligt Vygotskijs 
teori, genom att tillägna sig nya begrepp, s.k. begreppsbildning. Begrepps-
bildning innebär att, i interaktion med sin omgivning, skapa begrepp för att 
förklara och förstå olika fenomen. Begreppsbildning innebär: när man bildar 
nya teorier eller ideologier så är det inte ovanligt att man formulerar begrepp 
för att få omvärlden att förstå vad man syftar till att förmedla (Elfström m.fl., 
2015). 
 

“Reading aloud informational texts to young children also increases vocab-
ulary and provides children with opportunities to listen to, talk about, and 
make meaning of new concepts and words [...]” (Bingham m.fl., 2018 s. 
468) 

	
I citatet ovan menar författarna att högläsning för barn utökar deras vokabu-
lär, ger dem möjligheter att samtala om nya fenomen och begrepp samt sätta 
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dessa i relation till varandra (Bingham m.fl., 2018). Begreppsanvändande i 
denna kontext kan således påminna om det sociokulturella perspektivets 
språkliga redskap. Ett språkligt redskap innefattar de symboler och tecken vi 
människor använder oss av för att förstå, tänka och kommunicera med (Säljö, 
2017). I relation till Binghams m.fl. (2018) ställningstagande och det socio-
kulturella perspektivet har studiens litteraturanalys bl.a. behandlat text och il-
lustrationer i utvald litteratur. För att vidare kunna diskutera om det har bety-
delse för huruvida förskollärarna i enkätundersökningen upplever litteraturen 
som ett användbart verktyg, i samtal med barn om den mänskliga reprodukt-
ionen.  
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4 METOD 

Till det beskrivna syftet med tillhörande frågeställningar valdes kvantitativ 
enkät (bilaga 2) med likertskala och kvalitativ litteraturanalys som datain-
samlingsmetoder till denna studie. Enligt Christoffersen och Johannessen 
(2018) är det fördelaktigt att använda ett analysschema när man ska analysera 
flertalet texter, för att få en likvärdig analys. 	
En kvantitativ studie innebär att få svar på frågor som t.ex. hur mycket och 
hur många. En kvalitativ studie innebär däremot att man istället försöker få 
svar på frågor som t.ex. hur och varför, man undersöker kvaliteten av något 
(Christoffersen & Johannessen, 2018).   	
 

4.1 Urval  

4.1.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningens målgrupp var förskollärare. Att förskollärare var den 
yrkeskategori som valdes som respondentgrupp var för att det är dem som har 
det yttersta ansvaret för undervisningen i verksamheten i enlighet med för-
skolans strävansmål. Majoriteten av respondenterna tjänstgör i en och samma 
kommun i mellersta Sverige, men även respondenter verksamma i kommuner 
belägna mer norr- och söderut i landet valdes. Omkring 100 massmail skicka-
des ut, med fem till tio förskollärare per mail. 154 enkätsvar registrerades i 
enkätverktyget. 	
 

4.1.2 Litteraturanalys 

Till litteraturanalysen valdes tio olika litterära verk i kategorin barnlitteratur 
ut. Kriteriet för den litteratur som valdes var att de skulle innehålla informat-
ion om den mänskliga reproduktionsprocessen, om hur barn blir till. De låna-
des vid två bibliotek i separata orter i ett och samma landskap i mellersta 
Sverige. En litteraturanalys innefattar att undersöka dokument som är direkt 
eller indirekt kopplat till undervisning, i detta fall, i förskolans verksamhet. 
Litteraturanalys som begrepp, kopplat till litteraturvetenskap, innebär att fors-
karen, enligt Johansson och Svedner (2010), tolkar litterära handlingar för att 
belysa dessa på olika sätt och sedan sätta dem i olika sammanhang.	
	
Den analyserade litteraturen presenteras i Tabell 1 nedan. 	
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Tabell 1. Sammanställning av analyserad litteratur, sorterad efter utgiv-
ningsår.  	

Bokens namn Författare Utgiv-
ningsår 

Förlag 

Mamma lägger ägg! Babette Cole 1993 Bergh 

Mamma, var kommer barnen ifrån? Janosch 1993 Valentin 

Vi ska få ett syskon Lennart Nilsson, Lena 
Katarina Swanberg  

1993 Bonnier 
Alba 

Allt du skulle vilja veta om ägg, 
spermier, barn och familjer 

Robie Harris 1999 Alfabeta 

Hur kom jag till? Märit Jonsson 2008 Jellon 

Spermie plus ägg är lika med bebis Jenny Wik 2011 Kabusa 
böcker 

Ebbe och ägget Petra Nilsson 2014 Vombat 

Hur görs bebisar? Cory Silverberg 2014 OLIKA 

Familjeboken Edward Summanen 2015 Vombat 

Mammornas bebisresa Hedvig van Berlekom 2018 Idus förlag 

 
 

4.2 Datainsamlingsmetod 
I samband med enkätundersökningen som ovan nämnt skickades ett inform-
ationsbrev (bilaga 1) ut till berörda respondenter. I informationsbrevet pre-
senterade vi oss, syftet med studien och med enkätundersökningen. Följt av 
vad ett deltagande i studien innebar samt att respondenterna uppmanades 
svara på enkätundersökningen med likertskala, i det webbaserade enkätverk-
tyget Survey & Report, vilken är en molntjänst utanför Karlstads Universitet. 
Respondenterna informerades om hur och var all data lagras under studiens 
gång samt att insamlad data kommer att raderas när arbetet är inrapporterat, 
godkänt och betygsatt.	
I enkäten presenterades först fyra bakgrundsfrågor som berörde respondenter-
nas ålder, verksam tid samt val av metoder till kunskapsförmedling, följt av sju 
frågor som kortfattat behandlar respondenternas inställning till att samtala med 
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barn om den mänskliga reproduktionsprocessen. Enkäten syftade till att ge svar 
på en av studiens frågeställningar, gällande hur förskollärare förhåller sig till 
att samtala med barn om mänsklig reproduktion. Den andra frågeställningen, 
avseende enkätundersökningen, syftade till att ge oss inblick i hur förskollärare 
ser på att använda barnlitteratur som ett verktyg för att samtala med barn om 
reproduktionsprocessen. 	

Enkäten i denna studie är starkt strukturerad, vilket betyder att den är utformad 
med förutbestämda svarsalternativ (Christoffersen & Johannessen, 2018). Me-
toden valdes var för att få ett så stort antal deltagande respondenter som möjligt 
till studien. Det är enligt Arnqvist (2015), ett argument till att använda enkät 
som datainsamlingsmetod. Författaren styrker också valet genom att antyda att 
det är den mest lämpliga metoden när man vill undersöka inställningar och 
uppfattningar hos en vald respondentgrupp (Arnqvist, 2015). Vidare menar Jo-
hansson och Svedner (2010) att enkät bör användas om man söker bred och 
ytlig information. Då syftet med studien bl.a. var att få insyn i hur förskollärare 
upplever att de kan använda sig av barnlitteratur i samtal med barn, var enkät 
den mest lämpliga metoden till denna studie.  

