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S T J Ä R N F A M I L J E N
S Y F T E :  Att öppna upp för många olika sätt att vara familj och inkludera alla barns 
familjer i familjenormen, samt ge alla barn möjlighet att känna stolthet inför sin familj 
– så som de själv vill definiera den.

Börja med att läsa Anna-Clara Tidholms barnbok Min familj med barnen. 
I boken presenterar barn sina olika familjer på ett likvärdigt och självklart 
sätt, och läsningen öppnar för att en familj kan se ut på många sätt och 
definieras av barnet själv utifrån idén om att en familj handlar om att 
höra ihop. Boken har valt att använda grafiken bakom bilderna för att 
visa hur familjen sitter ihop, medan barnet ”bara” räknar upp dem som 
är med i familjen. Att Gabriellas pappa och mamma inte bor på sam-
ma plats syns genom att det går en väg mellan dem båda, och goseti-
gern följer med i väskan när Gabriella byter boende. 

1. Läs boken och ha de samtal som boken framkallar.

2. Ta fram ett större papper till varje barn, papper som de kan skapa en 
stjärna av – gärna i ett guldigt eller glansigt papper, samt papper att 
rita på. Ta också fram pennor, klister och saxar.

3. Varje barn ska skapa en stor stjärna som de fäster på det större papp-
ret. Stjärnan behöver inte se ut på något speciellt sätt. 

4. På stjärnan kan barnen placera dem som de tycker är med i familjen 
genom att rita personerna på ett papper, klippa ut och fästa på stjär-
nan. Här finns inga rätt och fel, barnen själva får välja vilka som är 
med och hur de ska placeras i stjärnan.

5. Låt barnen presentera sina stjärnor och häng sedan upp dem på väg-
gen eller gör en tavla som barnet kan ta med hem.

bild: Anna-Clara Tidholm Min familj

Det är bra om de vuxna på förskolan också gör egna stjärnor att sätta upp, 
vilket ger ett lysande tillfälle att lyfta fram en bredare bild av vad en familj 
kan vara. Då kan ni till exempel aktivt inkludera bandylaget i familjen, eller 
mormor som bor i ett annat land, eller grannen som passar hunden …

Här går det att anpassa övningen efter barnets ålder. Små barn kan 
ha bilder ni har ritat åt dem, eller foton. Ni kan också inför övning-
en prata med barnets vårdnadshavare om vilka som ingår i barnets 
familj, och här kan det vara bra att föreslå att alla de personer som 
är viktiga för barnet kan vara med, även gosedjur eller husdjur. Lite 
större barn kan ju berätta själva, men med de allra yngsta kan hjälp 
från hemmet behövas. Skapa stjärnan tillsammans med barnet.

L I T E  L ÄT TA R E

N I  B E H ÖV E R
• Boken Min familj.
• Stora papper, ett till varje barn.
• Papper att rita på.
• Guldpapper eller gult papper att göra stjärnor av.
• Saxar.
• Pennor/kritor.
• Klister.


