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Abstrakt 

“Cars are cool and girls just want to have pretty things” - An interview study of 

children's thoughts about gender norms and limitations in a Swedish preschool. 

 

Studien har genomförts för att undersöka barns föreställningar om könsnormer kring 

leksaker samt om de känner sig begränsade i förskolan på grund av kön. Studien är 

tidsaktuell och relevant i och med den nya revideringen i läroplanen för förskolan 

där det skrivs fram att könsmönster kan begränsa barns chans till utveckling och 

lärande. Empirin har samlats in genom barnintervjuer med tio barn på en förskola i 

Sverige. Vi använde oss av förbestämda frågor samt tog stöd av bilder och bad 

barnen para ihop olika leksaker med antingen en bild på en flicka, en pojke eller en 

bild på båda. Resultat i studien visar att barn har könsstereotypa föreställningar 

kring olika leksaker. De leksaker som enligt barnen var mest könsstereotypa var 

Barbie, bilar, att måla och spela fotboll. Genom resultatet tolkar vi det även som att 

barnen ibland blir begränsade på olika sätt och även begränsar andra barn genom 

dessa föreställningar. Till exempel genom att säga att flickor bara gillar fina saker 

eller att pojkar ska vara tuffa. Empirin är analyserad utifrån följande teoretiska 

begrepp; könsregim, könsstereotyp, maskulinitetsnorm och femininitetsnorm.  

Nyckelord 

Begränsning, femininitet, förskola, könsnorm, könsregim, könsstereotyp, leksak, 

maskulinitet. 
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1 Inledning 

Genus är ett omtalat ämne och något som både intresserar och upprör i samhället. 

Med genus menas det socialt och kulturellt skapade könet till skillnad från det 

biologiska (Svaleryd 2003). En vanlig missuppfattning om genus är att de 

biologiska skillnaderna mellan könen förnekas, men det är inte sant. Det som 

däremot undersöks är betydelsen som knyts till dessa skillnader (Hedlin 2004). Vi 

har därför valt att fokusera vår studie kring barns föreställningar om könsnormer 

samt om de upplever begränsningar på grund av kön. 

 

Det finns en mängd tidigare forskning som visar på att barn följer de könsstereotypa 

tankar som finns i samhället. Svaleryd (2003) skriver att alla könsnormer som finns 

begränsar barns chans till erfarenhet och utveckling. Genom att läsa studier som 

gjorts inom området fick vi upp intresset för att ta reda på ifall barn själva känner 

sig begränsade i dessa könsnormer. Vi vet, genom tidigare forskning, att barn till 

exempel väljer olika leksaker utifrån kön (Chapman 2016; Cherney, Kelly-Vance, 

Glover, Ruane & Oliver Ryalls 2003; Lynch 2014). Vår fundering är därför ifall 

barn känner sig begränsade i det och om en pojke väljer att exempelvis inte leka 

med dockor för att han inte vill, eller för att han känner att han inte får.  

 

I förskolans läroplan står det att “vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de 

krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt” (Lpfö98 2016, s. 5). För att 

personalen i förskolan ska kunna motverka könsmönster behöver de vara 

definierade och därför är den här studien ett bra komplement till tidigare forskning 

inom området. Den australiska forskaren Raewyn Connell (2003) skriver om 

begreppet könsregim, som innebär att det inom olika institutioner finns olika 

oskrivna regler för vad som är accepterat för de olika könen att göra.   

 

Som tidigare nämnts är genus socialt konstruerat och samhället har tillsammans 

konstruerat vilka beteenden och egenskaper som passar för de olika könen (Svaleryd 

2003). Några exempel är att flickor förväntas vara försiktiga och lugna medan 

pojkar förväntas vara tuffa och våldsamma (Eidevald 2011). Det gör att flickor ofta 

leker lugnare lekar, så som att måla och leka med dockor medan pojkar ofta lekar 

lite vildare lekar och till exempel spelar fotboll (Chapman 2016). Det vi kan se 

utifrån dessa föreställningar är att de begränsar barn i förskolan, men det vi inte kan 

veta är ifall barnen ser det som något negativt. Barnen kanske vill leka med alla 

leksaker men inte vågar på grund av att det inte accepterat för deras kön. 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt förklaras bakgrunden till studien och begreppet genus presenteras 

och tydliggörs. Att människor begränsas på grund av olika könsnormer som finns 

diskuteras och syftar till att skapa en djupare förståelse kring normernas betydelse 

för barns utveckling och identitet.  

2.1 Genus 
Nationalencyklopedin (2017) definierar genus som ett “begrepp inom humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och 

urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar 

människors sociala kön”. Med genus menas alltså de egenskaper som tillsätts könen 

genom en social process. 