 

4.3 Genomförande 
Efter urval av respondentgrupp och enkätformulering påbörjades arbetet med 
att skicka ut ett informationsbrev innehållande en direktlänk till enkätunder-
sökningen ut per mail till urvalsgruppen. Mailadresserna anträffades på diverse 
kommuners hemsidor. 

Fortsättningsvis fortlöpte urvalsprocessen av litteratur till studiens littera-
turanalytiska metoddel. Stadsbiblioteket besöktes med intention att ta del av 
statistik på vilka litterära verk om den mänskliga reproduktionsprocessen som 
var de mest efterfrågade bland förskolor i utvald kommun. Dessvärre var det 
inte möjligt enligt personal på plats. Det resulterade i att tio litterära verk som 
tidigare anträffats under verksamhetsförlagd utbildning, valdes ut. Därefter 
påbörjades arbetet med litteraturanalysen utifrån ett analysschema vars 
struktur skulle förmå ge svar på hur den mänskliga reproduktionsprocessen 
framställs i barnlitteratur.  

Johansson och Svedner (2010) lyfter att när flertalet texter ska analyseras är 
det gynnsamt att använda ett analysschema då det, enligt författarna, kan vara 
till hjälp för att upptäcka det man ämnar söka efter. Att analysera innefattar i 
denna kontext att granska det litterära innehållet. 	
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Enkäten fanns tillgänglig till respondenternas förfogande i 14 dagar. I väntan 
på enkätsvar påbörjades arbetet med litteraturanalysen, där utvald litteratur 
grundligt granskades och analyserades med utgångspunkt i sociokulturella per-
spektivet och med analysschemat som grund. 	

 

4.4 Databearbetning/Analysmetod 

4.4.1 Enkätundersökning 

När enkätsvaren skulle analyseras i kalkylprogrammet Excel delades enkätfrå-
gorna och respondenternas svar in i tre kategorier: bakgrund, allmänna frågor 
och exempelframställningar. Under första kategorin hamnade frågor som be-
rörde ålder, verksam tid, hur förskollärare föredrar att förmedla information 
om den mänskliga reproduktionsprocessen, samt hur de faktiskt förmedlar in-
formationen. Anledningen till att både en fråga rörande hur de föredrar att för-
medla information i sitt pedagogiska arbete, samt en fråga om hur de faktiskt 
förmedlar information ställdes, var för att det inte behöver gå hand i hand, och 
då studien syftade till att belysa förskollärares syn på undervisning om mänsk-
lig reproduktion. Så var det relevant att ha med frågor som berör både vad de 
föredrar och vad de gör. Att man föredrar en metod innebär inte alltid att man 
använder den.  

Andra kategorin omfattade frågor som berörde deras inställning till att samtala 
med barn om den mänskliga reproduktionsprocessen, samt frågor som berörde 
användandet av barnlitteratur i sitt pedagogiska arbete.  

Tredje kategorin omfattade tre framställningar av den mänskliga reprodukt-
ionsprocessen, hämtad ur barnlitteraturen som skulle analyseras. Det berodde 
på att studien syftade till att belysa förskollärares inställning till att använda 
barnlitteratur i samtal med barn. Vidare beräknades ett medelvärde ut för re-
spektive fråga i ett exceldokument, vilket sedan avrundades till två decimaler. 
Ett medelvärde beräknades även för bakgrundsfrågorna och de allmänna frå-
gorna. Detta för att få inblick i respondenternas upplevelser av att använda 
barnlitteratur i samtal med barn om den mänskliga reproduktionsprocessen.  
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4.4.2 Litteraturanalys 

Det insamlade datamaterialet analyserades induktivt. Det innebär att man drar 
generella slutsatser i det analytiska arbetet, utifrån enskilda fall. Tidigare erfa-
renheter och observationer hjälper forskaren att dra slutsatser (Fejes & Thorn-
berg, 2017). Litteraturen lästes flertalet gånger för att kunna synliggöra ram-
verket: samlag och reproduktion. Christoffersen och Johannessen (2018) me-
nar att induktivt analysarbete handlar om att insamla och bearbeta data för att 
finna generella mönster. Widén (2017) framhåller att när man utför en kvalita-
tiv litteraturanalys så kan man utgå ifrån tre olika analytiska dimensioner, som 
innebär att man riktar sitt fokus åt olika riktningar. Det är, i ett kvalitativt ana-
lysarbete, av stor vikt att klargöra vilken eller vilka av de tre analytiska di-
mensionerna som ska ligga till grund för analysarbetet. Denna studie har inspi-
rerats av den andra dimensionen. Den innebär att man, i sitt analysarbete, fo-
kuserar på språk, innehåll och begrepp. Exempelvis: vilka språkliga begrepp 
som används och inte i det litterära innehållet (Widén, 2017). Det ramverk som 
kändes mest relevant utifrån studiens syfte var att fokusera på samlag och re-
produktion. För att avgränsa analysarbetet ytterligare valdes fyra aspekter att 
utgå från för att analysera litteraturen: 

Hur beskrivs samlag respektive reproduktion i text? 
Utifrån denna aspekt framkom två kategorier som sammanfattar hur samlag 
och reproduktion beskrivs i litteraturens textinnehåll. För samlag hittades: 
faktabaserad och känslomässig framställning. För reproduktion hittades: 
faktabaserad och fantasibaserad framställning. 
 
Vilka begrepp används i beskrivningarna? 
Utifrån denna aspekt framkom tre kategorier som sammanfattar vilka be-
grepp som används i framställningarna. För samlag hittades: anatomiska be-
grepp, vardagliga begrepp och metaforiska begrepp. För reproduktion hitta-
des: anatomiska begrepp, vardagliga begrepp och metaforiska begrepp.  
 
Hur framställs samlag respektive reproduktion i bild? 
Utifrån denna aspekt framkom två kategorier som sammanfattar hur samlag 
och reproduktion presenteras i bilder. För samlag hittades: tecknade bilder 
och fotografier. För reproduktion hittades: tecknade bilder och fotografier.  
 
Vilka typer av bilder används?  
Utifrån denna aspekt framkom två kategorier som sammanfattar vilka typer av 
bilder som används för att beskriva samlag och reproduktion. För samlag hit-
tades: tecknade bilder. För reproduktion hittades: tecknade bilder och foto-
grafier.  
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4.5 Reliabilitet och validitet  
I en vetenskaplig studie är det av stor vikt att resonera kring reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet innebär hur grundligt och noggrant de valda datain-
samlingsmetoderna har använts. Frågor att ha i beaktande för att försäkra reli-
abiliteten kan vara: har allt material insamlats likvärdigt? Samt: är enkätfrå-
gorna formulerade på sådant sätt att de täcker upp frågeställningarnas 
aspekter? Christoffersen och Johannessen (2018) menar att man kan fastställa 
reliabiliteten ytterligare genom att verkställa samma studie ännu en gång. Om 
samma eller likvärdigt resultat presenteras innebär det att studien är reliabel. 
Det var dock inte möjligt inom den tidsramen som fanns till förfogande för 
denna studie. 	

