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Abstrakt 

Syftet med vår studie är att synliggöra barns tankar och uppfattningar kring genus och 

könsroller. Detta får vi svar genom våra två studiefrågor: Vilka uppfattningar har barn 

om könsroller? och Hur tolkar och förstår barn könsneutralitet? Studien grundar sig i 

den kvalitativa metoden där vi genomförde intervjuer i samband med högläsning och 

boksamtal, utifrån en normkritisk barnbok.  

Resultatet visar att barnen har indirekta uppfattningar av de stereotypa könsrollerna och 

dess normer, genom att de kunde tillämpa specifika beskrivningar på de biologiska 

könen. Men barnen kunde avvika från dessa normer efter diskussion och reflektion. 

Resultatet visade även att barnen gjorde kopplingar utifrån deras omvärld. De kunde 

byta ut begrepp som han och hon och istället använda sig av syster och bror. Några barn 

utgick även från sina familjemedlemmar när de beskrev kön. Slutligen visade resultatet 

att barnen i studien hade blandade reaktioner kring begreppet könsneutralitet men 

visade även en öppenhet för ämnet. Studiens slutsatser är att barn är genusmedvetna och 

kompetenta att föra en diskussion kring genus. Trots att barnen i studien baserade sina 

svar utifrån tidigare erfarenheter kunde de ändå reflektera kring genus överlag och 

därmed ha ett öppet perspektiv kring begrepp som könsneutralitet. Dock visade sig att 

könsneutralitet var svårtolkat för barnen, men underlättades när vi introducerade 

könssymbolerna för barnen. 

Nyckelord 

genus, könsroll, könsneutralitet, barnbok, normkritik, förskola 

Tack 

Detta arbete hade inte varit möjlig att göra utan förskolornas medverkan. Vi vill därför 

börja med att rikta ett stort tack till de fyra förskolorna som hjälpte oss att nå ut med 

missivbreven till vårdnadshavarna, samt låna ut deras lokaler så att vi kunde träffa 

barnen i deras trygga miljö. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Karin 

Larsson som har lyssnat på våra funderingar, stöttat oss samt utmanat oss vidare under 

arbetets gång.  

Slutligen vill vi rikta det största tacket till våra familjer som har stöttat oss i vått och 

torrt, och kommit med uppmuntran när den behövdes som mest. Vi vill även tacka 

varandra för ett gott samarbete samt för många skratt trots långa dagar framför 

datorerna. 
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1 Inledning 
Vår studie grundar sig i hur barn i förskolans verksamhet upplever genus och 

könsroller. Detta är ett intresse som har funnits hos oss under en längre tid och som har 

uppkommit när vi har varit ute på olika förskolor genom jobb och VFU. Vår egen 

tolkning varierar mellan att barn redan från en tidig ålder har en specifik syn när det 

gäller könsroller, som de eventuellt kan ha bildat utifrån en vuxens perspektiv. Detta 

tolkar vi att det inte är ovanligt i förskolan att höra barnen själva nämna vad som till 

exempel är pojkkläder och flickkläder. Ett exempel på detta är i deras rollekar där det 

finns prinsessklänningar och byggarbetskläder att välja mellan. Men vi upplever även 

att barn i många fall går emot det vi kallar för normen för de stereotypa könsrollerna.  

Här har vi även sett kopplingar till att barnböcker kan påverka barnens syn kring genus, 

där böckerna oftast väljer att utgå från starka stereotypa roller utifrån huvudpersonens 

kön. Dock har det på senare år tillkommit en del bokförlag som fokuserar sig på att 

skriva genusmedvetna böcker som utmanar de stereotypa könsrollerna. Några av de 

normkritiska böckerna använder sig av ”unikaraktärer”, vilket innebär att en eller flera 

karaktärer inte beskrivs som ett specifikt kön (Heggestad, 2013). Exempel på detta är 

förlaget Spegel förlag, som vi kommer använda oss av och introducera för barnen i vår 

studie. Syftet med studien är att synliggöra deras tankar och upplevelser kring genus 

och könsroller med hjälp av en normkritisk barnbok. 

1.1 Centrala begrepp 

Här ges en kort beskrivning av fyra centrala begrepp som kommer ligga i fokus i hela 

studien. Alla begreppen har en stark koppling till genus och de kommer ha en stor roll i 

avsnitten Litteraturgenomgång och tidigare forskning, resultat och analys samt 

diskussion. 

1.1.1 Könsroller 

Könsroller ger den beskrivning av vad vi kallar för manligt och kvinnligt. Begreppet 

beskriver hur de två biologiska könen (man och kvinna) beskrivs ur ett socialt 

konstruktionistiskt sätt, där vi tillskriver olika egenskaper till respektive kön (Hirdman, 

2003). 

1.1.2 Stereotypa könsroller 

Stereotypa könsroller utgår från de förväntningar som samhället har på de biologiska 

könen, vilka oftast är förgivettagna. Egenskaper som färdigheter, intressen samt 

utseende ses endast som skillnader mellan männen eller kvinnorna. Begreppet ger alltså 

en beskrivning av hur det bör vara mellan en man och en kvinna, ur detta perspektiv ses 

mannen oftast som normen (Hirdman, 2003; SOU 2006:75). 

1.1.3 Könsneutralitet 

Begreppet könsneutralitet kan delas in i två olika aspekter. I den första aspekten 

beskriver begreppet personer som inte vill identifiera sig till ett visst biologiskt kön. 

Den andra aspekten utgår från olika fenomens eller objekts egenskaper som inte 

tillskrivs till ett specifikt kön (SOU 2006:75). 
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1.1.4 Normkritik 

Ur ett normkritiskt perspektiv kan vi reflektera kring, synliggöra och förändra både de 

normer och strukturer som styr i vårt samhälle. Det utgår från ett maktperspektiv där 

vikt ligger i att ifrågasätta det som anses vara normalt och önskvärt 

(Arbetsmiljöforum/Tema likabehandling, 2012). Vi använder oss av begreppet genom 

den barnbok som har valts, som bryter normen genom att beskriva en regnbågsfamilj 

(följer inte mönstret mamma, pappa, barn). 
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2 Bakgrund 
Förskolan ska jobba genusmedvetet i verksamheten. I förskolans läroplan beskrivs det 

att “Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Skolverket, 2016, s 5). 

Detta innebär att man vill öka jämställdheten redan i förskolan och på så vis minska den 

maktskillnad som finns mellan det manliga och kvinnliga könet (Hirdman, 2003). Dock 

kan detta ses som en utmaning från de vuxnas håll som själva är präglade av samhällets 

varierande normer. Kristina Henkel (2009) menar att pojkar och flickor tilldelas olika 

roller i förskolan av pedagogerna själva, där pojkar oftast ges en huvudroll i aktiviteter 

medan flickorna får en biroll. Hon menar att de vuxna utgår från de normer som finns 

kring könsroller, där pojkarna ses som aktiva och tänjer mer på gränserna medan 

flickorna är lugna och uppmuntras mer till att hjälpa till. Barn lär sig på detta vis att 

följa de vuxnas perspektiv på normer kring könsroller (Davies, 2003), något som 

kritiseras och öppnar en argumentation om varför det är viktigt att neutralisera 

könsrollerna redan i förskolan (Svaleryd, 2003). 

Genus och genusperspektiv är begrepp som är mycket aktuella idag. Genus beskriver ett 

system som både innefattar det biologiska könet och det sociala könet. I det biologiska 

könet tillskrivs mannen och kvinnan, medan i det sociala könet tillskrivs “skapade” kön 

så som könsneutrala (Hirdman, 2003; Henkel, 2009; Eidevald, 2009). Både från det 

biologiska perspektivet och det sociala perspektivet kan könen dock ses som socialt 

konstruerade, vilket innebär att det är vi själva som skapar oss en inblick hur en 

pojke/man eller flicka/kvinna är eller bör vara. Yvonne Hirdman förklarar även att ha ett 

genusperspektiv innebär att lyfta fram de idéer och föreställningar som finns om 

kvinnligt och manligt och granska dem ur ett maktperspektiv (Hirdman, 2003). Genom 

att kunna se saker ur ett genusperspektiv hjälper det oss att kunna lyfta fram de 

föreställningar och diskutera de uppfattningar som finns mellan de två biologiska 

könen, man och kvinna. Genusperspektivet ses främst ur ett maktperspektiv när man 

skiljer på vad som är “manligt” och “kvinnligt” (Svaleryd, 2003), där männen oftast ses 

som normen av de två och har därmed en överordnad roll gentemot kvinnan. 

2.1 Genus ur ett samhällsperspektiv 

Ur ett historiskt perspektiv har kvinnan alltid varit i underläge jämfört med mannen, då 

mannen ansågs sig vara både fysisk och psykiskt starkare än kvinnan. Kvinnan sågs inte 

som en egen individ utan var det som passade männen bäst och hamnade därför alltid i 

en underordnad position (Hirdman, 2003; Caine & Sluga, 2009). Hirdman (2003) 

använder begrepp som “man och icke-man” när hon talar om genus, och visar här de 

stereotypa skillnaderna mellan könen. Mannen får automatiskt den överlägsna rollen 

genom att han inte är en kvinna, då han anses vara starkare både fysiskt men också i 

handling och tanke. Denna syn på kön med tillhörande begrepp som könsroller har 

dominerat i större del av vårt samhälle (ibid.). 
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Det var under 1600–1700-talen som ur ett medicinskt perspektiv började bygga upp en 

ny form av könsskillnad. Man intresserade sig för könens olikheter och började därför 

rita männens och kvinnornas skelett olika. Här introducerades även nya könstermer, 

framförallt hos kvinnan för att kunna visa på skillnaderna mellan könen (Caine & Sluga, 

2009). En intressant aspekt noteras dock av Henkel (2009), som beskriver att det på 

1700-talet ansågs vara manligt att både bära peruk och smink. Det var heller inga 

konstigheter på den tiden att det även ansågs vara manligt att gråta och visa känslor, 

något som har ändrats i dagens samhälle. Genus och könsroller har ständigt varit i 

rörelse under vår historia, men det är viktigt att notera att även när män bar smink och 

kunde visa känslor öppet sågs de som normen (ibid.). 

Själva genus begreppet började växa fram och blev mer aktuellt i Sverige på 1980-talet 

när det ansågs sig behövas ur ett feministiskt perspektiv. Begreppet skulle visa vad som 

gömde sig under de fasta formerna av kvinnor och män, som bl.a. de skilda 

maktpositionerna mellan könen. Könsrollsbegreppet hade vid den här tiden förlorat i 

kraft, troligtvis på grund av övermättnad (Hirdman, 2003; Eidevald, 2009). Idag kan vi 

se maktpositioner genom att det är socialt accepterat att en kvinna är självsäker och 

intellektuell bara hon inte överglänser sin make. Även om detta mönster är något som 

tillämpas i praktiken, innebär det dock inte att detta beteende står i linje med den 

officiella jämställdhetsnormen som finns idag (Hedlin 2010). Följande utdrag visar 

Hirdmans förklaring till varför genusbegreppet bör användas; 

Att använda oss av begreppet ”genus” kommer vi ifrån könsroller då vi kan 

se det mer ur ett öppnare perspektiv. Vi fastnar här inte endast vid de fysiska 

skillnaderna mellan könen utan inkluderar även de sociala konstruktioner 

som finns, till exempel vad anses vara manligt och kvinnligt och att man kan 

identifiera sig med en annan roll än det kön man är född till. (Hirdman, 2003, 

s. 15-16) 

År 2012 var då hen-debatten tog fart. Hen är ett könsneutralt pronomen som kan 

användas i stället för hon eller han (Heggestad, 2013). Studier gjordes 2012 på hur 

människor ställde sig till användandet av pronomenet och reaktionerna var då väldigt 

negativa. Redan 2013 hade reaktionerna vänt och år 2015 fick tanken på pronomenet 

hen nästan ingen negativ reaktion alls. Samhället blir successivt bekvämare med att 

tänka könsneutralt (Gustafsson Sendén, Bäck & Lindqvist, 2015). 

2.2 Avslutande kommentarer 

Utifrån denna kunskapsöversikt vill vi i vår studie utforska barnens perspektiv och då 

kunna ta reda på om de följer eller avviker från dagens normer kring genus och 

könsroller, samt hur öppna barn är för genusmedvetenhet. Studiens resultat riktar sig 

främst till förskollärare och andra pedagoger som är insatta i förskolans verksamhet. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att synliggöra barnens tankar och uppfattningar kring genus 

och könsroller. För att kunna ta reda på detta har vi valt att utgå från dessa 

frågeställningar: 

1. Vilka uppfattningar har barn om könsroller? 

2. Hur tolkar och förstår barn könsneutralitet? 
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4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras hur tidigare forskning beskriver genus med en fördjupning 

kring genus i förskolan och barnböcker. Det kommer även en genomgång av tidigare 

forskning kring högläsning i förskolan. Utifrån denna kunskapsöversikt får vi och 

läsaren fördjupade kunskaper kring vårt forskningsämne och blir därför det en viktig 

grund till vår studie. 

4.1 Genus i förskolan 

I förskolans verksamhet samspelar både barn och pedagoger med varandra, och följer 

för det mesta omedvetet de könsroller som finns (Svaleryd, 2003). En studie visar att 

vuxna har oftast en specifik syn på hur pojkar och flickor är eller bör vara i förskolan. 

Detta kan påverkas av att det är i mer än hälften av familjerna som kvinnorna bär det 

största ansvaret och att det finns en västerländsk kultur att kvinnan ses som den 

självklara omsorgsgivaren (Forsberg, 2010). Det är inte heller ovanligt att vi tänker på 

specifika lekar till respektive kön, eller att vi ser pojkar som aktiva och stökiga medan 

flickorna är lugna och snälla (Svaleryd, 2003). Pedagoger är oftast medvetna om att 

arbeta med genus och jämställdhet i förskolan genom läroplanen. Ändå är det inte 

ovanligt att kommentarer görs till barnens klädsel i form av uppmuntran, något som 

stärker de skilda könsrollerna. Flickorna får kommentarer att de är fina eller söta medan 

pojkarna får begreppen cool och häftig. Dessa är oskrivna regler som vi mer eller 

mindre förväntar oss av barnen utifrån deras kön (SOU 2006:75; Henkel, 2009).  

