Stjärnfamiljen
Läs det här!
Att möta och bemöta regnbågsfamiljer. Artikel i Rikshandboken i barnhälsovård 2014.
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/bemotande/att-mota-och-bemotaregnbagsfamiljer/
Att bli och vara förälder. Hemsida från RFSL.
https://www.rfsl.se/verksamhet/foralder/
Regnbågsfamiljer i väntan. Hemsida från RFSL
https://www.rfsl.se/verksamhet/regnbagsfamiljer-i-vantan/
Perspektiv utifrån barnets familj. Ett avsnitt i Vägledning för barnhälsovården på sidorna 29-32.
Socialstyrelsen 2014.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2014-45.pdf

Mer att läsa
BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. RFSL Ungdom 2011.
https://rfslungdom.se/bryt/
Min familj. Barnbok av Anna-Clara Tidholm. Olika förlag 2009. Kan köpas på Olika förlag:
http://www.olika.nu/kop-vara-bocker/butik/min-familj/
Nätverksfamiljen. En antologi om olika former av familjer och hur föräldrar utformar familjens
vardag utifrån barnen. Redaktörer Margareta Bäck-Wiklund och Thomas Johansson. Natur & Kultur
2012.
http://www.adlibris.com/se/bok/natverksfamiljen-9789127133044

Källor som texten baseras på
Att skapa nya ord. En text om begreppet stjärnfamilj av Julia Johansson. Relationsinstitutet.org 2014.
https://relationsinstitutet.org/att-skapa-nya-ord/
Barn i regnbågsfamiljer. Ett webbaserat utbildningsmaterial för förskolan. 2012. Finns inte längre
tillgängligt.
Bemötande av hbt-personer i vården från RFSL. Finns inte längre tillgänglig; dock finns ett liknande
material här:
https://rfslstockholm.se/wp-content/uploads/2019/01/RFSL_SLL_bra_bemotande_WEBB.pdf
Familjeliv hos samkönade par och andra regnbågsfamiljer. Ett kapitel av Anna Malmquist, Margareta
Hydén & Karin Zetterqvist Nelson i boken Nätverksfamiljen. Margareta Bäck-Wikström& Thomas
Johansson (red.). Natur och Kultur 2012. Finns att beställa via Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/bok/natverksfamiljen-9789127133044
Höra hemma. Häfte. RFSL 2004. Finns att köpa via tidningen QX hemsida:
https://shop.qx.se/sv/articles/2.30.6500/rfsl-rfsl-hora-hemma

Krokben och utsträckta händer, om intersektionella perspektiv på makt. En skrift av Sandra Dahlén.
Allt om jämställdhet 2012. Finns att ladda ner här:
https://www.signahl.se/gratis-material/
Lathund om queer från RFSL. Finns inte längre tillgänglig.
Pride and prejudice: Lesbian families in contemporary Sweden. Avhandling av Anna Malmquist.
Linköpings Universitet 2015. Finns tillgänglig via Digitala Vetenskapliga Arkivet:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:812264/FULLTEXT01.pdf
Regnbågsfamilj och stjärnfamilj, vad betyder det? Artiklar på RFSU:s hemsida 2013. Finns inte längre
tillgängliga men motsvarande material finns här:
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/relationer/regnbags---eller-stjarnfamiljer/
Regnbågsfamiljernas etablering i Sverige. En artikel av Anna Malmquist & Karin Zetterqvist Nelson.
Barnbladet 2010. Finns tillgänglig här:
https://www.academia.edu/1437053/Regnb%C3%A5gsfamiljernas_etablering_i_Sverige
Tre av fyra barn bor med båda sina ursprungliga föräldrar. Pressmeddelande nr 2013:261. Statistiska
centralbyrån. Källan finns inte längre tillgänglig; se följande länk för uppdaterad barn- och
familjestatistik:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/barnoch-familjestatistik/pong/statistiknyhet/barn--och-familjestatistik/