Vidare aspekter som kan diskuteras är om resultatet ger en korrekt beskrivning 
av undersökningsområdet. Det benämns som validitet i forskningssamman-
hang. Validitet förekommer i två olika former: innehållsvaliditet och begrepps-
validitet. Den förstnämnda är kopplad till studiens resultat. Täcker resultatet 
hela det tänkta forskningsområdet? Om ja, då har innehållsvaliditeten säkrats. 
Begreppsvaliditeten framhåller istället de begrepp som använts under forsk-
ningsprocessens gång, samt hur de definierade begreppen används och inver-
kar på forskningsresultatet (Johansson & Svedner, 2010). Christoffersen och 
Johannessen (2018) å andra sidan menar att begreppsvaliditeten handlar om 
relationen mellan de generella företeelserna för det som avses undersökas och 
det faktiska data som finns inom forskningsområdet. Den implementerade stu-
diens metodval var enkät och litteraturanalys. 	

Det som upptäckts vara reliabelt med enkätmetoden, var att enkätenfrågorna 
ställdes likvärdigt till alla deltagande respondenter, då korrigering av enkätfrå-
gorna under datainsamlingsperioden inte är möjlig. Det som visade sig lågt 
reliabelt med enkät som vald metod är att deltagande respondenter inte har 
möjlighet att diskutera med författaren om denne upplever osäkerhet kring nå-
gon av frågeformuleringarna. Ytterligare en aspekt som torde kunna sänka re-
liabiliteten är även huruvida respondenterna fyllt i enkäten. Enligt Johansson 
och Svedner (2010) är just ifyllandet av enkäten en bidragande faktor till låg 
reliabilitet. För att öka reliabiliteten skulle studien kunna kompletteras med en 
intervjumetod. Då ges respondenterna möjlighet att ställa eventuella frågor vid 
otydlighet och forskaren kan korrigera frågeformuleringarna. Huruvida vissa 
frågeformuleringar i enkäten är svårare att besvara än andra kan vara svårt att 
förutse, men resonemanget kring att internt testa frågorna innan de fastställs, 
kan bidra till att frågeformuleringarna blir mer tydliga. Vidare faktorer som 
kan bidra till tydliga formuleringar kan enligt Johansson och Svedner (2010) 
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vara att, i sina egna frågeformuleringar, utgå från en redan beprövad enkätun-
dersökning som man bygger vidare på. Christoffersen och Johannessen (2018) 
framhåller även att reliabiliteten i en enkätundersökning är som störst vid an-
vändandet av likertskala, specifikt en femgradig sådan. Det i sin tur stärker 
reliabiliteten då det är just en likertskala som använts i enkäten. 	

Valet av litteraturanalys som datainsamlingsmetod för att få svar på studiens 
syfte har visat sig vara reliabelt, då det komponerade analysschemat som låg 
till grund för litteraturanalysen, gav svar på och grundades i frågeställningarna. 
Fejes och Thornberg (2017) menar att analysschemats frågeformulering är av-
görande för att åstadkomma en stabil litteraturanalys med så hög kvalitet som 
möjligt. Christoffersen och Johannessen (2018) menar att det insamlade data-
materialet inte utgör en hel verklighet, utan endast representerar delar av den. 
Författarna menar därav att det är relevant huruvida datamaterialet represente-
rar fenomenet man syftar till att undersöka. Då merparten av den analyserade 
litteraturen anträffats i bl.a. Anderssons (2015) artikel, samt under verksam-
hetsförlagd utbildning, styrker litteraturvalet validiteten i studien.  

	

4.6 Etiska överväganden 
Denna studie har utgått ifrån de fyra forskningsetiska principer som Veten-
skapsrådet (2017) har arbetat fram i God forskningssed. Dessa måste forskare 
förhålla sig till när någon form av forskning ska bedrivas: informationskra-
vet, vilket innefattar att respondenterna ska informeras om studien i sin hel-
het.  Samtyckeskravet, som innefattar att respondenterna behöver ge forska-
ren sitt samtycke till deltagande i studien. Konfidentalitetskravet, som inne-
fattar att respondenten informeras och försäkras om sin anonymitet i studien 
samt att all insamlade data kommer att raderas när studien är inrapporterad. 
Nyttjandekravet, som innefattar att forskaren informerar respondenten om hur 
och var insamlad data kommer att användas och förvaras, samt vem eller 
vilka som kommer ha tillgång till det insamlade datamaterialet. De forsk-
ningsetiska principerna har genomsyrat hela processen kring att skriva exa-
mensarbetet. Enligt Löfdahl (2015) är det forskarens skyldighet att känna till 
principerna. 

Ett mail med informationsbrev skickades ut till berörda respondenter, vilket 
innefattar informationskravet. En samtyckesblankett fanns bifogad i länken 
till enkäten, där informerades respondenterna om studiens syfte och proces-
sens händelseförlopp vilket täcker samtyckes- och nyttjandekravet. I inform-
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ationsbrevet fanns även information om hur och var respondenternas person-
uppgifter sparas, vilket innefattar konfidentialitetskravet. Slutligen bifogades 
kontaktuppgifter till oss och till handledaren på universitetet.  
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5 RESULTAT 

Här redogörs studiens resultat utifrån enkätundersökningen och litteraturana-
lysen kopplat till studiens syfte och frågeställningar.  

 

5.1 Att samtala med barn om mänsklig reproduktion 
För varje fråga i enkäten beräknades ett medelvärde som avrundades till två 
decimaler. Enkätens svarsalternativ utformades i likertskala, där 1 var syno-
nymt med instämmer inte alls och 5 var synonymt med instämmer helt. Ett 
medelvärde på över 2,5 kan klassas som relativt högt. Två av enkätens frågor 
har inte ställts med svar i likertskala.  

 

5.1.1 Hur förhåller sig förskollärare till att samtala med barn om 
mänsklig reproduktion? 

Resultatet av enkätens fråga, som berörde förskollärarnas inställning till att 
samtala med barn om mänsklig reproduktion, visar att 32,7% av förskollärarna 
känner sig positivt inställda. 3,3% angav att de inte känner sig positivt inställda 
till detta. Resterande 64% angav att de känner sig delvis positivt inställda till 
att samtala med barn om mänsklig reproduktion. Enkätundersökningen utgick 
från en likertskala, från 1–5, vilket resultatets medelvärde baserats på.  Frågan 
genererade ett medelvärde på 3,59, vilket innebär att en majoritet känner sig 
delvis positivt inställda till att samtala med barn om den mänskliga reprodukt-
ionen, men det finns också en liten andel av förskollärarna som svarat att de 
inte är det.  