Pedagogerna behöver vara medvetna över sin språkanvändning menar Bronwyn Davies 

(2003), som argumenterar för språkets tillgångar och begränsningar i förskolans 

verksamhet. Hon menar att barn lär sig snabbt de könskoder som finns i språket och att 

de har en relation till varandra. Här ingår de normer som de vuxna uttalar sig med och 

som barnen sedan följer, exempelvis deras val av klädsel, frisyrer och aktiviteter. 

Många länder anser att det behövs mer manliga pedagoger i förskolans verksamheter, 

för att på så sätt kunna öka genusmedvetenheten och bli mer jämställt. När 

könsfördelningen blir jämn hos pedagogerna kan förskolan ses som jämställd, och på så 

vis undvika de könskoder som finns. Detta tankesätt finns i stora delar av världen och 

även i Sverige, dock med skillnaden att jämställdhet inte endast utgår från detta 

perspektivet (SOU 2006:75). Jämställdhet ses dock inte som en demokratisk fråga som 

angår både män och kvinnor menar Svaleryd (2003), utan har i stora drag setts som en 

kvinnofråga från historiens gång fram tills idag.  

4.2 Barnböcker 

Synen på genus i barn- och ungdomsböcker har utvecklats genom åren. Vi kommer här 

gå igenom hur barnböcker ändrats över tiden samt vad tidigare forskning säger om 

samtal med barn om barnböcker. 

4.2.1 Genus i barnböcker och ungdomsböcker 

Medvetenhet om stereotypa könsroller och jämställdhetsfostran fick sitt genombrott på 

1960-talet (Kåreland, 2013). Innan dess fick författarna skapa särskilda omständigheter i 

böckerna för att de skulle bli socialt accepterade. Detta är Astrid Lindgrens bok om 
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Pippi från 1945 exempel på då hon är starkast i världen (Nikolajeva, 2017). Scenariot 

att Pippi är starkast i världen är något som är så orealistiskt att Pippi blir så uppenbart 

påhittad och det blir väldigt tydligt att Pippi inte är på riktigt (ibid.). Men efter 1960-

talet ser vi att medvetenheten kring könsroller ökat i barn och ungdomsböckerna sedan 

dess. Ett exempel på detta är en ungdomsbok som Kerstin Thorvall gav ut 1964 som 

heter Flickan i verkligheten, som skapade en könsrollsdebatt. Det var den sista boken i 

en triologi och handlar om den gifta Lena som blir mer framgångsrik i sitt jobb än sin 

man och blir därför familjens försörjare (Kjersén Edman, 2002). Senare 1980 kom en 

annan bok ut, då med författaren Viveca Sundvall som heter Vad händer om man 

vänder på Paris?. Den handlar om två tjejer som är normbrytande och vågar prata om 

jämställdhet, facket, utrotningshotade djur och andra utmanande ämnen. Kvinnliga 

karaktärer har genom åren blivit mer och mer normbrytande då de utmanar stereotyper 

för hur kvinnor ska vara (Kjersén Edman, 2002).  

Det var först år 2012 som den första barnboken kom ut som använde pronomenet “hen”. 

Boken var Kivi och monsterhund och är skriven på ett sätt så att det inte går att 

identifiera om Kivi är en flicka eller pojke (Kåreland, 2013; Heggestad, 2013). Boken 

blev mycket omdebatterad och fick stor uppmärksamhet. Dock visar studier på 

förskolor att det är fortfarande flest pojkar och män som är huvudpersoner i barnböcker 

(SOU 2006:75; Kåreland, 2013). Det finns alltså fler manliga huvudkaraktärer och 

böcker som pojkar kan identifiera sig med än vad det finns för flickor. Hen-böcker 

öppnar upp möjligheterna för att både pojkar och flickor ska kunna identifiera sig med 

huvudkaraktärerna i böckerna (Heggestad, 2013). 

4.2.2 Samtal med barn om genus i barnböcker 

Få tidigare studier har gjorts med barn om vad de har för tankar om könsroller i 

barnböcker. I Eriksson Barajas (2008) studie visade det sig att barnen var mer toleranta 

mot icke stereotypa könsroller när det gällde barnkaraktärer än angående de vuxna 

karaktärerna i böckerna. I en annan studie från 2010 hade pedagogerna som vana att låta 

barnen turas om att ta med sig böcker till förskolan för att kunna läsa dem tillsammans. 

Flickorna tog då för det mesta med sig böcker som hade vackra omvårdande prinsess-

karaktärer där dessa skulle bli räddade av prinsarna som flickorna tyckte mycket om. 

Pojkarna däremot intresserade sig inte för prinsarna i sagorna utan i stället med 

spexande karaktärer och karaktärer som gjorde uppror mot prinsessornas omvårdnad 

(Hellman, 2010). 

4.3 Högläsning i förskolans verksamhet 

Högläsning är på de flesta förskolor en naturlig del i verksamheten. Dock visar studier 

att högläsning sker mer som en daglig rutin i verksamheten snarare än används som 

medel för diskussion och reflektion (Pentimonti & Justice, 2010; Damber, 2014). 

Redan det lilla barnet kan lära sig att göra muntliga inferenser i samtalsform 

genom att lyssna till berättelser eller genom att höra en bok läsas högt. Med 

inferenser avses i det här fallet att kunna förstå det som inte uttrycks direkt i 

texten men som kan underförstås (att “lyssna” mellan raderna). Barnet söker 

ledtrådar med hjälp av bilderna som samspelar med texten i bilderboken. 

(Westlund, 2009, s.140). 
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Barn är kapabla till att förstå texter på djupet och förstå texters underliggande budskap. 

Därför är barnböcker en bra utgångspunkt för att skapa diskussion och reflektion om 

olika ämnen som sedan kan utvecklas till lärandeaktiviteter. Men problemet som 

upptäckts hos förskollärare är att de saknar kunskap om hur man går tillväga för att 

koppla ihop samtal om böcker till lärandeaktiviteter (Damber, 2014). Läsning är en 

tolkande process och vi behöver samtala och diskutera det vi läst med andra för att ta 

reda på deras tolkningar. Först när vi gjort detta kan vi komma vidare med våra egna 

tolkningar. Varje individ kommer med sina egna erfarenheter och livsvärldar som 

påverkar hur vi tolkar vår omvärld och genom att diskutera dessa tolkningar så ökar 

förståelsen för omvärlden (Schmidt & Gustavsson, 2011). 

4.4 Sammanfattning 

Tidigare studier har visat litteraturens påverkan på barns uppfattningar av samhället. 

Medvetenhetenhet kring stereotypa könsroller har funnits sedan 1960-talet och som har 

resulterat i att kvinnliga karaktärer blivit mer normbrytande från den kvinnliga 

stereotypen (Kåreland, 2013). Detta har idag lett till att normkritiska barnböcker har 

börjat komma fram, som utmanar på olika sätt de stereotypa normer som finns i vårt 

samhälle. Alltså har en förändring i samhället börjat visa sig efter att hen-debatten 

uppkom 2012, som bryter mönstret mellan han och hon (Gustafsson Sendén, Bäck & 

Lindqvist, 2015). Dock visar tidigare studier att män och pojkar fortfarande har flest 

huvudroller i barnlitteratur (SOU 2006:75; Kåreland, 2013). Därför öppnar henböcker 

upp möjligheterna för att både pojkar och flickor ska kunna identifiera sig med 

huvudkaraktärerna i böckerna (Heggestad, 2013). 

Tidigare studier visar att barn är kapabla att förstå texters innebörd genom högläsning 

(Westlund, 2009). Men forskning visar att problemet är att det saknas kunskap hos 

förskollärare att koppla ihop samtal om böcker till lärandeaktiviteter (Damber, 2015). 
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5 Teorianknytning 
Här presenteras de teorier som vi valt att utgå från i denna studie. Det teoretiska 

perspektivet avgör vilka glasögon man behöver ha för att kunna analysera och diskutera 

resultaten. Som tidigare nämnt är genus ett delat ämne kring det socialt konstruerade 

könet och det biologiska könet. Därför har vi valt att försöka utgå från båda av dessa 

perspektiven i denna studien, genom det socialkonstruktionistiska perspektivet 

(Allwood & Eriksson, 2017) och Hirdmans teori om genussystem (2003). 

5.1 Teori och begrepp 

Vi har valt att i denna studie utgå från Hirdmans teori om genussystem då det baserar på 

maktskillnaderna mellan de två biologiska könen. Utifrån detta har det idag skapats ett 

osynligt genuskontrakt som upprätthålls i det sociala samspelet men som från grunden 

baserar sig på de biologiska könen. Mannen ses till exempel som normen då han tillhör 

det “rätta” biologiska könet (Hirdman, 2003).  

Genom det socialkonstruktionistiska perspektivet tar vi hjälp av begreppet socialt 

konstruerade fenomen (Allwood & Erikson, 2017). Genom detta begrepp kan vi bortse 

från de biologiska könen och analysera mer utifrån det som eventuellt bryter normen. 

Exempel kan vara könsneutralitet som inte baserar sig på de biologiska könen. 

5.2 Socialkonstruktionisktiskt perspektiv 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet beskriver hur människors förståelse för 

vardagliga självklara fenomen är skapade i sociala interaktioner (Allwood & Erikson, 

2017). Exempelvis har definitionen av vad som är en bok skapats ur sociala 

interaktioner och blir därmed en social konstruktion. Vi vet att en bok inte är en bunt 

med papper eller ett häfte då vi i samspel med andra lärt oss hur en bok ser ut och inte 

ser ut.  

Socialkonstruktionismen spelar en viktig roll när det gäller att skapa uppfattning om vad 

som är normalt och onormalt i samhället. Därför pratas det oftast om kön då detta är 

enligt socialkonstruktionisterna ett socialt konstruerat fenomen (Allwood & Erikson, 

2017). De menar att bilden av hur olika kön skapas i samspel och i sociala interaktioner 

med andra. Som Martyn Denscombe (2016) skriver har uppdelningen mellan orden kön 

och genus uppstått genom socialkonstruktionismen. Kön är alltså det biologiska könet 

medan genus är det sociala könet som personen identifierar sig med. Dock är det viktigt 

att påpeka att det är inte alla genusteoretiker som är eniga om detta (ibid.). 

5.3 Hirdmans teori om genussystem 

Det andra teoretiska perspektivet har sin utgångspunkt från Hirdmans (2003) teori om 

genussystem. Hennes teori beskriver att samhället bygger på ett socialt system av hur 

pojkar och flickor bör vara och bete sig. Detta genussystem handlar om isärhållande och 

hierarki. Kvinnor och män bör inte blandas utan hållas isär när det kommer till 

egenskaper och sysslor samt att kvinnan ses i den sociala hierarkin som den 

underordnade. Detta system uppehålls av såväl kvinnor som män (Hirdman, 2003).   
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Till genussystemet kopplas begreppet genuskontrakt in, som handlar om män och 

kvinnors relation till varandra. Hirdman (2003) menar på att den sociala uppdelningen 

som finns mellan de båda könen uppehålls genom ett slags genuskontrakt. Med detta 

kontrakt menas exempelvis att mannen tar hand om kvinnan och kvinnan i sin tur tar 

hand om barnen. Det innebär även att kvinnan då blir den som stannar hemma och är 

omhändertagande om familjen och hemmet och mannen är den som försörjer familjen. 

Det finns alltså en slags överenskommelse eller kontrakt mellan de båda könen hur de 

båda ska bete sig och vara som (ibid.). 
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6 Metod 
Här presenteras vårt metodval, urval, genomförande samt bearbetning av det insamlade 

materialet och är det som är grunden till studiens analys och resultat. Vi har valt att utgå 

från den kvalitativa metoden genom att intervjua barn utifrån boksamtal i samband med 

högläsning. Barnen i denna studie är mellan 4-5 år. Detta avsnitt avslutas med en 

metoddiskussion. 

6.1 Metodval 

Utifrån studiens syfte att synliggöra barnens tankar och uppfattningar kring genus och 

könsroller har vi valt att arbeta utifrån den kvalitativa metoden i form av intervjuer. Till 

vår hjälp har vi valt att använda oss av den normkritiska barnboken Rufus härliga 

sommar, och genomförde på så vis intervjun i form av ett boksamtal. Vi har valt denna 

bok för att den är normkritisk, med andra ord så följer den inte en vanlig 

familjesituation som ses som normen. Bokens författare argumenterar även i boken att 

de har valt att försöka undgå från att specifika färger eller andra attribut ska kopplas till 

ett visst kön. Dock har de ritat fram de biologiska symbolerna för man och kvinna runt 

karaktärernas huvud (Schubert, 2012). Därför ska inte denna bok ses som helt 

könsneutral då det finns aspekter som pekar mot ett visst kön.  

En tidigare studie har visat att användning av barnböcker som medel för att kunna nå 

barns tankar har varit framgångsrika (Pyle & Danniels, 2016).  Boksamtalen fungerade 

som en form av fokusgrupper, där vi tillsammans med barnen diskuterade ett förbestämt 

ämne (Davidsson, 2007). Detta val gjordes eftersom vi ville att barnen skulle känna sig 

mer avslappnade i situationen och på så sätt lättare våga berätta och diskutera vad de 

tänker. Men vi ville även se hur barnens föreställningar kring genus skulle komma fram 

i gruppen, med andra ord hur de valde att diskutera sina åsikter eller eventuellt 

argumentera emot någon annans. Birgitta Davidsson (2007) menar på att det är vanligt 

att använda sig av fokusgrupper i kvalitativa studier när man vill undersöka deltagarnas 

“åsikter, attityder och idéer” (s.64) som uppkommer i gruppdiskussioner. Detta är något 

som vi känner stor relevans till i vår studie. 