 

Vårt samhälle är uppdelat i två biologiska kön; män och kvinnor. Inom genus pratas 

istället om könet som vi människor tillsammans har konstruerat. Samhället har 

således framställt vad som anses vara maskulint och feminint gällande bland annat 

beteenden, egenskaper och yrken. Vi blir hela tiden påverkade av de föreställningar 

som finns på det biologiska könet som vi besitter (Svaleryd, 2003). Evertsson 

(2016) skriver också om det socialt konstruerade könet och att begreppet genus 

började användas på 1970-talet för att det fanns sociala skillnader mellan kvinnor 

och män. Mannen är högre uppsatt hierarkiskt i samhället där mannen anses vara 

normen och kvinnan är det avvikande. Sverige har kommit långt när det gäller 

jämställdhet mellan kvinnor och män, men trots det finns det en klyfta där kvinnan 

har lägre status än mannen i samhället. 

 

Det sociala könet och de normer vi lever efter idag sitter djupt rotade i samhället. Ett 

exempel på det är att vi blir uppfostrade på ett visst sätt beroende på om vi är pojkar 

eller flickor för att det är så det alltid har varit. Föräldrar uppfostrar sina barn på 

samma sätt som de själva blivit uppfostrade och så fortsätter det bakåt. Det är inte 

socialt accepterat att gå emot de normer och könsroller som finns, då kan man bli 

“straffad” genom att bli utstött från vissa grupper i samhället (Evertsson 2016). 

Därför är det viktigt att arbeta med genus i förskolan för att “motverka könsmönster 

som begränsar barnens utveckling, val och lärande” (Lpfö18 2018, s 7). Jämfört 

med den äldre läroplanen skrivs genus fram mer i den reviderade läroplanen och där 

trycks det på att det är viktigt att alla barn i förskolan ska få samma möjligheter att 

utvecklas oavsett könstillhörighet. 

2.2 Begränsande könsnormer 
Samhället förväntar olika saker av män och kvinnor och vi anses även ha olika 

egenskaper beroende på vilket kön en person har. “Föds vi till människa eller ett 

kön?” (Svaleryd 2003, s. 23). Citatet som Svaleryd (2003) diskuterar kring handlar 

om att människor inte föds med könsstereotypa tankar utan att det är samhället som 

formar en. En människa formas av de budskap som andra har och människor blir 

ofta begränsade i de könsnormer som redan finns. Enligt Eidevalds (2011) studie 

antar en del människor att kvinnor och män är olika, med olika egenskaper och 

färdigheter och att vi genom det ska komplettera varandra. Evertsson (2016) 

diskuterar att vårdnadshavare, förskolepersonal och lärare har som vana, att utan att 
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reflektera bemöta pojkar och flickor på varierande sätt. I en miljö̈ där skillnaderna 

mellan könen påpekas blir det automatiskt så att vi fortsätter att återskapa skillnader 

och även lär sig barnen det. I den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018) 

lyfts det fram hur viktigt det är att motverka de könsstereotypa uppfattningar som 

finns i förskolan och samhället. Det lyfts även fram hur viktigt det är att arbeta mot 

det som begränsar barnen i förskolan. 

 

Eidevald (2011) tar upp det faktum att vi inte bemöter barn utifrån individen själv, 

utan utifrån vilket kön barnet har. Vuxna tillmötesgår och hjälper ofta pojkar 

snabbare, för att de förväntas bli arga och stökiga om de inte får hjälp. Genom att 

tillmötesgå och tillfredsställa pojkarnas behov direkt signalerar vuxna att pojkarna 

har makt. Till flickor signaleras istället att deras behov är sekundära och inte är lika 

viktiga. Det är inte bara vuxnas bemötande som upprätthåller stereotypa 

föreställningar om feminint eller maskulint utan även kläder, leksaker och böcker. 

Dessa könstereotypa saker kan påverka barnens tankar om vad som till exempel är 

ett passande yrke för en man eller kvinna.  

 

Svaleryd (2003) skriver att barn ofta väljer att leka med andra barn av samma kön. 