Resultatet av enkätens fråga, som berörde huruvida det ingår i förskollärarens 
uppdrag att samtala med barn om den mänskliga reproduktionen, visar att 
29,2% av förskollärarna anser att det ingår i uppdraget. 6,5% anser att det inte 
ingår och resterande 64,3% instämmer delvis i påståendet. Frågan genererade 
ett medelvärde på 3,38, vilket innebär att en majoritet av förskollärarna anser 
att det delvis ingår i förskollärarens uppdrag att samtala med barn om den 
mänskliga reproduktionen. Det framkom även att en låg andel ansåg att det inte 
ingår i förskollärarens uppdrag.  

Resultatet av enkätens fråga, som berörde om förskollärarna samtalar med barn 
om den mänskliga reproduktionen, visar att 78,6% av förskollärarna som har 
svarat på enkäten samtalar med barn om ämnet. 13% av förskollärarna svarade 
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att de inte samtalar med barn om ämnet. Resterande 8,4% svarade att de inte 
vet. Denna fråga ställdes inte med likertskala, likt övriga frågor, utan som en 
ja/nej-fråga. En klar majoritet av förskollärarna som svarade på enkäten angav 
att de samtalar med barn om fenomenet, men inte alla. 

Resultatet av enkätens fråga, rörande hur förskollärarna väljer att beröra ämnet 
mänsklig reproduktion i barngrupp, visar 52,6% av förskollärarna att de före-
drar samtal framför andra arbetsformer som t.ex. informativa filmer, bildsam-
tal eller annan planerad aktivitet. 47,4% svarade att de föredrar någon av de 
andra alternativen. Denna fråga ställdes inte med likertskala, likt övriga frågor, 
utan som en ja/nej-fråga. En majoritet av förskollärarna föredrar att samtala 
med barnen framför andra arbetsformer, men en låg andel föredrar andra ar-
betsformer. 

 

5.1.2 Hur ser förskollärare på att använda barnlitteratur som ett 
verktyg för att samtala med barn om reproduktionsprocessen? 

Resultatet av enkätens fråga, som berörde förskollärarnas medvetenhet kring 
att det finns barnlitteratur som handlar om den mänskliga reproduktionen, visar 
att 79,9% av förskollärarna som svarade är medvetna om detta. Resterande 
20,1% av förskollärarna angav att de inte var medvetna om att det fanns barn-
litteratur som berör ämnet. Frågan genererade ett medelvärde på 4,53, vilket 
innebär att en majoritet av förskollärarna som svarade är medvetna om att det 
finns litteratur som berör ämnet, men en minoritet angav att de var omedvetna 
om att det finns litteratur som berör den mänskliga reproduktionen. 

Resultatet av enkätens fråga, som berörde huruvida förskollärarna använder 
sig av barnlitteratur för att arbeta med naturvetenskapliga fenomen i verksam-
heten, visar att 49,4% av förskollärarna använder barnlitteratur i sitt pedago-
giska arbete. 1,3% av förskollärarna angav att de inte använder barnlitteratur 
alls i sitt utforskande av naturvetenskapliga fenomen. Resterande 49,3% angav 
att de delvis använder sig av barnlitteratur i arbetet. Frågan genererade ett me-
delvärde på 4,06, vilket innebär att en övervägande del av förskollärarna an-
vänder barnlitteratur i sitt pedagogiska arbete, men en mindre del angav att de 
inte nyttjar litteraturen när de ska samtala om naturvetenskapliga fenomen. 

Resultatet av enkätens fråga, som berörde förskollärarnas inställning till att an-
vända sig av barnlitteratur för att arbeta med den mänskliga reproduktionen, 
visar att 59,7% av förskollärarna anser barnlitteratur vara ett användbart verk-
tyg. 0,6% av förskollärarna angav att de inte anser barnlitteratur vara ett an-
vändbart verktyg. Resterande 39,7% av förskollärarna anser det delvis vara ett 
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användbart verktyg. Frågan genererade ett medelvärde på 4,23, vilket innebär 
att en majoritet av förskollärarna som svarade på enkäten faktiskt anser att 
barnlitteratur är ett användbart verktyg i det pedagogiska arbetet, men inte alla. 

 

5.2 Framställningar av den mänskliga reproduktionen 
Här presenteras resultatet av den analyserade barnlitteraturen. Resultatet sort-
eras och redovisas utifrån det ramverk som legat till grund för litteraturana-
lysen: samlag och reproduktion. Nedan följer de aspekter som utgåtts ifrån 
för att analysera litteraturen.  

• Hur beskrivs samlag respektive reproduktion i text? 
• Vilka begrepp används i beskrivningarna? 
• Hur framställs samlag respektive reproduktion i bild? 
• Vilka typer av bilder används?  

 

5.2.1 Hur framställs mänsklig reproduktion i text och bild i 
barnlitteratur? 

Samlag 

Resultatet av litteraturanalysen av barnlitteraturen visar att samlag framställs 
faktabaserat eller känslomässigt. Inom kategorin faktabaserat beskrivs sam-
laget så som det faktiskt går till, pappas snopp är inne i mammas slida, det 
kallas samlag (Nilsson & Swanberg, 1993 s.1).  

Inom kategorin känslomässigt beskrivs samlaget som någonting som vuxna 
gör när de tycker om varandra, för att det är skönt. ”Hjärtat fladdrar och jag 
blir helt maktlös och kan inte låta bli att kyssa Didde Nyman. Då svimmar 
jag.” (Janosch, 1993 s.31). I samtlig litteratur framkommer det att det krävs 
två personer för att ha samlag. Det förklaras t.ex. att det krävs en penis och en 
vagina för att ha samlag. ”Snoppen kramas om av snippan […]” (Summanen, 
2015 s.15), ”Det kan vara viktigt att veta att vuxna människor ofta har sex med 
varandra bara för att det känns bra” (Summanen, 2015 s.16).   

Samtlig litteratur som analyserats och som framställer samlag använder sig av 
tecknade bilder. Det förekommer bilder på människor som fullbordar samlag, 
men även på möss framställda med mänskliga egenskaper. ”Och de gjorde pre-
cis som människorna gör.” (Janosch, 1993, s.44). Detaljerna i de tecknade bil-
derna skiljer sig åt i de olika litterära verken. En del tecknade bilder illustrerar 
streckgubbar (Cole, 1993, s.17–18), medan andra illustrerar mer detaljrika 
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kroppar (Wik, 2011 s.1). ”Det här är några olika sätt som mammor och pappor 
passar ihop på.” (Cole, 1993 ss.21–22), så beskriver författaren samlag. De 
tecknade bilderna, ritade av barn, visar sedan bl.a. två nakna människor som 
föreställer clowner. De har samlag bl.a. på en skateboard, hängandes i luften i 
ballonger och ståendes på huvudet. Ingen av den analyserade litteraturen be-
skriver samlaget med fotografier. En majoritet av den analyserade litteraturen 
beskriver samlag mer i textform än att bildligt illustrera samlaget.  