Trots att vi valde att utgå från förbestämda intervjufrågor är det viktigt att notera att de 

skulle vara så öppna som möjligt för att en diskussion skulle kunna bildas hos barnen. 

Denscombe (2016) menar på att “Forskningsintervjuer är en metod för datainsamling 

som använder människors svar på forskarens frågor som datakälla” (s.263). Detta 

innebär att trots att vi inte valde att göra en vanlig intervju med barnen så blir vår metod 

ändå klassificerad som intervju, då vi utgick från förbestämda frågor (se bilaga B). 

Denna metod av intervju går under den semistrukturerad intervju-formen eftersom vi 

hade en färdig lista över öppna frågor som vi ville få svar på (Denscombe, 2016). Dock 

såg vi vikten av att utgå från barnens perspektiv vilket gjorde att vi inte alltid kunde 

följa våra frågor till punkt och pricka, därför fick vi även många gånger följa upp på det 

barnen berättade. 
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6.2 Urval 

Vi diskuterade i början av studien över vilken åldersgrupp vi skulle utgå ifrån, och 

hamnade till slut på barn mellan 4-5 år. Detta eftersom vi är ute efter barnens tankar och 

diskussioner över ett relativt svårtolkat ämne, då vi använder oss av begreppet 

könsneutralitet. Vår uppfattning utgår från tidigare erfarenheter då vi inte har kunnat få 

så pass utvecklande svar från barn under tre år. Detta eftersom vi upplever att de 

eventuellt skulle haft det svårt att förstå innebörden av frågorna. 

Totalt intervjuades 14 barn i studien, varav 9 var flickor och 5 var pojkar. Då vi forskar 

kring genus ville vi försöka gruppera barnen så pass att det blev en blandad 

könsfördelning, eftersom vi ville få en balans mellan könens svar i varje boksamtal. 

Dock styrde missivbrevet en stor del av urvalet beroende på hur många vi fick tillbaka, 

men även vilka av barnen som var tillgängliga när vi kom och skulle göra intervjun. Det 

visades dock snabbt att det blev många enhetliga grupper, d.v.s. flickgrupper och 

pojkgrupper, vilket vi inte kunde göra något åt. I varje boksamtal deltog det mellan 2-5 

barn åt gången. 

Undersökningarna skedde på fyra förskolor, varav tre ligger i samma kommun. Alla 

fyra förskolor ligger i en stadsmiljö någonstans i södra Sverige. Detta var ett medvetet 

val som gjordes av oss, då vi ville ha barn från likvärdiga förskolor som vi kunde 

jämföra med. 

6.3 Genomförande 

Vi gick tidigt ut med ett missivbrev (se bilaga A) på valda förskolor som hade godkänt 

att vi fick göra vår undersökning i deras verksamheter. Då det var barn som skulle 

intervjuas behövde vi ha vårdnadshavarnas medgivande till att just deras barn fick 

medverka i intervjun. I missivbrevet stod det information om vad som skulle 

undersökas, hur och varför vi gör detta. Av etiska skäl valde vi att skriva dit kortfattat 

vilka rättigheter barnen hade utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (mer 

om detta nedan i 5.5 Etik), så att även vårdnadshavarna blev medvetna om dessa. Vi 

valde dock att inte ge information om vilken bok vi skulle använda eller vilka 

intervjufrågor som skulle ställas då vi inte ville att barnen skulle vara förberedda under 

boksamtalen. Detta eftersom vi ville få fram barnens spontana reaktioner under 

intervjun. 

Då vi i största möjliga mån vill utgå från ett barns perspektiv valde vi även att fråga 

barnen själva, som hade fått sina vårdnadshavares medgivande, om de ville vara med i 

boksamtalet. Vi ansåg här att etiken även skulle utgå från barnen och inte endast 

vårdnadshavarna. Efter att vi hade fått deras godkännande försökte vi göra grupper som 

var relativt könsblandade, då vi ville få en balans mellan könens svar i varje boksamtal. 

Vi menar här på att vi ville se om exempelvis flickornas tankar påverkade pojkarnas 

genom diskussionerna, eller om båda könen höll med om vad varje individ sa. Detta val 

kändes som det mest självklara som var format från ett genustänk, men efter att vi hade 

fått in missivbreven insåg vi snabbt att vi hade fått några homogena grupper. Dock 

märkte vi inget negativt med detta eftersom att vi fortfarande kunde urskilja likheter och 

skillnader mellan barnens svar. Vi till och med anser att vi nu kunde tolka barnens svar 
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från ett större perspektiv genom att vi såg likheter och skillnader i svaren mellan de 

enhetliga och blandade grupperna. 

6.3.1 Läsningen av Rufus härliga sommar 

Rufus härliga sommar är en normkritisk barnbok som utgavs 2012 av Spegel 

förlag.  Författarna har valt att teckna symbolerna för man och kvinna runt karaktärernas 

huvud istället för att rita exempelvis hår (se bilaga C). Detta val baseras på att 

författarna vill komma ifrån färger och andra kännetecken som kan användas för att 

beskriva vad som är manligt/kvinnligt eller pojkigt/flickigt (Schubert, 2012). Boken 

handlar om Rufus olika aktiviteter som han gör under sommaren innan han ska börja 

skolan, och vi blir även introducerade till hans regnbågsfamilj (en familj som inte utgår 

från normen med en pappa och mamma som vårdnadshavare). I boken illustreras Rufus 

med symbolen för man, Mika som beskrivs vara varken kvinna eller man och har därför 

en transsymbol, samt Rufus mamma och kompisarna Frida och Freja som har symbolen 

för kvinna (Schubert, 2012).  

För att kunna får svar på våra frågeställningar valde vi att gå igenom boken i två 

omgångar med barnen. I den första omgången fokuserade vi endast på bilderna där 

barnen fick diskutera vad de såg och hur de tolkade karaktärerna. Detta val stöds av 

Barbro Westerlund (2009) som skriver att “Första gången man läser texten kan det vara 

lämpligt att enbart titta på bilderna (göra en bildpromenad) och låta barnen reflektera 

över vad de tror att boken handlar om” (s.141). Detta ansåg även vi var en bra metod att 

introducera boken på. Den andra omgången hade vi även högläsning med och i båda 

omgångarna fick barnen diskutera både i och efter sagans slut. Detta val gjorde vi för att 

vi lättare skulle kunna fånga barnens tankar. Värt att notera är att detta inte gick att göra 

med alla grupper, för att fånga barnens intresse fick vi många gånger utgå från hur de 

ville göra.  

Boksamtalen hade en tidsram på max 20 minuter eftersom att vi inte ville tappa barnens 

fokus. Därför hade vi höga krav på oss själva att försöka ställa öppna frågor som ledde 

till en diskussion, men samtidigt kunna få svar på det vi ville undersöka. Vi spelade in 

boksamtalen/intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner. Innan vi startade 

inspelningen beskrev vi för barnen vad som skulle diskuteras i samlingen samt varför vi 

använde oss av våra mobiler. Mobilen försökte vi sedan lägga undan så att barnen inte 

skulle fokusera på den. Vi använde oss även av anteckningsblock och penna för att 

kunna skriva ner stödord eller händelser som inte kunde beskrivas från en inspelning. 

6.4 Bearbetning av insamlat material 

Enligt Denscombe (2016) är det viktigt att skydda den kvalitativa data som har samlats, 

genom att säkerhetskopiera materialet för att sedan endast arbeta med kopiorna för att 

inte riskera att skador uppstår på originalen. Vi valde att kopiera materialet till var sitt 

USB-minne och såg sedan till att förvara dessa oåtkomligt för obehöriga. Därefter 

började vi att lyssna av samt att transkribera samtalen.  
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Vid analys av datainsamlingen har vi lyssnat igenom samtalen flera gånger för att kunna 

få en så pass detaljerad transkribering som möjligt. Här har vi även utgått från de 

stödord och andra anteckningar som vi skrev ner under boksamtalen. Vi gjorde en 

grovanalys innan vi började transkribera som innebar att vi tidigt valde att ta bort bitar 

från samtalet som inte ansågs vara relevant till resultatet, som till exempel när barnens 

samtal svävade bort från ämnet. Av fyra gruppintervjuer spelades det totalt in material 

på 64 minuter, efter grovanalysen återstod det ca 57 minuter av materialet. 

Nästa steg blev att analysera och kategorisera innehållet i transkriptionerna. Detta 

gjordes genom att identifiera mönster i transkriptionerna som vi sedan kategoriserade i 

olika kategorier (Denscombe, 2016). Dessa kategorier skulle ha en direkt koppling till 

våra syftesfrågor. Under denna process använde vi oss av vårt teoriramverk som vi har 

valt att utgå efter i studien. Vi diskuterade barnens svar och gjorde tolkningar utifrån det 

socialkonstruktionistiska perspektivet och från Hirdmans (2003) teorier om 

genussystem.  På så sätt kunde vi se om barnens svar stämde in med teoriramverket. 

Utifrån analysen kunde vi sedan besvara våra syftesfrågor. 

6.4.1 Deltagande barn 

Redan under transkriberingen valde vi att ge barnen fiktiva namn som även presenteras i 

resultatavsnittet, detta eftersom deras riktiga namn ska hållas konfidentiellt. Dessa namn 

är Alex, Kajsa, Tanya, Anna, Rebecca, Lina, Sanna, Emil, Jonas, Gabriel, Sabina, 

David, Emmelie och Malin. Vi ansåg att det blev enklare för både oss själva och för 

läsaren att hålla reda på vem som säger vad om vi presenterar barnen med “riktiga” 

namn. Alternativt kunde vi har valt att ge barnen koder som exempelvis “Barn 1” eller 

en initial bokstav. Detta sätt har både sina fördelar och nackdelar beroende på hur man 

väljer att se det. Vi själva hade en djup diskussion kring om det var nödvändigt att ge 

läsaren information om barnens biologiska kön som det blir med ett fullt fiktivt namn, 

eller om det inte fanns någon relevans till att avslöja det. Vi beslutade oss tillslut att gå 

ut med fiktiva namn då vi i vår analys har kunnat se vissa skillnader på svaren utifrån de 

biologiska könen. 

6.5 Validitet 

Ordet valid betyder att något gäller och är tillförlitligt i sammanhanget och att studien 

gäller. Validitet används således för att kunna skilja ut god forskning från dålig 

forskning (Kihlström, 2007; Allwood & Erikson, 2017). Vi har använt oss av de 

allmänna validitetskriterierna för att visa på arbetets validitet.  

De allmänna validitetskriterierna som Allwood och Erikson (2017) pratar om är 

credibiliy, dependability, confirmability och intern koherens. Det första begreppet är 

credibility, som innebär hur trovärdigt arbetets resultat är. Då vi utgår från en kvalitativ 

studie har vi valt att fokusera på ett mindre antal barn för att på så sätt se vad de tycker 

och tänker. I studien vill vi ta reda på tolkningar och uppfattningar och valde därför att 

utgå från intervjuer i form av fokusgrupper. Användning av fokusgrupper hjälper 

forskaren att förstå resonemangen bakom de åsikter och synpunkter (Denscombe, 2016) 

som barnen ger. Detta gör att vår studie blir trovärdig genom att vi använt en metod som 

direkt gynnar vårt syfte med studien. Det andra begreppet är dependability som innebär 
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hur väl det går att lita på arbetet. Vår utrustning som vi har använt vid intervjuerna är 

våra mobiltelefoner och dessa kan ha påverkat resultatet på så sätt att det finns en risk 

att vi hört fel och därmed transkriberat fel. Våra intervjufrågor har även blivit granskade 

och godkända av en universitetsadjunkt vilket gör studien mer tillförlitlig. Med 

dependability menas även att kunskapen hos forskaren spelar roll i studien. Vi är inga 

vana forskare vilket därmed kan ha påverkat resultatet, men samtidigt är vi inte heller 

helt obekanta med genusämnet vilket också kan ha påverkat resultatet. Med detta menar 

vi att vi har tidigare kunskaper utifrån teori som gör oss medvetna i vår roll som 

forskare och därmed mer tillförlitliga. Det tredje begreppet är confirmability, som 

innebär att resultatet går att bekräfta genom att andra ska kunna komma fram till samma 

resultat. Vårt resultat stämmer överens med de erfarenheter vi själva har från arbetslivet  

i samtal med barn kring könsroller. Liknande studier har även gjorts som tar upp om 

barn följer olika könsroller (Eriksson Barajas, 2008; Hellman, 2010). Därför tror vi att 

vårt resultat är ett resultat som andra studier också skulle kunna komma fram till. Det 

sista begreppet är intern koherens vilket innebär att forskningens resonemang och 

slutsatser är internt motsägelsefria. Detta har vi försökt hålla genom att läsa igenom 

arbetet ett flertal gånger samt hålla en röd tråd genom hela arbetet. Vi upplever att detta 

har underlättats genom att vi är två som arbetat med studien. 

6.6 Etik 

Vi har i denna studie valt att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 

innefattar Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav anser vi ger en tydlig inblick på 

hur vi på ett professionellt sätt kan informera våra deltagare om vår studie, samt hur vi 

kan erbjuda etiska möjligheter till både vårdnadshavarna och barnen. 

Vi uppfyllde Informationskravet genom att skicka ut ett missivbrev till barnens 

vårdnadshavare, där vi informerade om studiens syfte och hur boksamtalen skulle gå 

till. Vi informerade även i brevet att barnen hade rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan, både under boksamtalet och på efterhand. Denna information gav vi även 

till barnen innan vi påbörjade intervjun, då vi ansåg att det är viktigt att barnen själva 

vet att de kunde när som helst avbryta sin medverkan. 

Enligt samtyckeskravet måste forskaren få tillåtelse från vårdnadshavare om de 

undersökta är under 15 år samt från den undersökte. Vi skickade därför ut information 

via missivbrevet där vårdnadshavarna fick skriva under om de godkände sitt barns 

medverkan i intervjun. Vi frågade även de barn som hade fått sin vårdnadshavares 

godkännande om de själva ville delta i boksamtalet. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska se till att personuppgifter inte nås av 

obehöriga. Detta uppfyllde vi genom att ändra barnens namn till fiktiva namn under 

transkriberingen samt att inte skriva dit förskolornas namn eller i vilken stad de ligger i. 

Inspelningarna fördes över till ett USB som endast vi själva har tillgång till. 
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Nyttjandekravet innebär att all den insamlade information som vi tar del av endast får 

användas till vår undersökning och inget annat. Denna information får med andra ord 

inte användas till kommersiellt eller annat icke-vetenskapligt bruk. 

6.7 Metoddiskussion 

Vi har genom vårt syfte valt att göra en kvalitativ studie utifrån barnens perspektiv. 

Detta har varit en utmaning då vi ville ta reda på barnens tankar kring genus. Men som 

Jacqueline Scott (2008) påpekar är forskning utifrån barnens perspektiv fortfarande 

ganska ovanligt, trots att barn gör sina egna observationer och bedömningar av 

samhället och att de har viktiga röster som de kan uttrycka sina åsikter med. 

Genusforskning är ett stort område, men genom att vi lyssnar in på vilka tolkningar 

barnen har är det först då vi kan se hur genus kan påverka i exempelvis förskolan genom 

könsroller. 

Vårt huvudmål var att i största grad försöka hålla oss neutrala i barnens samtal eftersom 

vi inte ville påverka barnens svar. Detta gjorde vi genom att använda oss av 

gruppintervjuer med barnen så att de själva kunde diskutera deras tolkningar och åsikter 

med varandra. Vi anser att denna metod fungerade bra. Hade vi istället valt att göra 

individuella intervjuer med barnen tror vi att intervjuerna skulle ha blivit relativt stela, 

där barnen antingen inte vill svara på det svåra ämnet eller endast försöka bidra med 

”rätt svar” som de tror att vi söker. Vi menar här på att det skulle blivit en onaturlig 

situation för barnen då de inte känner oss, och därför skulle det kunna bidra till att 

barnen känner sig otrygga i den typen av miljö. Men i gruppintervjuerna upplevde vi 

endast en positiv miljö, där barnen var trygga och förde flitiga diskussioner med sina 

kompisar. Barnen kan givetvis ha kunnat påverka varandra under samtalets gång, men 

utifrån transkriberingen kan vi se i stora drag att barnen var flitiga på att få sin röst hörd.  

Genom gruppintervjuerna kunde vi dessutom lättare undvika att styra intervjun genom 

att ställa ledande frågor. Vi hade förbestämda frågor som vi utgick efter men det var 

viktigt att dessa skulle vara öppna frågor. Våra frågor behövdes dock inte följas helt och 

hållet då vi mer ville följa barnens tankegångar kring ämnet (Kihlström, 2007; Scott, 

2008). Frågorna hjälpte oss på så sätt att komma in på ett genus samtal med barnen. Vi 

märkte dock under intervjuerna samt vid analysen av resultatet att vi hade råkat ställa en 

del eventuellt ledande frågor. Detta kan ha påverkat barnens svar och därmed vårt 

resultat då barnen kan ha försökt att ge oss de “rätta svaren” på våra frågor. Däremot 

anser vi att det behövdes ställas några halvledande frågor för att kunna få svar på 

studiens syfte. Exempel på detta är när vi frågade efter barnens beskrivningar på hur 

pojkar och flickor är. Vi ledde därmed in barnen på att beskriva könen var för sig. Men 

deras beskrivningar utgick endast från deras eget perspektiv, där de kunde berätta fritt 

utifrån vilka upplevelser och tankar som de hade av könen. Detta kunde vi sedan 

analysera för att se om deras beskrivningar följde den stereotypa normen. 

Vi upptäckte under intervjuernas gång att det inte är någon enkel uppgift att kunna vara 

neutral i sitt förhållningsätt. Westlund (2009) menar att det har en avgörande betydelse 

för hur den vuxne väljer att läsa och samtala om bilderna och texterna med barnen. Här 

kan både vårt förhållningssätt med tonläge och vårt kroppsspråk påverka barnen. Detta 
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försökte vi därför undvika genom att vara medvetna av vårt förhållningssätt under 

läsningen och samtalets gång. Men då vi ville veta från barnen om de trodde 

karaktärerna var av ett specifikt kön (så som flicka eller pojke) baserat på bilderna, var 

det svårt att undvika begrepp som han och hon. Hen begreppet anses vara ett neutralt 

ord men det var ett begrepp som vi upplevde att barnen inte kände igen, så oftast fick vi 

använda oss av begreppet den. Vi upplevde dock att det gick lättare när vi väl läste 

sagan med barnen, då vi istället kunde tilltala karaktärerna utifrån deras namn. 

6.7.1 Komplexiteten med karaktären Mika och begreppet könsneutral 

Från den normkritiska boken vi läste för barnen introducerades karaktären Mika, som i 

boken beskrev sig som varken pojke eller flicka och därför endast ville bli kallad Mika. 

Här uppstod det ett dilemma för oss med koppling till vårt syfte. Vi ville ta reda på hur 

barnen tolkade begreppet könsneutralitet och om de kunde skapa sig någon förståelse 

kring begreppet. Men här upplevde vi att författarna hade gjort ett förvirrande val. Som 

vi tidigare nämnt designade författarna karaktärerna utifrån könssymboler (se bilaga C). 

På första sidan i boken följs en introduktion där de beskriver deras val som de har gjort, 

dock väljer de att endast redovisa två symboler som består av de biologiska könen för 

man och kvinna. Dilemmat vi såg i detta var att författarna faktiskt har utgått från tre 

symboler i boken, Mika är nämligen designat utifrån transsymbolen (se bilaga C och D). 

Men ändå fanns inte denna symbol med på introduktionssidan. Vi kan endast ställa oss 

kritiska inför deras val att inte presentera alla tre symboler. Vi gjorde därför ett 

medvetet val att skriva ut alla tre symbolerna som vi kunde visa för barnen under 

intervjun. Detta upplevde vi var ett lättare sätt för oss att prata om Mikas kön (s.k. 

könsneutralitet) när vi kunde visa barnen ett tredje alternativ. Detta val gav dessutom 

resultat genom att barnen blev mer medvetna av könsneutralitet och kunde på så sätt 

lättare förankra informationen om att Mika varken var en pojke eller flicka. 
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7 Resultat och analys 
Här presenterar vi resultatet som vi har fått fram från intervjuerna med barnen. Vi har 

analyserat och kategoriserat den empiri som har vi samlat in från barnintervjuerna, för 

att kunna få svar på våra frågeställningar. Vi har kategoriserat våra mönster utifrån 

vilken frågeställning som de besvarar. De rubriker som är kopplade till våra 

frågeställningar är 7.1 Barns uppfattningar av stereotypa könsroller samt 7.2 Barns 

tolkningar och förståelse av könsneutralitet. 

7.1 Barns uppfattningar av könsroller 

Detta avsnitt visar olika mönster som barnen kopplar till könsroller. Dessa mönster 

baseras på barnens tankar och kommentarer utifrån att ha observerat bilderna från den 

normkritiska boken. 

7.1.1 De stereotypa attributen kopplat till kön 

I varje intervju gick vi igenom bokens bilder med barnen innan vi läste den. Författarna 

till Rufus härliga sommar har själva i sin bok beskrivit att de ville komma bort från de 

stereotypa attributen som oftast kan kopplas det manliga och kvinnliga könet. Därför 

hade de valt att använda sig av den manliga och kvinnliga könssymbolen. Detta ansåg vi 

var ett intressant försök och ville därför se om författarna hade lyckats, kunde barnen 

hitta stereotypa mönster till könsroller baserat endast på bilderna? 

7.1.1.1 Kan endast tjejer ha ögonfransar? 

Något som förekom i alla intervjuerna var att barnen själva tog upp diskussionen om 

ögonfransarna som fanns på vissa av karaktärerna. När vi frågade barnen om de trodde 

karaktären som de såg på bilden var en pojke eller flicka, fick vi ofta en förklaring av ett 

eller flera av barnen att flickorna var de med ritade ögonfransar. Detta var något som de 

var tydliga med oavsett vilken bild vi visade för dem. Bestod bilden av flera karaktärer, 

där endast vissa av dem hade ögonfransar, pekade barnen ut pojkarna utan ögonfransar 

och flickorna med ögonfransar. 

 

Intervjuaren: Vilka tror ni dessa är då? Om 

ni skulle gissa, vem är kille och vem är tjej? 

Rebecca: Den är tjej. 

Intervjuaren: Varför tror du att det är en tjej 

då? 

Tanya: Därför att den har ögonfransar. 

Sanna: Och dom är pojkar. 
Tanya: Han har tappat armarna. 

Intervjuaren: Han har inga armar märker du. 

Vad tror ni då som ännu inte ha svarat? 

Anna: Jag tror att dom två är pojkarna. Den 

och den. [Pekar på dem utan ögonfransar] 

Intervjuaren: Varför tror du det då? 

Anna: Därför dom inte ha sånna där. [pekar] 

Intervjuaren: Ögonfransar? 

Anna: Ja 

(Rebecca 5:1, Tanya 5:1, Sanna 5:5, Anna 

5:4) 

Intervjuaren: Om vi kollar här då, vilka tror 

ni är flickor och vilka är pojkar? 

Jonas: Den är… flicka och 

Emil: Nej den en flicka. 

Jonas: Flicka, pojke, pojke 

Gabriel: Jag tror att den är en flicka, pojke 

och pojke 
Intervjuaren: Så ni tror att det är två pojkar 

och en flicka, varför tror ni det? 

Jonas: Jag vet de. 

Intervjuaren: Hur då? 

Emil: Klockan. Och… ögon. 

Intervjuaren: Hur menar du med ögonen? 

Gabriel: För dom har sånna. [pekar på 

ögonfransarna] 

(Jonas 4:4, Emil 4:3, Gabriel 4:6) 
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När vi själva analyserade boken kunde vi inte hitta någon karaktär med en pojksymbol 

som hade ritade ögonfransar. Men två karaktärer sticker ut från mängden, det är Freja 

(en av tvillingflickorna) och Mika som i boken identifierar sig som varken pojke eller 

flicka och ska därför ses som könsneutral. Författarna har valt att rita endast en av 

tvillingflickorna med ögonfransar, så Frida har inga. I exemplet ovanför med Jonas, 

Emil och Gabriel visar hur de tydligt kategoriserar könen beroende på ögonfransarna. I 

bilden kan man se karaktärerna Frida, Freja och Rufus sitta i ett träd (se bild 1, bilaga 

C). Mika ses först av de flesta barnen som en flicka när de observerar hens bild i boken, 

men detta ändras senare när vi läser boken (se nedan 7.2.1 Barnens kategoriseringar av 

begreppet könsneutralitet). 

7.1.1.2 Kan färger påverka barns syn på könsroller? 

Från intervjuerna upplever vi att barnen inte direkt noterade eller kopplade en specifik 

färg till ett specifikt kön. Det var inget som de själva nämnde som en könsegenskap 

utan de hade allt fokus på ögonfransarna. För att se om barnen kunde koppla någon 

specifik färg till ett av de biologiska eller konstruerade könen, tog vi upp diskussionen 

för att se hur barnen valde att svara. Vi ställde frågan om färgerna kunde hjälpa oss att 

avgöra om det var en flicka eller pojke, dock märkte vi att det inte var något som barnen 

fastnade vid. 

 

Intervjuaren: Kan färgerna berätta för oss om den är en tjej eller en pojke? 
Emmelie: Alla har gula och vita ansikten, och runt ansikte och den ha 

klockaansikten 
Intervjuaren: Har den klockansikte? 
Malin: Mm hm, och lila skor 
Emmelie: Och rosa skor och svarta skor 
Emmelie: Killar kan inte ha tjejskor för det är tjejskor 
Intervjuaren: Kan både tjejer och killar ha på sig blå tröjor då? 
Malin: Jaa det kan dom 
(Emmelie 4:5, Malin 4:6) 
 

 

I boken är det karaktären Rufus som har lila skor, Frida har svarta och Freja har rosa. 

Från intervjun ger Emmelie en förklaring att alla karaktärerna har vita ansikten med en 

gul symbol runt deras huvud, symbolen refererar hon till ”klockansikte”. Hon lägger 

dock ingen vikt på färgerna i sig till ett specifikt kön, något som vi även kunde notera i 

de andra intervjuerna. Dock var Emmelie tydlig med att säga; ”Killar kan inte ha 

tjejskor för att det är tjejskor”. Detta ansåg vi var en intressant utgångspunkt och valde 

därför att testa benämna färgerna som tjejfärg och pojkfärg för att se om barnen 

reagerade annorlunda. 
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Intervjuaren: Vad kan vara en tjejfärg? 

Tanya: Lila! Och rosa, och blå och … 

svart! 

Intervjuaren: Jaha, vad kan vara en pojkfärg 

då? 

Sanna: Grönt. 

Anna: Blå. 

Intervjuaren: Finns det färger som både 

tjejer och killar kan ha? 
Rebecca: Näpp! 

Tanya: Joo brunt. 

Intervjuaren: Så brunt går bra. Men killar 

kan alltså inte ha rosa då? 

Anna: Nej. 

Sanna: Bara små. Men min… mina brossor 

har en rosa tröja som dom delar. 

(Rebecca 5:1, Tanya 5:1, Sanna 5:5, Anna 

5:4) 

 

Intervjuaren: Hör ni, ni nämnde innan att ni 

tänkte på färger innan. Finns det något som 

heter pojkfärger och flickfärger? 

Emil: Ja! 