Litteraturanalysen visar att begreppsanvändningen gällande att beskriva sam-
lag varierar och tre olika kategorier hittades. Anatomiska, vardagliga och me-
taforiska. Inom kategorin anatomiska begrepp används ord som vagina, slida, 
penis.  Inom kategorin vardagliga begrepp används ord som snopp och 
snippa. Inom den tredje kategorin metaforiska begrepp används ord som hål 
och tub. ”Tuben kommer in i mamma genom ett litet hål” (Cole, 1993 s.19–
29). I litteraturen beskrivs samlaget ofta ihop med benämningarna på mäns och 
kvinnors könsorgan, som t.ex. att en kvinna har en vagina och en man har en 
penis (Nilsson & Swanberg, 1993 s.1). 

 

Reproduktion  

Resultatet av litteraturanalysen visar att reproduktionsprocessen framställs va-
rierat i barnlitteraturen och två kategorier har framkommit, faktabaserat och 
fantasibaserat. I analysen framkom det att majoriteten är faktabaserat grun-
dade. T.ex. så beskrivs det i samtlig litteratur som berör reproduktionen att en 
bebis ligger i en kvinnas mage. Det beskrivs också i samtlig litteratur att det 
krävs ägg och spermier för att det ska kunna bli en bebis. Hur detaljrik beskriv-
ningen är varierar. Ett exempel på detaljrik beskrivning är att författaren steg-
vis beskriver hur ett barn blir till. ”Spermien är en sädescell och ägget en ägg-
cell. De två cellerna smälter ihop och blir till en enda cell” (Wik, 2011 s.13). 
Ett exempel på en fantasibaserad framställning av reproduktion är att man 
kan hitta bebisar under stenar. ”En del barn kommer dinosaurier med.” (Cole, 
1993 s.6). Två av de utvalda litterära verk berörde reproduktionsformer som 
provrörsbefruktning och insemination (Berlekom, 2018; Jonsson, 2008) Dem 
båda är faktabaserade i sin beskrivning när det kommer till reproduktionen, 
men desto mindre detaljerade och beskrivande rörande processen i sig. Det 
beskrivs t.ex. att doktorn planterar ett frö i en av mammornas mage med ett 
stick, sedan börjar magen att växa (Berlekom, 2018 s.4).  

Av de tio analyserade litterära verken som litteraturanalysen utgått ifrån, an-
vänder sig nio av dessa av tecknade bilder för att beskriva reproduktionen. 
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Den tionde innehåller fotografier (Nilsson & Swanberg, 1993). Majoriteten 
av de tecknade bilderna är antropomorfistiska. T.ex. så har det anträffats teck-
nade bilder där spermier har både hattar, ögon och munnar. Ägg och spermier 
samtalar och dansar med varandra (Wik, 2011 ss.3-15). Fotografierna som an-
träffats visar mikroskopiska bilder på bl.a. spermier och ägg samt på när sper-
mierna tar sig in i äggcellen (Nilsson & Swanberg, 1993 ss.1-2) I en majoritet 
av litteraturen beskrivs reproduktion i textform ”Så, hur blir då bebisar till? 
Jo, för att det ska bli ett barn behövs två saker som måste blandas: ett ägg och 
en spermie.” (Summanen, 2015 s.7) och sedan kompletteras beskrivningen 
med illustrationer. I litteraturen om insemination illustreras inte processen alls. 
Det visas t.ex. bara bilder på mammorna och sjukhuset, men inte på inseminat-
ionsprocessen (Berlekom, 2018 s.3). 

Litteraturanalysen visar att begreppsanvändningen gällande att beskriva repro-
duktion varierar och tre kategorier hittades. Anatomiska, vardagliga och meta-
foriska. Exempelvis så används anatomiska begrepp som: ägg, äggledare, 
äggstock, äggcell, livmoder, moderkaka, spermie, sädesledare, och testiklar. 

 

”För att det ska bli en sådan som du krävs en spermie och ett ägg. Inuti 
kvinnans snippa en bit upp finns livmodern. Utanpå den sitter det ägg-
stockar och i dem finns massor av ägg, som funnits där ända sedan 
kvinnan föddes. En gång i månaden lossnar ett ägg. Det sugs in i en 
tratt och vidare in i äggledaren. Där ligger det och väntar på spermier. 
Under mannens snopp inuti pungen finns testiklarna. I dem bildas det 
spermier. Det kan bli miljarder på bara en månad. Hälften är flicksper-
mier, hälften pojkspermier. De tar sig ut ur snoppen genom sädesle-
daren” (Wik, 2011 s.1). 

  

De mer vardagliga begrepp som används är t.ex.: mage för att beskriva (bar-
nets placering), göra barn och frön (spermier) (Janosch, 1993 s.40). I litteratu-
ren rörande provrörsbefruktning och insemination används begrepp som frö i 
syfte att förklara vad som ska planteras i mammas mage (Berlekom, 2018, 
s.4). Det skrivs om ägg, ”bebisfrö”-donatorer och bebisen i mammas mage 
(Nilsson, 2014, ss.17–18). Gällande användandet av metaforiska begrepp så 
beskrivs bl.a. spermiers utseende som ormar eller maskar i text (Nilsson, 
2014).  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Att samtala med barn om mänsklig reproduktion 

I enkätundersökningen ställdes frågor till respondenterna om vad de föredrar 
och vad de faktiskt använder sig av för förmedlingsstrategi i sitt pedagogiska 
arbete. Det grundades i en osäkerhet gällande huruvida det ena skulle utesluta 
det andra, vad som föredras och faktiskt görs behöver inte vara synonymt. 154 
enkätsvar registrerades och resultatet visade att cirka hälften av respondenterna 
föredrog just samtal som förmedlingsstrategi, men än fler använder sig av det. 
Vilket i klartext tolkats som att: majoriteten av respondenterna, när de ska för-
medla information om den mänskliga reproduktionsprocessen, väljer samtal, 
framför andra metoder för kunskapsförmedling. Oavsett vilken de själva före-
drar. Studiens andra frågeställning innefattar förskollärares inställning till att 
använda sig av barnlitteratur som ett verktyg i samtal med barn om mänsklig 
reproduktion. Sciaraffa och Randolph (2011) lyfter barnlitteraturens funkt-
ioner när det ska föras samtal om fenomen som barn visat intresse för. Omkring 
60% av respondenterna som deltog i denna studies enkätundersökning ansåg 
barnlitteraturen vara ett användbart verktyg när de ämnar samtala med barn om 
den mänskliga reproduktionsprocessen. Enkätresultatet synliggör responden-
ternas inställning till att använda sig av barnlitteratur i samtal med barn. 	