Gabriel: Svart är pojkfärg. 

Emil: Och grönt. Och rött. 

Jonas: Och tusen färger. 

Emil: Orange! 

Intervjuaren: Menr ni att flickor inte kan ha 
dessa färger på sig? 

Gabriel: Jo, jo! Ehm… rosa och lila. 

Jonas: Lila och rosa. 

Intervjuaren: Kan killar ha rosa och lila på 

sig? 

Gabriel: [Skrattar] Neej! 

Intervjuaren: Varför kan dom inte det då? 

Gabriel: Därför att dom är pojkar. Och ehm 

pojkar kan också ha vita fotbollsskor. 

(Jonas 4:4, Emil 4:3, Gabriel 4:6) 

 
 

Vi upplevde att vi fick en tydligare respons från barnen när vi använde oss av termerna 

”flick” och ”pojk” före begreppet ”färg”. Här kunde vi även notera skillnader på 

barnens svar utifrån deras biologiska kön. Båda könen var tydliga med att koppla färger 

som rosa och lila till flickfärger, detta kunde vi se i alla intervjuer. Dock upplevde vi att 

flickorna kunde nämna fler flickfärger än pojkarna, och var mer öppna för att båda 

könen kan använda sig av samma färger än vad pojkarna var. Som citaten visar menade 

flickorna på att färgerna svart och blå även tillhörde flickfärgerna och att blå och grönt 

tillhörde pojkfärger. Den bruna färgen kunde båda könen ha enligt Tanya. Anna ansåg 

att pojkar inte kunde bära rosa medan Sanna menade på att små pojkar kan det. Pojkarna 

från den andra transkriberingen kunde däremot namnge flera färger så som grönt, rött 

och orange som de tyckte passade in i pojkfärgerna. De berättade med bestämd ton att 

flickor endast kunde bära rosa och lila, tydligast med detta var Gabriel som skrattade 

vid tanken om killar kunde bära dessa färger. Vi tolkar att barnens kategoriseringar av 

färgerna ingår i det som beskrivs som socialt konstruerade fenomen som det 

socialkonstruktionistiska perspektivet beskriver (Allwood & Erikson, 2017). Ingen har 

förhoppningsvist lärt barnen att vissa färger tillhör ett specifikt kön, utan det är mer 

troligt att barnen har gjort den upptäckten själva. Kanske är det för att de aldrig ser 

pojkar bära färger som rosa och lila, och följer därmed omedvetna den norm som 

skapas. Gabriel kunde inte se det som ett alternativ att han skulle bära rosa, som Anna 

också bekräftade att pojkar inte kunde. 

7.1.2 Könsroller utifrån barns erfarenheter 

Utifrån samtliga intervjuer upplevde vi många gånger att barnen gjorde beskrivningar 

utifrån deras egna erfarenheter av sin omvärld. Här presenterar vi tre mönster som vi 

hittade och som vi upplever är beskrivna från deras omvärld. 

7.1.2.1 Bror och syster istället för han och hon 

Ett mönster som vi kunde se från intervjuerna var barnens val att ibland benämna det 

tilltalade könet med begrepp som ”lillebror” eller ”storasyster” i stället för att använda 

sig av begrepp som han och hon. 
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Intervjuaren: Innan nämnde ni att pojkar hade pil men det har ju inte den. 
Alex (5:1): Näe pojken, lillebror hade lit... en pil. Den stora pojken hade 

ingen pil. 
 

Intervjuaren: Vad tror ni är på andra bilden? 

Tanya: Att… en lillebror. 

Intervjuaren: Är det en lillebror? Vem är det då tror ni? [Pekar på Mika] 

Tanya, Sanna, Rebecca: Storasyster. 

(Rebecca 5:1, Tanya 5:1, Sanna 5:5) 

 

Detta förekom flera gånger i tre av intervjuerna, där barnen väljer att benämna 

karaktärernas roll i familjen snarare än beskriva dem som pojke eller flicka. Vi kan inte 

veta säkert varför barnen väljer att använda just dessa begrepp. Kanske gör barnen en 

tolkning att en pojke och en flicka i samma hus är syskon och därför väljs begreppen. 

Detta kan vi göra en tolkning utifrån Hirdmans (2003) genuskontrakt som ger en 

beskrivning av den sociala uppdelningen av de biologiska könen. Hirdman väljer ofta 

att se på genuskontraktet utifrån ett maktperspektiv där kvinnan roll i det sociala ses 

som lägre jämfört med mannen. Denna tolkning kan vi inte göra på denna situation, 

men vi upplever att barnen verkar göra en slags uppdelning på könen. Eftersom barnen 

endast gör en tolkning från bilderna vet de ännu inte om relationerna på karaktärerna, 

men gör ändå en slags social uppdelning. 

7.1.2.2 ”Pojkar gör kullerbyttor och tjejer har telefon” 

För att kunna ta reda på vilken syn barnen har på de biologiska könen och om deras 

tankar stämmer in på de mönster som kopplas till stereotypa könsroller, bad vi barnen 

att beskriva hur pojkar och flickor är. Svaren vi fick varierade ganska stort, i en av 

intervjuerna där barnen endast bestod av flickor valde man att diskutera både pojkar och 

flickors personligheter, vad de gör och vilka kännetecken som de har. Barnen väljer här 

att inte ge samma beskrivningar på pojkarna och flickorna, trots att de nämnde 

egenskaper som att bli ledsen, kunna skratta eller vara snälla. 

Intervjuaren: Hur skulle ni vilja beskriva pojkar? 
Anna: Dom kan va lessna när dom tappat bort saker eller gjort något dumt 
Rebecca: Ja men dom kan skratta också 
Sanna: Dom har kort hår och så leker dom krig 
Intervjuaren: Och hur skulle ni vilja beskriva flickor? 
Rebecca, Lina: Snälla 
Tanya: Gillar att sjunga 
Lina: Tjejer har långt hår, titta! [Pekar på tjejerna i rummet] Och att klä ut 

oss till Elsa. 
Intervjuaren: Finns det någon skillnad på tjejer och pojkar då? 
Alla: Neej..? [Tittar frågande på varandra] 

(Rebecca 5:1, Tanya 5:1, Sanna 5:5, Anna 5:4, Lina 5:2) 

 

När vi i slutet frågade barnen om det fanns någon skillnad på de biologiska könen, 

tänkte de först efter en stund innan de alla svarade nej och samtidigt utbytte frågande 

blickar på varandra. Trots att de inte nämnde samma egenskaper på könen valde alla att 

svara nej, men inte med en bestämd ton. Vi tolkar det att barnen själva har förväntningar 

på att det ska finnas skillnader mellan könen och berättar därför (eventuellt omedvetet) 

olika egenskaper till respektive kön. Men vi kan även göra tolkningen att de reflekterade 
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på slutet om det verkligen fanns skillnader på könen. Dock kan vi inte veta detta säkert 

eller om de endast ville ge oss de ”rätta svaren”. Men våra tolkningar följer ändå 

Hirdmans (2003) teori om genussystem, som beskriver hur kön skapas i sociala samspel 

med andra. Barnen kanske ger en beskrivning av vad de själva har sett pojkar göra på 

exempelvis förskolan, och som de sedan gör en tolkning ifrån. 

Från en annan intervju som endast bestod av pojkar varierar svaren något. De väljer att 

beskriva könen utifrån vilka aktiviteter de utför samt vilka kännetecken som kan 

kopplas till könen. De nämner bland annat flickkläder men nämner inget om pojkkläder. 

Men till skillnad från första intervjun hittar dessa barn inte några stora skillnader på vad 

respektive kön brukar göra. 

Intervjuaren: Hur skulle ni vilja beskriva pojkar? Hur är pojkar? 

Jonas: Dom äter mat och leker. Och dom sover. 

Gabriel: Dom gör kullerbyttor. 

Intervjuaren: Vad brukar tjejer göra då? 

Jonas: Dom äter mat och sover. 

Emil: Och telefon. 

Gabriel: Men dom äter inte…faktiskt…dom äter inte fisk och kött. 
Intervjuaren: Gör pojkar det då? 

Gabriel: Ja 

Intervjuaren: Jaha där ser man. 

Gabriel: Men du, min mamma äter inte fisk och kött. 

Emil: Dom har flicka… flicka kläder. 

Intervjuaren: Vad är flickkläder för något då? 

Emil: Jacka. 

Jonas: Elsa. 

(Jonas 4:4, Emil 4:3, Gabriel 4:6) 

 

Barnen hittar här några skillnader, som att pojkar gör kullerbyttor och tjejer använder 

telefoner. Gabriel gör en intressant koppling till att flickor inte äter fisk eller kött, något 

som han kopplar till sin mamma. Emil är den som nämnde att flickor använder sig av 

telefoner och att de har tjejkläder på sig. Han är snabb att svara jacka när vi undrar vad 

flickkläder är för något. Här vet vi inte om han tänker på en specifik jacka som gör att 

den kategoriseras in som tjejkläder. Jonas däremot snappar upp på denna tråd och 

nämner karaktären Elsa från Disneyfilmen Frozen (Morris, Lee & Buck, 2013). 

Återigen väljer vi att göra kopplingar till genussystemet, då barnen berättar från deras 

tidigare erfarenheter hur de kopplar vissa egenskaper till respektive kön (Hirdman, 

2003). 

7.1.2.3 ”Pojkar har kort hår, flickor har långt” 

Något som diskuterades flitigt i både den tredje och fjärde intervjun var vilka 

kännetecken som beskrev de biologiska könen bäst. Mest diskuterades håret, där nästan 

alla barn nämnde att flickorna har långt hår medan pojkarna har kort hår. Några barn 

nämnde även skorna som ett kännetecken samt ögonfransarna som vi tidigare nämnde i 

resultatavsnittet. 
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Intervjuaren: Har ni inte det? Ser man oftast om dom är en pojke eller 

flicka? 

Kajsa: Dom har långt hår och kort hår 

Intervjuaren: Jaha, vilka är det som har långt hår? 

Kajsa, Alex: Flickor! 

Kajsa: Och flickor kan också ha kort hår 

Intervjuaren: Men kan pojkar ha långt hår då? 

Alex: Japp 

Kajsa: Japp 
Intervjuaren: Men hur kan man se skillnad på en pojke och flicka då? I 

boken såg vi det på symbolerna, men hur kan vi se att Alex till exempel är en 

pojke? 

Kajsa: För att han har kort hår 

Alex: Flickor har långt hår, pojkar kort 

Intervjuaren: Är det den enda skillnaden? Är det håret? 

Alex: Mm 

Kajsa: Och pojkar kan faktiskt ha långt hår och tjejer kan ha kort hår 

Intervjuaren: Så då är det kanske ingen skillnad mellan dom då? 

Kajsa: Ja och det är ingen skillnad på bebisar 

(Alex 5:1, Kajsa 5:4) 
 

Emmelie (4:5): Tjejer har inte sånna skor [pekar på de två figurerna med 

heltäckande skor] 

 

I Kajsas och Alex diskussion byter de ständigt uppfattning om vilka som kan ha kort 

och långt hår. Ett mönster som vi kan dock se är att de alltid börjar med att nämna att 

flickor har långt hår och pojkar har kort hår. Detta verkar vara deras utgångspunkt och 

när de väl har fått fram det så kan de ändra sin uppfattning och nämna att även flickor 

kan ha kort hår och pojkar långt. Men trots detta verkar det som om de alltid kommer 

tillbaka till den utgångspunkt som de började med. Det kan finnas en möjlighet att 

barnen i intervjun uppfattade frågan som att det ska finnas skillnader mellan könen och 

att de ska svara på vilka. Men i själva situationen tolkade vi det som att barnen inte 

påverkades av den eventuellt ledande frågan.  

Från Emmelies intervju följer ett liknande mönster då även hon gör kopplingar till vad 

som tillhör det manliga och kvinnliga könet. Hon påpekar att “tjejer har inte sånna skor” 

när hon ser skorna på bilderna. Vi väljer här att utgå från det socialkontruktionistiska 

perspektivet eftersom vi tolkar det som att barnen gör kopplingar utifrån deras sociala 

erfarenheter av sin omvärld. Barnen konstruerar en bild av vad de anser att flickor och 

pojkar har för kännetecken (Allwood & Erikson, 2017). I diskussionen om könens hår 

följer Kajsa och Alex både mönstret för stereotypa könsroller men bryter även den 

normen genom att säga tvärtemot. 

7.2 Barns tolkningar och förståelse av könsneutralitet 

När barnen blev introducerade för den könsneutrala karaktären Mika blev det blandade 

reaktioner. Vi tolkade att barnen skapade snabbt egna uppfattningar utifrån sina egna 

erfarenheter för vad Mika är. Här följer ett exempel där barnen i en av intervjuerna 

uppfattar benämningen som ett sätt att uttrycka att i lekens ramar kan barnen både vara 

flicka och pojke. 
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Intervjuaren: Kan man vara både och då? Kan man vara både en pojke och 

en flicka? 

Kajsa: Jaa för att man kan låtsas 

Intervjuaren: Så man kan låtsas vara det? Man kan alltså inte vara det 

egentligen? 

[Kajsa tittar på Mika i boken] 

Intervjuaren: Vad tror Alex då, kan man vara både pojke och en flicka 

samtidigt? 

Alex: Japp! För Elvin kan bli pappa, först vara mamma och sen bli pappa 
(Kajsa 5:4 och Alex 5:1) 

 

Vi tolkar barnens svar att de inte förstår vad könsneutralitet är men att de tolkar 

begreppet utifrån deras egna erfarenheter. I leken kan vad som helst hända, till och med 

en kille kan vara en tjej och tvärtom. Detta var en av de spontana reaktionerna vi fick av 

barnen när vi introducerade dem för tanken om könsneutralitet. Nedan följer de mönster 

vi kunde se i barnens reaktioner på den könsneutrala karaktären Mika. 