13% av respondenterna angav att de inte vill förmedla kunskap om den mänsk-
liga reproduktionsprocessen i sin yrkesprofession och 6,5% ansåg att det inte 
ingår i förskollärares uppdrag att åta sig sådana uppgifter. Det kan bero på, 
tidigare nämnt, upplevt känsligt ämne bland vissa människor. Davies och Ro-
binson (2010) framhåller i sin studie att flertalet av informanterna finner den 
mänskliga reproduktionsprocessen som ett skamfyllt ämne att samtala om. 
Ballard och Gross (refererad till i Stone, Ingham & Gibbins, 2013) framhåller 
att en distansering kan underlätta i samtal med barn om sex och samlevnad. Att 
samtal som syftar till de biologiska och anatomiska aspekterna föredrogs bland 
deras informanter. Andelen som angett, i denna enkätundersökning, att de helst 
inte vill förmedla kunskap inom detta område alls kan tänkas använda sig av 
barnlitteratur som berör området reproduktion och således distansera sig själva 
från ämnet. De kan då istället samtala om uppkomna situationer i den litterära 
handlingen. Trots detta svarade 32,7% att de känner sig positivt inställda till 
att samtala med barn om den mänskliga reproduktionen. 	

En fråga som kan ställas är om förskollärare upplever barnlitteratur som ett 
användbart verktyg i samtal med barn om ämnen som kan upplevas känsliga, i 
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detta fall, den mänskliga reproduktionsprocessen? Utgången från enkätunder-
sökningen framhåller att så är fallet, men det svarar givetvis inte för hela san-
ningen. Simonsson (2004) samt Bingham m.fl. (2018) betonar att litterära verk 
gynnar barns kunskap och inlärning ur flera aspekter. Det bidrar bl.a. till en 
fördjupad förståelse och utvecklar barns förmåga att förstå olika fenomen samt 
vokabulär och begreppsuppfattning. Thulin (2011) framhåller att förskollärare 
bör resonera och reflektera tillsammans med barnen och vara en medforskande 
pedagog. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) framhålls det att barnen ska 
ges förutsättningar att utveckla sitt språk och vokabulär genom att erbjudas 
högläsningstillfällen och samtala om litteratur. Utifrån denna studies resultat 
och ovan nämnd forskning kan litterära verk, med sin medierande funktion, 
därav ses som gynnsamt för både förskollärare och barn då man med hjälp av 
litteratur kan tillägna sig kunskaper tillsammans med sina medmänniskor i 
samtalssituationer.  

De insamlade enkätsvaren visade på ett stort bortfall av kontaktade responden-
ter. Exakt hur stort bortfallet är går inte att svara på, då informationsbrevet 
mailades ut till förskolerektorer som i sin tur vidarebefordrade till sina an-
ställda förskollärare. Kan resultatet svara för hela populationen förskollärare? 
Det är ingen slutsats som kan argumenteras för. Däremot har enkäten registre-
rat 154 svar vilket kan ses som en fullt rimlig mängd för att kunna generalisera 
resultatet till en viss grad. Detta innebär att studiens mättnadskriterium är upp-
fyllt.  

 

6.1.2 Framställningar av den mänskliga reproduktionen 

Resultatet från den analyserade litteraturen visar att framställningar av sam-
lag och mänsklig reproduktion i barnlitteratur framställs varierande, men re-
sultatet visade att samtlig litteratur har ett syfte att förmedla kunskap om 
människans reproduktion, vilket också Andersson (2015) framhåller i sitt re-
sultat. Användandet av begrepp i de litterära verken är något som utgåtts 
ifrån när det analyserats vilka begrepp som använts för att beskriva samlag 
och reproduktion. Sciaraffa och Randolph (2011) betonar vikten av att an-
vända “rätt” begrepp beträffande kontext i samtal med barn där de menar att 
det gynnar barnen i deras livslånga lärande. Vad som klassas som “rätt” och 
“fel” är tolkningsfråga på individnivå, där alla människors tidigare erfaren-
heter påverkar vilka begrepp som väljs att använda i olika kontexter. Littera-
turanalysen framhöll att användandet av begrepp rörande framställandet av 
samlag och reproduktion varierar, både vardagliga, anatomiska och metafo-
riska begrepp förekommer i den analyserade barnlitteraturen. 	
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Ett vitalt fragment i det sociokulturella perspektivet, vilken är studiens teore-
tiska utgångspunkt, är interaktion människor sinsemellan samt med artefakter 
(Elfström m.fl., 2015).  I denna studie ses barnlitteraturen som det medier-
ande redskapet, alltså verktyget som förskollärare kan välja att använda sig 
av och ta stöd i, gällande att samtala med barn om, i detta fall, den mänskliga 
reproduktionen. Litteraturen blir ett verktyg som samlar människor. Både för-
skollärare och barn kan i interaktion med varandra och med hjälp av litteratu-
rens funktion, upptäcka, utforska, resonera och diskutera tillsammans kring 
olika naturvetenskapliga fenomen för att tillägna sig nya kunskaper och nya 
sätt att förstå sin omvärld.  	
Pappas (2006) forskningsresultat visar att lärare, i sin undervisning, hellre 
väljer litteratur med fantasibaserade framställningar av diverse naturveten-
skapliga fenomen, framför sådana med faktabaserade framställningar i sitt 
pedagogiska arbete. Författaren menar att detta beror på lärares osäkerhet 
kring barns förmåga att tillägna sig naturvetenskapliga fenomen av informa-
tiv karaktär. Resultatet av litteraturanalysen i denna studie visade dock att 
majoriteten av den analyserade barnlitteraturen innehåller faktabaserade 
framställningar, men med tecknade bilder. Och kanske kan det tänkas vara 
det som lärare, som Pappas (2006) klassificerar som fantasibaserade fram-
ställningar? Det går inte att avgöra utifrån stundande studies resultat. Att 
merparten av denna studies litteraturanalys innehåller faktabaserade fram-
ställningar av samlag och mänsklig reproduktion skulle bl.a. kunna bero på 
att: i takt med att samhället utvecklats så har även synen på barns kompetens 
att tillägna sig kunskap förändrats. I dagens samhälle kan kunskap ses som en 
nödvändighet för en värdig levnadsstandard. Den analyserade litteraturens re-
sultat synliggör att barnlitteratur med faktabaserade framställningar domine-
rar i det barnlitterära rummet.  
 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Enkätundersökning 

Genomförandet av den kvantitativa enkätundersökningen möttes av ett mot-
stånd. Johansson och Svedner (2010) menar att enkät kan vara problematiskt 
när man syftar att undersöka uppfattningar, inställningar eller åsikter till ett 
visst fenomen. Dock valdes denna datainsamlingsmetod att ändå appliceras på 
studien, då den syftade till att nå så många respondenter som möjligt. Det dis-
kuterades vad vald metod skulle kunna tillföra så att studiens syfte besvaras. 
Det ansågs fördelaktigt att motta svar på detta sätt då det snabbt skulle ge en 
tydlig överblick över respondenternas svar. Därav föll valet på att använda en-
kät som datainsamlingsmetod. De begränsningar som stötts på i användandet 
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av enkät som datainsamlingsmetod var till viss del arbetet med att formulera 
enkäten och dess påståenden. Tydlighet är av stor vikt för att respondenten ska 
förstå studiens avsikt och dennes svar är en förutsättning för det fortsatta arbe-
tet. Enkätundersökningen som utformades, genererade svar i form av procent 
och deskriptiv statistik, siffror som i Excel omvandlades till ett medelvärde för 
varje fråga och påstående. 	

I enkäten ställdes fyra bakgrundsfrågor. Två av dessa har redogjorts för i av-
snitt 6.1.1, enkätens resultatdiskussion. Resterande två bakgrundsfrågor be-
rörde respondentens ålder och yrkesverksamma tid. Anledningen till att dessa 
frågor ställdes var för att undersöka om det fanns något samband mellan bak-
grundsfaktorerna och respondenternas enkätsvar. När enkäten stängts och sva-
ren analyserats visade resultatet att sambandet var så litet att det bedömdes att 
det i den graden inte påverkat studien. Ålder och yrkesverksam tid visade på 
en bredd i populationen, detta var dock irrelevant i förhållande till enkätens 
resultat. 	

Som tidigare nämnt så täcker inte denna enkätundersökning hela populationen 
förskollärare. Ett visst bortfall har uppskattats bland de som kontaktades i sam-
band med enkätundersökningen. En aspekt som kan ha föranlett detta är att 
kontakt enbart etablerats via mail, respondenterna påmindes heller inte om att 
svara på enkäten efter en viss tid. Att enkäten endast fanns till de kontaktades 
förfogande i 14 dagar är också en aspekt som kan ha påverkat bortfallet bland 
eventuella respondenter. Om tidsramen för denna studie hade varit större, hade 
mer tid kunnat läggas på att nå ut till fler respondenter. Det kan då tänkas att 
studiens reliabilitet och validitet kan stärkas än mer.  	

 

6.2.2 Litteraturanalys 

En kvalitativ litteraturanalys var den datainsamlingsmetod som var lämpligast 
att använda med hänsyn till studiens syfte. De begränsningar som stöttes på 
under studiens genomförande, kopplat till litteraturanalysen, var att det upp-
levdes utmanande att inte låta egna åsikter och värderingar avspegla sig i var-
ken litteratururvalet eller litteraturanalysen. Där fanns dock det sociokulturella 
perspektivet och den induktiva analysmetoden som ett erhållande stöd. Att 
kunna beskåda litteraturen med forskarglasögon resulterade i att personliga pa-
rametrar neutraliserades till viss del. Ytterligare stöd togs i analysschemat. Det 
verkade för att hålla analysen likvärdig genom samtlig litteratur men också för 
att avgränsa och hitta en strategi för att förtydliga vad som eftersöktes. 
Christoffersen och Johannessen (2018) erhöll förslag på frågor att ha i sitt be-
aktande när ett analysschema ska konstrueras. 	
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För att genomföra en litteraturanalys krävs det en urvalsprocess. I denna studie 
blev barnlitteratur beträffande den mänskliga reproduktionen den genre som 
eftersöktes. Urvalet kan ha inverkan på studiens reliabilitet och validitet, men 
då nästintill samtlig litteratur stötts på under verksamhetsförlagd utbildning 
ansågs urvalet relevant att utgå ifrån i litteraturanalysen. Om samma studie 
skulle genomföras en gång till kan litteratururvalet komma att se annorlunda 
ut. Om inte statistik på biblioteket går att inhämta, kan förskolor besökas. Då 
kan både förskollärare och barn tillfrågas om vilka böcker de har till förfo-
gande, för att stärka reliabiliteten och validiteten ytterligare. Ett upprepande 
genomförande av samma studie hade kunnat bidra till en mer fördjupad litte-
raturanalys då mer erfarna forskarglasögon kan tillämpas till denna datain-
samlingsmetod. Litteraturanalysen har kunnat besvara studiens syfte med till-
hörande frågeställningar.  

	

6.3 Slutsatser 
Syftet med studien var att bidra till ökade kunskaper om förskollärares syn på 
undervisning om mänsklig reproduktion i förskolan. Syftet var också att belysa 
hur reproduktion framställs i barnlitteratur och hur förskollärarna upplever att 
de kan använda litteraturen. Resultatet i studien visade att majoriteten av den 
analyserade barnlitteraturen framställs faktabaserat. Hur olika begrepp an-
vänds i de litterära verken som analyserats var något som fokuserades på för 
att försöka besvara frågeställningen om hur den mänskliga reproduktionen 
framställs, samt vad som utmärker de olika framställningarna. En slutsats är 
att de begrepp som används i barnlitteratur för att beskriva den mänskliga re-
produktionsprocessen möjligtvis inte har en så stor inverkan för barns förstå-
else för fenomenet, det är hur man använder begreppen som är det viktiga. De 
vardagliga begreppen behöver således inte vara mindre fördelaktigt att an-
vända sig av, som Sciaraffa och Randolphs (2011) forskningsresultat pekar på, 
då det kan tänkas vara de som barn hör användas i flest kontexter. 	

Syftets andra del gällande hur förskollärare upplever att de kan använda sig av 
barnlitteratur i samtal med barn undersöktes med en enkät. Resultatet visade 
att förskollärare i största allmänhet finner barnlitteratur som ett användbart 
verktyg och att de ställer sig positiva till att samtala med barn om mänsklig 
reproduktion. En slutsats vi drar är att ett öppet sinne hos en medforskande 
pedagog kan resultera i samtal om människors reproduktion oavsett hur den 
framställs i litteraturen som förskollärare väljer att använda sig av i sitt peda-
gogiska arbete.  
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Studien har även medfört kunskaper om hur den mänskliga reproduktionen 
framställs i flertalet barnlitterära verk. Och som nämnt i inledningen så grun-
dades denna studie i att flertalet frågor från barn gällande hur barn blir till mot-
tagits. Således skulle det vara intressant om det undersöks vidare i huruvida 
barn tillägnar sig kunskap om fenomenet, i förhållande till vilken litteratur och 
begrepp förskollärare använder sig av i sitt pedagogiska arbete. För att belysa 
hur barn tillägnar sig kunskap om fenomenet skulle man kunna utforma en 
designstudie med undervisningsförsök i barngrupp. På så sätt synliggörs även 
barnens perspektiv i förhållande till denna studie. Då förskollärare, i enlighet 
med förskolans värdegrund, ska verka för att synliggöra barnens möjligheter 
till att reflektera över och dela sina tankar om diverse livsfrågor (Skolverket, 
2018) anses förslaget till vidare undersökning väsentligt.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev som skickades till responden-
ter.	
Hej, 	
Vi heter Lisa och Matilda och studerar till förskollärare vid Karlstads Univer-
sitet. Just nu läser vi den näst sista terminen och skriver vårt examensarbete. 
Syftet med vår studie är att belysa hur mänsklig reproduktion framställs i 
barnlitteratur samt hur förskollärare upplever att de kan använda litteraturen 
som ett verktyg för att samtala med barn om reproduktionsprocessen. 	
	