7.2.1 Barns kategoriseringar av könsneutralitet 

I bearbetningen av empirin ser vi ett mönster av att barnen verkade göra försök till att 

kategorisera. De verkade vilja benämna Mika som tjej eller kille men ibland blev det 

tveksamheter. Barnen blev i vissa fall nästan arga på varandra i deras försök att 

kategorisera vad Mika är medan i andra fall räckte det med ett lätt konstaterande att hen 

kunde vara som hen själv vill. 

7.2.1.1 ”Man måste vara pojke eller flicka för då kan man gå” 

De flesta barnen hade en tendens att vilja kategorisera Mika som tjej eller kille. I 

följande intervju ser vi tre pojkar som var helt eniga om att människor måste delas in i 

kategorier som kön.  

Intervjuaren: Måste man vara en pojke eller en flicka? 
Alla: Jaa 
Intervjuaren: Varför det då? 
Jonas, Gabriel: Därför att… 
Gabriel:Därför att… ehm… för då kan man gå 
Jonas: För att… jag vet inte 
(Gabriel 4:6, Emil 4:3, Jonas 4:4) 

 

På frågan varför man måste vara en pojke eller flicka svarar en av pojkarna att det 

behövs för att man ska kunna gå. Vi tolkar detta som att han menar att det är ett måste 

för att en person ska kunna fungera, samt att det är för honom en självklarhet att man 

måste vara pojke eller flicka. Vi kan här se att han inte följer det 

socialkonstruktionistiska perspektivet då han förnekar att socialt konstruerade kön finns 

(Allwood & Erikson, 2017). Men vi uppmärksammar även att han sedan tvekar i sitt 

svar som kan tyda på att han inte riktigt tänkte på vad han sa. Vi uppmärksammar även 

att alla tre pojkarna svarar ett enhälligt ja på samma fråga. En tolkning av detta är att 

pojkarna blir påverkade av varandra och svarar därför enhälligt. En misstanke är att det 

redan så tidigt som i 4 års ålder kan finnas en slags machokultur mellan pojkarna om att 

det är viktigt att vara en tydlig man eller kvinna. Det är som Hirdmans (2003) teori om 

genussystem, att barnen har redan en uppfattning om att det finns två kön och att dessa 

är tydligt uppdelade. Det går även tolka det enhälliga uttalandet på frågan om man 

måste vara pojke eller en flicka som en bekräftelse på hur kön skapas i sociala 
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interaktioner. Detta kan tolkas som en bekräftelse på att den socialkonstruktionistiska 

teorin om att det är i sociala interaktioner som normerna om kön och genus skapas. 

I följande intervju ser vi att barnen har väldigt bestämda åsikter för vilket kön Mika är. 

Det blev en debatt mellan barnen då de kategoriserade Mika i olika kategorier av kön. 

När de andra inte höll med så märktes frustration över att de andra inte kategoriserade 

Mika inom samma fack. En observation är att de gjorde kategoriseringar utifrån hur 

Mika såg ut, inte utifrån vad vi berättade om Mika. 

Sabina: Det är Mika [Pekar] 
Intervjuare: Ja det är Mika ja, hon är varken tjej eller pojke 
Emmelie: Mika är en tjej [sägs väldigt bestämt] 
Sabina: Nääe den är kille 
Emmelie: Eh..nääe, tjejer kan inte ha sånna där långa saker [Pekar på 

ögonfransarna] 
Intervjuare: Vilka långa saker? 
Sabina: Eeh, det är faktiskt en tjej, det är ingen kille 
Malin: Men det är ju en kille men varför har han sånna där...[avbryts av 

Sabina] 
Sabina: Men det är ju en tjeeej [sägs bestämt] 
Malin: Men man ska ha hår då 
(Sabina 4:5, Emmelie 4:5, Malin 4:6) 

 

Här ser vi att Sabina har en väldigt tydlig uppfattning om att Mika är en tjej och förstår 

inte hur de andra barnen kan kategorisera Mika som en kille. Emmelie har däremot en 

annan uppfattning och vi tolkar att hon kategoriserar Mika utifrån att hen inte har några 

ögonfransar. Hon gör en slags uteslutningsmetod att på grund av att Mika inte har några 

ögonfransar så måste Mika vara en kille. Malin har också en uppfattning om vad Mika 

är men hennes teori är att det beror på håret. Hon berättar att för att man ska vara tjej så 

måste man ha hår och det har inte Mika. Vi får dock aldrig någon förklaring från Sabina 

varför hon har en så stark uppfattning om Mika. Även i denna intervju kommer det fram 

vilka tydliga bilder flickorna har om hur en tjej ska se ut.  Flickornas beskrivning av att 

tjejer ska ha långa ögonfransar och hår bekräftar det Hirdman (2003) menar med 

genussystem att både kvinnor och män uppehåller detta system om att kvinnor och män 

ska hållas isär. 

7.2.1.2 ”Man kan få vara som man vill såklart” 

När några barn fick frågan om de tror att det finns könsneutrala personer som Mika i 

samhället, svarade två av flickorna ett klart nej. När vi sedan frågade varför man inte 

kan vara det svarade den tredje flickan att man får såklart vara som man vill. 

Intervjuare: Tror ni att det finns barn eller vuxna som är som Mika? 
Anna: Nää 
Rebecca: Nej 
Intervjuare: Varför kan man inte vara det? 
Anna: Därför då vet ingen om man e pojke eller tjej 
Sanna: Men man får vara som man vill såklart 
(Anna 5:4, Rebecca 5:1, Sanna 5:5) 

 

Två av flickorna var tydliga med att det absolut inte gick att vara som Mika. Annas 

argument för att man inte kan vara som Mika är för att då vet man inte om man är pojke 



  

 

26 

eller flicka. Anna visar i sitt utlåtande att för henne är det något som man måste veta. 

Sanna har däremot en annan syn då hon förklarar att man får vara som man vill såklart. 

Vi tolkar hennes reaktion på att vara könsneutral är att det inte spelar någon roll då 

människor ska få vara som de själva känner passar dem bäst. Hon lägger inte någon vikt 

vid Mika i sig utan gör ett allmänt konstaterande som gäller för alla, inte bara för Mika. 

I Sannas förklaring så bryter hon mot Hirdmans (2003) teori om genussystem som 

innefattar isärhållande av könen. Här visar hon att det är okej att bryta gränserna som 

Hirdman anser finns mellan könen och vara som en själv vill vara. I Sannas uttalande 

uppehålls inte det genuskontrakt Hirdman pratar om som hon anser finns mellan könen 

(ibid.). 

7.2.2 Symbolernas inverkan på barns uppfattning kring könsneutralitet 

Vi kunde se i intervjuerna att när vi introducerade och diskuterade med barnen kring de 

olika symbolerna för pojke, flicka och könsneutralitet så fick detta blandade reaktioner. 

Många av barnen förstod symbolerna men en del förstod dem lite sämre och hade svårt 

för dem. I de flesta samtal tolkade vi att barnen förstod flickornas och pojkarnas 

symboler men det var oftast den könsneutrala symbolen som de inte riktigt förstod. 

Alex och Kajsa var några av barnen som snabbt förstod vad en symbol var och kunde 

känna igen och peka ut dem i boken. De kunde peka ut symbolen för könsneutralitet 

genom att peka på Mika och de pekade ut att symbolen som Rufus hade på sitt huvud är 

symbolen för pojke. De observerade även att den symbolen som Mika har var 

annorlunda än pojkarnas och flickornas symbol. 

Alex: Symbol! Den symbolen! [pekar på Mikas huvud] 
Intervjuare: Ja det var en symbol där, känner du igen dom? 
Alex: Kolla symbolerna 
Intervjuare: Vad känner ni igen symbolerna från någonstans? 
Kajsa: Den är så, och den är bara så, inget streck där i mellan 
Intervjuare: Liknar dom dessa kanske? [visar symbolerna på första sidan] 
Alex: Japp! Ja… Nj..nej… 
Kajsa: Neej 
Intervjuare: Den var lite annorlunda va? [Mikas symbol] 
Alex: Och den har en rund ring 
Intervjuare: Vilken av symbolerna har Rufus då? 
Alex: [Pekar på symbolen för  pojke] Pil! 
Intervjuare: Den har han. Det är en symbol för pojkar, när dom har en pil 

däruppe. Det har ni helt rätt i. Och den andra symbolen är flickornas. 
Alex: Ja flicka! 
(Alex 5:1, Kajsa 5:4) 

 

När vi analyserar vad barnen observerat så kunde vi se att de kände igen den 

könsneutrala symbolen men just i detta fall förstod barnen nog inte innebörden av den. 

Det upplevdes inte helt solklart att barnen var med på resonemanget att Mika är 

könsneutral och att hen inte går att benämnas som pojke eller flicka. Det märktes dock 

att barnen var bekanta med tanken på symboler och mönster. Detta gjorde att de kunde 

skilja de olika symbolerna på karaktärerna åt och identifiera att Rufus var en pojke. 

Samma mönster såg vi i två av de andra intervjuerna då det även i dessa var lättare för 

barnen att identifiera pojkarnas och flickornas symboler. 
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I två av intervjuerna såg vi en större förståelse för Mika och könsneutralitet. Vi ser här 

att barnen ser skillnaden på den tredje könsneutrala symbolen, även om ett av barnen 

ville koppla ihop att symbolen för könsneutralitet betydde samma sak som symbolen för 

flicka. Vi uppmärksammar även att Anna påminner sina kamrater om att Mika är både 

tjej och pojke. 

 

Intervjuare: Är dom här likadana då? [håller 

upp tjej- och könsneutrala symbolen] 
Malin: Nääe 
Emmelie: Men det är ju två? Den och den 

hör ihop [pekar på de två symbolerna] 
[…] 
Intervjuare: Kan man vara både flicka och 
pojke? 
Malin: Ja det kan man 
Emmelie: Dom två är flickor som på den 

[Pekar på bilderna i boken och på symbolen] 
Intervjuare: Ja precis 
Emmelie: Då är det en flicka! 
(Emmelie 4:5, Malin 4:6) 

Intervjuare: Kan ni se någon skillnad på 

dom? 

Anna: Vit, vit, vit [pekar på ansiktena] 

Intervjuare: Där har vi en likhet då alla har 

vita ansikten. 

Anna: Men den finns inte på den [pil] 

Tanya: Titta hon har en kjol 
Lina: Ja en pil har han… men varför har bara 

han en pil? 

Intervjuare: Ska vi kolla vad Mika hade för 

något? [Bläddrar tillbaka] 

Rebecca: Två 

Tanya: Hon har två 

Anna: Nää han är både tjej och en pojke! 

(Tanya 5:1, Anna 5:4, Rebecca 5:1, Lina 5:2) 

 

Vi upplevde att i dessa intervjuer gjorde symbolerna det mer tydligt för barnen att Mika 

varken är pojke eller flicka. De pekar ut de olika symbolerna och ser olikheter på dem 

och kan därefter para ihop dem till karaktärerna i boken. Även att Emmelie inte kopplar 

att den könsneutrala symbolen har en egen betydelse så gör hon ändå en skillnad mellan 

symbolerna.  Vi observerar även att Anna benämner Mika med pronomenet “han” när 

hon påpekar att Mika är både tjej och en pojke. Detta tolkar vi som ett tecken på att hon 

har förstått innebörden av begreppet könsneutralitet eftersom de flesta barnen har i 

intervjuerna mestadels benämnt Mika som “hon”. I båda intervjuerna tycker vi oss se att 

det finns hos barnen en slags förståelse för könsneutralitet samt att symbolerna stöttat 

dem i sin väg att se att det finns en skillnad mellan pojkar, flickor och könsneutrala. Vi 

tolkar att det finns en möjlighet att barnen blir i intervjun delvis påverkade av varandras 

svar. Detta kan kopplas till att kön blir konstruerat i samtal med andra. Tillsammans 

resonerar flickorna kring karaktärerna och lyssnar på varandra för att skapa förståelse 

(Allwood & Eriksson, 2017). 

7.2.2.1 Vad är Mika egentligen? 

I följande utdrag av intervju får vi bekanta oss mer med Alex när han pratar om Mika. I 

samtalets gång märker vi hur han skiftar i sitt användande av pronomenen “han” och 

“hon” när han pratar om Mika. Vi observerar även att Alex uppmärksammat att Mika är 

lite annorlunda och den enda med två pilar på huvudet. 

Intervjuare: Vem är det som står och hejar där bakom? 
Alex: Hm Mika, för hon har dom två pilarna 
[...] 
Intervjuare: Vad var det som var så speciellt med Mika i boken? 
Alex: Därför han ha två pilar 
(Alex 5:1) 
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Vi ser att i intervjun med Alex benämner Alex först Mika som “hon” och sedan senare i 

intervjun så benämner han Mika som “han”. Vi tolkar Alex tvetydighet som ett försök 

att kategorisera Mika som en tillhörighet till antingen flickor eller pojkar. Senare i 

intervjun får vi ett svar av Alex som får oss att fundera vidare. 

Intervjuare: Har ni träffat någon som Mika ute? 
Alex: Nä 
(Alex 5:1) 

 

Vi kan inte vara helt säkra men det går att göra en tolkning att Alex utvecklat sin 

uppfattning om Mika under samtalets gång. Genom att Alex säger nej på frågan om han 

träffat någon som Mika, alltså en könsneutral person, kan det tolkas som att han förstår 

vad det är. Det kan tolkas som att Alex kategoriserat Mika i en tredje kategori vilket är 

könsneutral. Vi kan inte veta helt säkert om detta är fallet men det kan finnas en 

möjlighet att det var så att Alex förstod på ett basalt plan vad en könsneutral person är. 

Då vi redan i första exemplet såg att Alex observerat att Mika är den enda med två pilar 

på huvudet bidrar detta till vår misstanke om att Alex kopplat att det är något 

annorlunda med Mika som skiljer sig från pojkar och flickor. Vi kopplar Alex uttalande 

om Mika till det socialkonstruktionistiska perspektivet då vi kan tolka att han någon 

gång har kommit i kontakt med någon som är eller liknar en könsneutral person 

(Allwood & Eriksson, 2017). 

7.3 Sammanfattning av resultat 

Huvudresultatet visar att: 

• Barnens utgångspunkter följer de stereotypa könsrollerna. 

• Efter reflekterande kunde barnen avvika från den stereotypa normen. 

• Barnen gör genuskopplingar utifrån deras tidigare erfarenheter. 

• Barnen hade blandade reaktioner kring begreppet könsneutralitet, men hade en 

öppen inställning kring ämnet. 

Resultatet visar att de flesta av barnen i denna studie är indirekt medvetna av de 

stereotypa könsrollerna, genom att de tillämpar specifika beskrivningar beroende på 

vilket kön de pratar om. Både pojkarna och flickorna i studien tillämpar specifika 

egenskaper, handlingar och utseende till de biologiska könen. Dessa beskrivningar 

följer den manliga och kvinnliga normen, där pojkarna beskrivs genom att leka krig, 

inte bära färger som rosa och lila samt att de inte gör/leker samma aktiviteter som 

flickorna. Flickorna beskrivs däremot med egenskapen att vara snälla, bär specifika 

flickkläder på sig och gillar aktiviteter som att sjunga. 

Men resultatet visar även på att barnen är öppensinnade när det gäller genus. Trots att 

deras utgångspunkt oftast utgår från stereotypa normer har barnen lätt för att vända på 

sin åsikt för att kunna få in ett större perspektiv. Detta kan vi se från exemplet när 

barnen beskrev att flickor har långt hår och pojkar har kort hår. När de reflekterade 

insåg många att även det motsatta kunde fungera, samma sak gällde när färgerna kom 

på tal. 
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Resultatet beskriver även att barn gör genuskopplingar utifrån deras tidigare 

erfarenheter. Detta kan vi se när barnen väljer att kalla karaktärerna för lillebror och 

storasyster istället för pojke och flicka. Ett barn gjorde även en tolkning av flickor som 

var baserat på hans mamma. 

Könsneutralitet var något som skapade blandade reaktioner hos barnen. Från vår 

tolkning var det ett nytt begrepp för dem och nytt att tänka att en person kan vara varken 

flicka eller pojke. Några försökte kategorisera in Mika till ett kön baserat och utseende 

och egenskaper. Vi märkte även att med hjälp av könssymbolerna skapade flesta barnen 

i studien sig en egen förståelse över att det finns människor som ser sig själva som 

något annat än pojke/man eller flicka/kvinna i samhället.  

 

 

  



  

 

30 

8 Diskussion 
Denna studie har haft som syfte att synliggöra barns tankar och uppfattningar kring 

genus och könsroller. I detta diskussionsavsnitt kommer vi att föra ett resonemang av 

hur man kan tolka vårt resultat med hjälp av tidigare studier. Men även kommer ett 

resonemang föras kring vilka dilemman som kan uppstå och vad som i sin tur kan 

påverka den pedagogiska verksamheten i förskolan. 

8.1 Barns uppfattningar av könsroller 

Resultatet visar att barnen följer relativt omedvetet de mönster som leder till det vi idag 

kallar för stereotypa könsroller. Detta var ett mönster som har följt med ständigt under 

bearbetningen av empirin, med andra ord var det ingen utav barnen som avvek från den 

stereotypa normen om inte en motfråga ställdes. Detta förvånade oss en hel del då vi 

hade förväntat oss att åtminstone några barn skulle självmant avvika från normen. Men 

kanske följde de flesta av barnen normen för stereotypa könsroller då det ofta kan 

förekomma i förskolans vardag, bland annat genom pedagogerna. Detta beskriver 

framförallt Henkel (2009) som menar på att pedagoger ger olika kommentarer i form av 

uppmuntran till barnen beroende på deras kön. Pedagogerna sätter därmed en norm i 

förskolan där flickorna beskrivs som fina och pojkar som häftiga. Detta stöds även utav 

Davies (2003) som menar på att barn lär sig snabbt och tar till sig olika könskoder från 

vuxna överlag, och lyckas sedan att sätta dem i relation till varandra. Könskoder innebär 

oftast de normer och andra oskrivna regler som präglar ett kön, exempelvis hur ett kön 

bör vara samt vilka kläder den bör bära. Barnen i vår studie hade alla en klar bild av hur 

en tjej eller en kille bör vara, både när det kom till frisyrer, färger på kläderna samt vilka 

aktiviteter de kan utföra. Detta är något som kan begränsa barnens språkanvändning 

(Davies, 2003). Om barnen redan i en tidig ålder lär sig att se enkelspårigt på hur kön är 

och bör vara kan det skapa ett dilemma när de möter andra individer som avviker från 

normen. Dock kan vi inte utifrån vårt resultat veta helt säkert att barnen följer den 

stereotypa normen endast utifrån de vuxnas påverkan, men det kan bidra med en logisk 

förklaring. Här ställer vi oss dock fundersamma kring om det hade sett annorlunda ut i 

förskolan om det hade funnits mer manliga pedagoger i verksamheten. En tidigare 

studie menar att flera länder anser att förskolan behöver bli jämställt för att kunna öka 

genusmedvetenheten i verksamheten, detta inkluderar även Sverige. Länderna menar på 

att genom att könsfördelningen blir jämn hos pedagogerna är det endast då som 

könskoderna kan undvikas (SOU 2006:75). Vi upplever att det är näst intill bara 

kvinnor som jobbar på förskolorna. Även om de är genusmedvetna pedagoger som 

försöker att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2016), kan de dock endast 

utgå från ett kvinnligt perspektiv vilket bara kan gynna det ena könet (Svaleryd, 2003). 

Jämställdhet enligt Svaleryd (2003) innebär att acceptera och värna om olikheterna 

mellan de biologiska könen, och komma bort från de för givet tagna föreställningar som 

finns, som bland annat gör olika värderingar hos könen. 
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8.1.1 Att avvika från normen 

Som tidigare nämnt visade även resultatet att barnen kunde relativt enkelt avvika från 

den stereotypa normen om vi ställde motfrågor. Vi märkte att barnen snabbt kunde 

ändra deras tidigare svar för att kunna få in ett mer öppet perspektiv av sin omgivning. 

Dessutom upplevde vi att barnen började reflektera över vilka skillnader det fanns 

mellan deras svar och på våra motfrågor. Men några av barnen kunde trots detta ibland 

gå tillbaka till deras utgångspunkt. Som vi tolkar det från barnens ord och kroppsspråk 

fanns det två mönster som barnen följde. Det första mönstret var att försöka bidra med 

rätta svar under boksamtalet. Lite mer än hälften av barnen i studien ville vara snabba 

med att svara på våra frågor och utgick då främst från stereotypa könsroller. Vid en 

motfråga delade barnen på sig, där en del ändrade sitt svar återigen snabbt för att matcha 

frågan och där den andra delen reflekterade innan de valde att svara. Detta ska dock inte 

ses som en nackdel utan mer av ett lärandetillfälle. Att diskutera med barn om 

stereotypa könsroller är svårt, mycket beroende på att barnen oftast inte blir 

introducerade till ämnet. De kan därför endast utgå från deras tidigare erfarenheter och 

det som de har lärt sig från de vuxna (Svaleryd, 2003; Davies, 2003). Men som Damber 

(2014) beskriver är barnböcker en bra utgångspunkt för att kunna skapa diskussioner 

och reflektioner hos barnen. Hon menar på att barn är kapabla till att förstå texters 

underliggande budskap. Så att kräva att barnen ska ge specifika svar till oss är en 

omöjlighet, men vi kan ändå med intresse följa hur deras tankar och reflektioner bildar 

en form av argument hos barnen, både mot de andra men framförallt mot dem själva. 

Dessa blir viktiga lärandemoment för barnen menar Damber (2014), som skapar 

möjligheter till fortsatta lärandeaktiviteter i förskolan. Men som hon beskriver vidare 

finns det många förskollärare som saknar den kunskap som krävs för hur de ska gå 

tillväga, alltså hur de viktiga boksamtalen ska kunna bli till lärandeaktiviteter.  

Det andra mönstret som vi kunde se utgår från det fenomen som Hedlin (2010) pratar 

om. Hon beskriver att det finns en officiell jämställdhetsnorm både hos vuxna och barn. 

Detta innebär att samhället har idag en grundtanke att människor ska vara och är 

jämställda, men att detta oftast inte stämmer överens med verkligheten. Vi tolkar det 

som att många av barnen i vår studie försökte hålla ett öppet perspektiv och ändrar 

därför sina svar för att få in en så större helhet. Genom detta fenomen som Hedlin 

(2010) nämner är det mycket möjligt att barnen försöker ge svar på hur de vill att det 

ska vara, men begränsas av sina egna erfarenheter som inte visar samma verklighet. 

8.1.2 Indirekt och direkt påverkan av genus 

Utifrån bearbetningen av materialet kunde vi få en ganska klar bild av att barn förlitar 

sig på vissa stereotypa kännetecken för att kunna avgöra om en individ är en pojke eller 

flicka. Resultatet visar att barnen även gör kopplingar till ett specifikt kön när det gäller 

aktiviteter och personligheter. Både flickorna och pojkarna i denna studie beskrev 

medvetet skillnader mellan könen på både deras lekar och hur de är som personer. Vi 

upplevde att de näst intill aktade sig för att nämna samma saker till båda könen. Vi 

tolkar det som att barnen utgår från sina tidigare erfarenheter, men ställer oss frågan var 

dessa erfarenheter i så fall kommer ifrån. Svaleryd (2003) argumenterar för att det inte 

är ovanligt för vuxna att tänka på specifika lekar till respektive kön. Samma sak gäller 
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det vid personligheter, där vuxna gärna nämner pojkar som stökiga och flickor som 

lugna (ibid.). Detta skulle i så fall kunna skapa ett dilemma i förskolans verksamhet, då 

det är förskollärare och andra pedagoger som skapar den lekande miljö som barnen 

befinner sig i. Tidigare studier styrker att detta dilemma finns i förskolan, då det har 

visats sig att lokalernas utformning bidrar till könsfördelade aktiviteter. Detta sker 

genom att rummen med dess avsedda aktiviteter oftast avgränsas och därmed hålls 

varierande material isär (Nordin-Hultman, 2004). Delegationen för jämställdhet i 

förskolan (SOU 2006:75) menar vidare på att denna avgränsning påverkar flickors och 

pojkars lek genom att materialet har placerats i olika rum och som därmed endast lockar 

ett specifikt kön. Barnen kan alltså inte endast bli direkt genuspåverkade av vuxna, utan 

även indirekt av vuxna genom förskolans miljö och material. Om denna avgränsning 

finns på barnens förskolor i studien kan det ge en logisk förklaring till varför de nämner 

olika lekar till respektive kön. Lynch (2016) menar dock på att även val av barnböcker i 

förskolan bör kritiseras, eftersom litteraturen kan ge en insikt i samhällets värderingar 

och därmed påverka barns identitetsbildning. Hennes resultat visar att det fortfarande 

idag kommer ut böcker där flickkaraktärer är underrepresenterade medan pojkkaraktärer 

ses som normen. I en annan studie där barn fick ta med sig egna böcker till förskolan 

visar resultatet att både flickorna och pojkarna valde starkt könsfördelade böcker. 

Flickorna valde prinsesskaraktärer som väntade på att bli räddade av en prins, medan 

pojkarna valde böcker med karaktärer som gjorde uppror och som dessutom tillhörde 

det manliga könet (Hellman, 2010). Kanske är det dessa erfarenheter som barnen i vår 

studie utgår efter när de beskriver könen utifrån stereotypa mönster. Om deras lekar 

delas upp i förskolan genom rum och material, är det endast naturligt att barnen 

beskriver olika attribut som aktiviteter och personligheter till respektive kön. 

8.2 Barns tolkningar och förståelse av könsneutralitet 

Resultatet visar att barnen hade blandade reaktioner kring begreppet könsneutralitet, 

men hade ändå en öppen inställning till ämnet. Utifrån analysen tolkar vi det som att 

barnen förstod till en viss del begreppet könsneutralitet efter att vi hade introducerat 

symbolerna. Inget barn gav någon negativ respons över ämnet utan försökte mer skapa 

sig en egen förståelse av begreppets innebörd. Kanske kan detta vara ett tecken på att 

samhällets normer sakta börjar förändras. Som vi tidigare nämnt så var det 2012 som 

hen-debatten tog fart och begreppet könsneutralitet började diskuteras (Heggestad, 

2013). Det var även 2012 som den första barnboken Kivi och monsterhund som använde 

pronomenet hen kom ut (Kåreland, 2013; Heggestad, 2013). Efter 2012 började det 

sedan komma ut fler könsneutrala böcker. I debatten som uppstod när Kivi och 

monsterhund kom ut var det en del som påstod att boken ej var relevant för barnen. En 

som kritiserade könsneutralitet när hen-debatten tog fart var Mats Olsson som i en 

intervju i Lärarnas tidning resonerade: ”Jag möter inga könsneutrala människor i min 

vuxenvärld. Varför ska vi då kräva det av barnen?” (Arevik, 2012, 28 mars). Detta visar 

på komplexiteten i att studera genus och könsneutralitet då det finns flera olika åsikter 

på huruvida om barn ska komma i kontakt med könsneutralitet eller ej i förskolan. Det 

är en relevant fråga om barnen kommer i kontakt med könsneutralitet och könsneutrala 

människor i sin omgivning. Barnen i vår studie svarade att de inte hade träffat någon 
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könsneutral person, vilket gör frågan om barn ska bli introducerade för könsneutrala 

personer om de aldrig träffar någon sådan person intressant. Risken blir då att karaktärer 

som Mika, alltså könsneutrala, förblir just bara Mika, en fiktiv karaktär i en barnbok. 