Länk till enkät: https://sunet.artologik.net/kau/Preview/11281 	
	

Deltagandet i vår studie innefattar att du svarar anonymt på en enkät som tar 
cirka 5 minuter. Enkäten besvaras i det webbaserade enkätverktyget Survey 
& Report som är en molntjänst utanför Karlstads universitet. Svarsresultatet 
kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kommer 
att kunna ta del av det. När undersökningen är slutförd kommer materialet att 
förstöras och raderas. Genom att svara på enkäten godkänner du att delta i vår 
undersökning. 	
	

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 
få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventu-
ella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att 
invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 
klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 
Karlstads universitet är dpo@kau.se.	
	

Med vänliga hälsningar	
	

Matilda Moberg, Student	
XXXXX@student.kau.se	
Lisa Persson, Student	
XXXXXstudent.kau.se 	
Mikael Rydin, Universitetsadjunkt & handledare  	
XXXXX@kau.se 	
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Bilaga 2.	Enkätfrågor.	
Enkätfrågorna kommer beröra hur du som förskollärare arbetar med mänsk-
lig reproduktion i förskolan. Mänsklig reproduktion innefattar hur människor 
fortplantar sig. Du kommer nu att få 20 frågor och påståenden att svara på, 
vi uppskattar att enkäten tar cirka 5 minuter att genomföra. Genom att svara 
på enkäten ger du oss ditt samtycke till att delta i undersökningen där du som 
respondent är anonym. Tack för ditt deltagande! /Lisa och Matilda.  
	

1. Hur gammal är du? <25, 26–35, 36–45, 46–55, 56> 
2. Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 0–5 år, 6–10 

år, 11–15 år, 16–20, 20år> 
3. I mitt pedagogiska arbete föredrar jag att förmedla kunskap om den 

mänskliga reproduktionsprocessen genom: Alternativ: samtal, bild-
samtal, planerad aktivitet, informativa filmer, inte alls.  

4. I mitt pedagogiska arbete förmedlar jag kunskap om den mänskliga 
reproduktionsprocessen genom att samtala med barn.  
 

Här får du gradera dina svar från 1–5. Från instämmer inte alls till instäm-
mer helt. 	

5. Jag känner mig positivt inställd till att samtala med barnen om den 
mänskliga reproduktionsprocessen.  

6. Jag anser att det ingår i förskollärarens uppdrag att samtala med barn 
om den mänskliga reproduktionsprocessen.  

7. Jag är medveten om att det finns barnlitteratur som berör den mänsk-
liga reproduktionsprocessen.  

8. Jag är medveten om att det finns barnlitteratur som berör alternativa 
reproduktionsprocesser. Som t.ex. provrörsbefruktning och inseminat-
ion.  

9. Jag använder mig av barnlitteratur i mitt pedagogiska arbete för att 
förklara olika naturvetenskapliga fenomen för barn.  

10. Jag anser att barnlitteratur är ett användbart verktyg när jag, i mitt pe-
dagogiska arbete, ska samtala med barn om den mänskliga reprodukt-
ionsprocessen.  

11. Jag anser att barnlitteratur är ett användbart verktyg när jag ska sam-
tala med barn om alternativa reproduktionsprocesser. Som t.ex. prov-
rörsbefruktning och insemination.  

	

Framställning 1: I bilderboken Mamma lägger ägg, skriven av Babette Cole, 
framställs den mänskliga reproduktionsprocessen bland annat genom att man 
odlar babyfrön i en kruka, där det sedan växer upp en planta med en liten be-
bis i. Boken har få ord men desto fler illustrerade bilder.	
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Här får du gradera dina svar från 1–5. Från Instämmer inte alls till instäm-
mer helt. 	

12. Jag anser att denna typ av framställning kan ge barn svar på de frågor 
som de kan tänkas ställa om den mänskliga reproduktionsprocessen. 

13. Jag anser att denna typ av framställning kan bidra till samtalsmöjlig-
heter, i mitt pedagogiska arbete, med barn om den mänskliga repro-
duktionsprocessen.  

14. Jag anser att denna framställning kan ge barn möjligheter att reflek-
tera kring den mänskliga reproduktionsprocessen.  
 

Framställning 2: I bilderboken Hur kom jag till? Skriven av Märit Jonsson, 
framställs provrörsbefruktning detaljerat i både text och bild, genom att man 
plockar ut ett ägg och en spermie som man sedan blandar i ett provrör. När 
ägget är befruktat sätter man in det i mammas mage igen. 	
I bilderboken Mammornas bebisresa, skriven av Hedvig och Adrian van Ber-
lekom, framställs inseminering som att doktorn planterar ett frö i en av mam-
mornas mage där bebisen sedan får växa en längre tid. Boken har många 
ord, men desto färre beskrivande illustrationer av processens händelseför-
lopp.	
	

Här får du gradera dina svar från 1–5. Från instämmer inte alls till instäm-
mer helt. 	

15. Jag anser att dessa två framställningar kan ge barn svar på de frågor 
som de kan tänkas ställa om den mänskliga reproduktionsprocessen. 

16. Jag anser att dessa två framställningar kan bidra till samtalsmöjlig-
heter, i mitt pedagogiska arbete, med barn om den mänskliga repro-
duktionsprocessen.  

17. Jag anser att dessa två framställningar kan ge barn möjligheter till att 
reflektera kring den mänskliga reproduktionsprocessen.   

18. Jag ser det som positivt att det finns en variation av framställningar av 
mänsklig reproduktion i barnlitteratur. 

 
Framställning 3: I bilderboken Spermie plus ägg är lika med bebis, skriven 
av Jenny Wik, framställs den mänskliga reproduktionsprocessen genom att 
man beskriver anatomins funktioner och stegvis förklarar hur spermier och 
ägg tillsammans bildar en bebis i livmodern. 	
Illustrationerna är färgglada och livliga. T.ex. så har spermierna både ögon 
och huvudbonader.	
Här får du gradera dina svar från 1–5. Från instämmer inte alls till instäm-
mer helt	
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19. Jag anser att denna typ av framställning kan ge barn svar på de frågor 
som de kan tänkas ställa om den mänskliga reproduktionsprocessen. 

20. Jag anser att denna typ av framställning kan bidra till samtalsmöjlig-
heter, i mitt pedagogiska arbete, med barn om den mänskliga repro-
duktionsprocessen.  

21. Jag anser att denna framställning kan ge barn möjligheter att reflek-
tera kring den mänskliga reproduktionsprocessen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

 
 
 
 

 