Detta gör även det intressant att intervjua de barn som idag är 4-5 år eftersom de föddes 

under den period då könsneutrala böcker började produceras. Dessa barn har därför 

vuxit upp i ett samhälle där det kan förekomma normkritiska böcker som kan innehålla 

könsneutrala karaktärer. Kanske har även detta haft någon påverkan för barnens 

öppenhet mot könsneutralitet.  

Genusfrågan är fortfarande högaktuell idag, fem år efter att hen-debatten tog fart. I 

Dagens nyheter argumenterar åtta jämställdhetsexperter i en debattartikel. De diskuterar 

kring trenden att införa könsneutrala formuleringar som person och medborgare i 

styrdokument, då de är hämmande för jämställdhetsarbetet (Berglund et al., 2017, 12 

november). De skriver i artikeln att utan att benämna kön kan vi inte exempelvis belysa 

löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Detta kan ses som ett tecken på att 

användandet av könsneutralitet inte löser alla jämställdhetsproblem i samhället. Utan att 

benämna kön blir det svårt att diskutera de skillnader som finns mellan könen och 

kunna göra något åt dessa. Heggestad (2013) menar på att hen-begreppet är tänkt att 

användas i barnböcker för att både pojkar och flickor skulle kunna identifiera sig med 

huvudkaraktärerna i boken. Detta är i stället kanske ett exempel på när könsneutralitet 

används på ett lämpligare sätt. På detta sätt används könsneutralitet som en strategi för 

att överkomma de skillnader som finns mellan könen för att inkludera alla. 

8.3 Vidare forskning 

Utifrån vår studie har vi upptäckt några luckor som skulle kunna introducera till en 

vidare forskning. Det skulle bland annat kunna forskas vidare på detta ämne men genom 

att intervjua fler barn. Detta skulle vara intressant att se om det skulle bli samma resultat 

om fler barn medverkande i studien. Det skulle då vara intressant att se om det blir 

några skillnader beroende på vart förskolorna är placerade. Skulle det till exempel bli 

någon större skillnad på barnens svar om deras förskolor ligger i en stadsmiljö eller i en 

lantlig miljö. 

Utifrån denna studies resultat kan även vidare forskningsområden vara att undersöka 

relevansen i att läsa böcker för barn som innehåller könsneutrala karaktärer. Vi har i vår 

studie sett att det finns behov av forskning kring detta ämne. Detta eftersom det finns de 

som argumenterar att det inte behövs böcker med könsneutralitet då vi vuxna inte träffar 

på några könsneutrala personer i vår vardag. 

En annan nyfikenhet som har väckts genom studien från vår sida är att studera hur stor 

inverkan barnböcker har på barnen samt hur pedagoger arbetar med de i 

verksamheterna. Frågan är hur medvetna pedagogerna är om deras val av böcker som de 

väljer att barnen ska ha tillgång till. Detta skulle kunna göras både i form av intervjuer 

av pedagoger eller observationer. 

 

  



  

 

34 

Referenser 
Allwood, C.M. & Erikson, M.G. (2017). Grundläggande vetenskapsteori: för psykologi 

och andra beteendevetenskaper. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Caine, B. & Sluga, G. (2009). Europas historia 1780-1920: ett genusperspektiv. (2. 

utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

Davidsson, B. (2007). Fokuserade gruppintervjuer. I J. Dimenäs (Red.). Lära till lärare: 

att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (1. 

uppl., s 63-69) Stockholm: Liber. 

Davies, B. (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna . 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 

Henkel, K. (2009). En jämställd förskola teori och praktik. Scandbook AB, Falun.  

Hirdman, Y. (2003). Genus: om det stabilas föränderliga former. (2., [rev.] uppl.) 

Malmö: Liber. 

Kihlström, S. (2007). Att genomföra en intervju. I J. Dimenäs (Red.). Lära till lärare: 

att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (1. 

uppl., s 47-56) Stockholm: Liber. 

Kjersén Edman, L. (2002). Barn- och ungdomsböcker genom tiderna. (1. uppl.) 

Stockholm: Natur och kultur. 

Kåreland, L. (2013). Barnboken i samhället. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Morris, S. (Författare), Lee, J. (Författare/Regissör) & Buck, C. (Författare/Regissör). 

(2013). Frozen [Film]. USA: Walt Disney Animation Studios/Walt Disney Pictures. 

Nikolajeva, M. (2017). Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur. 

Nordin-Hultman, E. (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. (1. uppl.) 

Diss. Stockholm : Univ., 2004. Stockholm. 

Schubert, K. (2012). Rufus härliga sommar. Rönninge: Spegel. 

Scott, J. (2008). Children as respondents: The challenge for quantitative methods. I P. 

Christensen & A. James (Red.). Research with children: perspectives and practices. (2. 

uppl., s 87-108) London: Routledge. 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. uppl.]). Stockholm: 

Skolverket. Sverige. 

Svaleryd, K. (2003). Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn 

och unga. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik för de 

första skolåren. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 



  

 

35 

Elektroniska referenser 

Arbetsmiljöforum/Tema likabehandling. (2012). Konstruktiv normkritik: en rapport om 

normkritik i Europeiska socialfondens projekt. (1. uppl.) Stockholm: Arbetsmiljöforum 

i Sverige / Tema Likabehandling. http://www.jamstall.nu/wp-

content/uploads/2014/02/Konstruktiv-normkritik.pdf 

Arevik, N. (2012, 28 mars). Vägrar vara könsneutral: Mats Olsson kritiserar 

genusvetenskapen från vänster. Lärarnas tidning. Hämtad från 

http://lararnastidning.se/vagrar-vara-konsneutral/ 

Berglund, C., Borgström,C., Forsberg, M.H., Hirdman, Y., Jansson, J., Olsson, K., … 

Wetterberg, T.  (2017, 11 november). DN Debatt: ”När kön osynliggörs riskeras hela 

jämställdhetsarbetet”. Dagens nyheter. Hämtad från https://www.dn.se/debatt/nar-kon-

osynliggors-riskeras-hela-jamstalldhetsarbetet/ 

Damber, U. (2014). Read-alouds in preschool – A matter of discipline? Journal of Early 

Childhood Literacy 2015, Vol. 15(2) 256–280 

http://journals.sagepub.com.proxy.lnu.se/doi/pdf/10.1177/1468798414522823 

Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare [Elektronisk resurs] : att förstå kön 

som position i förskolans vardagsrutiner och lek. Diss.. Jönköping. 

 

Eriksson Barajas, K. (2008). Beyond stereotypes? Talking about gender in school 

booktalk, Ethnography and Education, (3), 2, 129-144. 

http://dx.doi.org/10.1080/17457820802062367 

Forsberg, L. (2010). Engagerat föräldraskap som norm och praktik. Sosiologi i dag. 

40:1-2, s. 78-98. Tillgänglig på Internet: 

http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/991/982 

Gustafsson Sendén, M, Bäck A, E & Lindqvist, A. (2015). Introducing a gender-neutral 

pronoun in a natural gender language: the influence of time on attitudes and behavior. 

Front. Psychol. 6:893. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00893 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00893/full 

Hedlin, M. (2010). Lilla genushäftet 2.0 : Om genus och skolans jämställdhetsmål. 

Växjö. Hämtad från: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-13490 

Heggestad, E. (2013). Regnbågsfamiljer och könsöverskridande barn: bilderbokens nya 

invånare. Samlaren (Uppsala). (2013) (134), s. [222]-250). Hämtad från: 

http://www.svelitt.se/samlaren/2013.php 

Hellman, A. (2010). Kan Batman vara rosa? [Elektronisk resurs] : förhandlingar om 

pojkighet och normalitet på en förskola. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2010. 

Göteborg. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22776/2/gupea_2077_22776_2.pdf 

Lynch, L. (2016).  Sex Roles. 75: 422. https://doi.org/10.1007/s11199-016-0637-7 

Pentimonti, J. M., & Justice, L. M. (2010). Teachers' use of scaffolding strategies 

during read alouds in the preschool classroom. Early Childhood Education Journal, 

37(4), 241-248. doi: http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1007/s10643-009-0348-6 

http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Konstruktiv-normkritik.pdf
http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Konstruktiv-normkritik.pdf
http://lararnastidning.se/vagrar-vara-konsneutral/
https://www.dn.se/debatt/nar-kon-osynliggors-riskeras-hela-jamstalldhetsarbetet/
https://www.dn.se/debatt/nar-kon-osynliggors-riskeras-hela-jamstalldhetsarbetet/
http://journals.sagepub.com.proxy.lnu.se/doi/pdf/10.1177/1468798414522823
http://dx.doi.org/10.1080/17457820802062367
http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/download/16/15
http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/download/16/15
http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/991/982
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00893/full
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-13490
http://www.svelitt.se/samlaren/2013.php
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22776/2/gupea_2077_22776_2.pdf
https://doi.org/10.1007/s11199-016-0637-7
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1007/s10643-009-0348-6


  

 

36 

Pyle, A. & Danniels, E. (2016). Using a picture book to gain assent in research with 

young children, Early Child Development and Care. 186:9, 1438-1452. DOI: 

10.1080/03004430.2015.1100175 

Schmidt, C. & Gustavsson, B. (2011). Läsande och skrivande som tolkning och 

förståelse: Skriftspråket som meningsskapande literacypraxis. Pedagogisk forskning i 

Sverige, 16(1): 36-51. http://hj.diva-

portal.org/smash/get/diva2:456793/FULLTEXT02.pdf 

SOU 2006:75, Delegationen för jämställdhet i förskolan. (2006). Jämställdhet i 

förskolan [Elektronisk resurs] : om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans 

pedagogiska arbete : slutbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

Hämtad från: 

http://www.regeringen.se/contentassets/c1c17b2298f8467ebab019c9aafe3f0e/jamstalld-

forskola---om-betydelsen-av-jamstalldhet-och-genus-i-forskolans-pedagogiska-arbete-

sou-200675 

 

 

  

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:456793/FULLTEXT02.pdf
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:456793/FULLTEXT02.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/c1c17b2298f8467ebab019c9aafe3f0e/jamstalld-forskola---om-betydelsen-av-jamstalldhet-och-genus-i-forskolans-pedagogiska-arbete-sou-200675
http://www.regeringen.se/contentassets/c1c17b2298f8467ebab019c9aafe3f0e/jamstalld-forskola---om-betydelsen-av-jamstalldhet-och-genus-i-forskolans-pedagogiska-arbete-sou-200675
http://www.regeringen.se/contentassets/c1c17b2298f8467ebab019c9aafe3f0e/jamstalld-forskola---om-betydelsen-av-jamstalldhet-och-genus-i-forskolans-pedagogiska-arbete-sou-200675


  

 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A – Missivbrev 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på förskollärarutbildningen på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi är nu mitt inne i att skriva examensarbetet, där vi vill 

synliggöra barns tankar om könsroller. 

 

För att kunna ta reda på detta behöver vi genomföra intervjuer med barnen utifrån 

boksamtal i samband med högläsning, dessa kommer spelas in för att sedan 

transkriberas. Intervjuerna kommer ske under vecka 39, mellan 25 – 29 september.  

 

Resultaten av intervjuerna kommer endast att användas till detta examensarbete. Alla 

barn som medverkar kommer att hållas anonyma, vi kommer enbart använda oss av 

fiktiva namn på barnen och förskolan så att inga identiteter kan röjas. Barnen har rätt att 

när som helst kunna avbryta intervjun samt att avbryta sin medverkan. Samlingen 

beräknas att ta max 20 minuter.  

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. 

 

Tack på förhand! 

 

Tove: tj222gg@student.lnu.se, Tel-nr: 070* *** *** 

Micaela: mj223bz@student.lnu.se, Tel-nr: 073* *** *** 

 

 

 

Barnets namn:    Vårdnadshavarens underskrift: 

 

 

__________________________  __________________________ 

 

Tillåter ni ert barn att delta i intervjun?  Namnförtydligande: 

 

 

Ja                   Nej   __________________________  

mailto:tj222gg@student.lnu.se
mailto:mj223bz@student.lnu.se


  

 

II 

Bilaga B – Intervjufrågor 

 

 

Del 1 (före läsning) 

1. Vad tror ni att sagan handlar om? Berätta och gissa gärna! (pågående fråga kring 

bilderna) 

2. Kan man se om de är en flicka eller pojke? Hur? 

3. Varför tror ni att figurerna ser ut som de gör? 

4. Kan färgerna berätta för oss om det är en flicka eller pojke? Hur/Varför?  

 

Del 2 (efter läsning) 

1. Vad tyckte ni om sagan? 

2. Stämde era uppfattningar kring boken?  

3. Mika nämnde att hen varken var man eller kvinna, vad tänker ni om det? 

4. Vad tror ni att Rufus är? (Har er uppfattning ändrats?) 

5. Varför tror ni att Rufus är just en pojke/flicka/könsneutral som Mika? 

 

(Efter att ha pratat om figurernas symboler) 

1. Såg ni symbolerna i boken? När? 

2. Varför tror ni att författaren har valt att rita dem? Behövs dem? 

3. Varför har Mika en annorlunda symbol? Vad kan den betyda? 

4. Hur kan man beskriva pojkar och flickor? (Ses dom som olika?)  

  



  

 

III 

Bilaga C – Bilder från Rufus härliga sommar 

 

Här visas exempel av hur författarna till Rufus 

härliga sommar har valt att rita sina karaktärer. 

De har valt att utgå från det manliga och 

kvinnliga tecknet för att undvika att illustrera 

sådant som kan uppfattas vara manligt eller 

kvinnligt (Schubert, 2012). 

 

 

 

Bild 1: Frida, Freja och Rufus (s. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Mika och Rufus (s. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Blandade skolbarn (s. 24)  



  

 

IV 

Bilaga D – Könssymboler som användes i intervjuerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Kvinnornas symbol (till vänster) och Männens symbol (till höger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Transsymbol (Transgender) 