Alltså leker ofta pojkar med pojkar och flickor med flickor. De väljer också att leka 

olika lekar/med olika leksaker. Det problematiska med det är att barnen begränsas i 

sina erfarenheter och sin utveckling. Att barn börjar leva efter könsstereotyper redan 

när de är små bidrar även till begränsningar senare i livet. Eftersom att mannen är 

normen är det mer accepterat för flickor att gå emot normen än vad det är för pojkar 

(Hellman 2013). Att som pojke gå emot normen och göra något som anses feminint 

är bland det värsta som kan hända påstår Wahlström (2003). Däremot skriver 

Nordberg (2005) om att pojkar ibland väljer att leka med feminina leksaker, men att 

de då ändrar på vissa saker för att det ska kännas mer accepterat. Hon berättar om 

några pojkar som leker med ett dockhus, men istället för att använda dockorna som 

redan fanns så väljer de att leka med Starwarsfigurer. De leker däremot på samma 

sätt, att figurerna åker och handlar, lagar mat och liknande. Alltså finns det 

situationer där pojkar vill leka feminina lekar men gör det under “manlighetens 

täckmantel” som Nordberg (2005, s.122) kallar det. Med det menar hon att barn gör 

om könsstereotypa lekar för att det ska passa deras kön bättre och att det ska vara 

med accepterat för dem att leka med det.  

 

Människor formas och påverkas av samhället och därför kanske man inte är sitt rätta 

jag; för att man omedvetet valt bort vissa egenskaper, val och känslor för att det inte 

är socialt accepterat (Svaleryd 2003). “Psykoanalytikern Joyce McDougall menar att 

den största kränkningen ett barn tvingas uppleva är just när det inser att de är 

antingen pojke eller flicka, och att det därför inte kan vara både och” (Svaleryd 

2003, s. 17). De måste då anpassa sig till det som är normen för deras kön för att bli 

accepterade av samhället. 

 

Genom det som framkommit i bakgrunden blir det tydligt att könsnormer är 

begränsande. Vår studie syftar till att undersöka hur barn genom att könskoda lekar 

och leksaker begränsas på grund av kön då det är något som inte framkommit 

tidigare.   
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad barn i förskolan har för föreställningar kring 

könsnormer samt hur de genom att könskoda lekar och leksaker begränsas på grund 

av kön.   

 

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

 Vad har förskolebarn för föreställningar om könsnormer gällande lekar och 

leksaker? 

 Upplever barn begränsningar i förskolan på grund av kön och i så fall hur?  
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4 Tidigare forskning och teorianknytning 

 

I avsnittet redovisas tidigare studier kring barns föreställningar och erfarenheter 

kring könsnormer och könsstereotyper. Även studier som gjorts på barn gällande 

könsstereotypa leksaker tas upp. Avslutningsvis följer en presentation av passande 

teorianknytningar och teoretiska begrepp. 

4.1 Barn om könsnormer och könsstereotypa lekar/leksaker  
Baker, Tisak och Tisak (2016) har undersökt hur barn i förskoleåldern parar ihop 

olika yrken, aktiviteter och egenskaper med olika kön. Genom att ge barnen en låda 

med olika frågekort skulle de para ihop yrken, aktiviteter och egenskaper med 

antingen en bild på en pojke, flicka eller en bild på både en pojke och en flicka. 

Frågorna var liknande; “vem tycker du kan vara polis?”, “vem kan shoppa kläder?” 

och “vem tror du slår andra med mening?”. Ett extra intresse hos forskarna var att ta 

reda på i vilken kontext barn uttrycker mest könsstereotypa tankar. I ett 

sammanfattande resultat framkom att bilden på båda könen användes ofta men att få 

barn svarade “bara flickan” på frågorna. På de flesta frågorna svarade både flertalet 

pojkar och flickor att båda könen kunde göra det på kortet. Få pojkar svarade att 

“bara flickor” kunde göra en viss sak medan flickor på många frågor svarade att 

“bara pojkar” kunde göra den saken. Till exempel svarade 69% av flickorna att 

“bara pojkar” kunde använda verktyg och även 49% av flickorna svarade att “bara 

pojkar” tar saker från andra. På en del av frågorna gavs även köns-matchande svar; 

alltså att pojkarna svarade “bara pojkar” och flickorna svarade “bara flickor”.  

Cherney, Kelly-Vance, Glover, Ruane och Oliver Ryalls (2003) har gjort en 

liknande studie fast de fokuserade på leksaker istället för yrken och egenskaper samt 

att de observerade barn istället för att intervjua. I studien observerade de barn i ett 

rum med olika leksaker. De lät barnen leka ensamma i rummet för att se vilka 

leksaker de valde att leka med. Det fanns leksaker som klassades som feminina, 

maskulina samt de som ansågs vara könsneutrala. Det som båda könen spenderade 

mest tid på att leka med var de tekniska leksakerna. Det som flickor valde att leka 

med mest var de könsneutrala leksakerna följt av de maskulina och sist de feminina. 

Pojkar däremot lekte mest med de maskulina leksakerna följt av de neutrala och sist 

de feminina. Sammanfattningsvis framkom det i Baker, Tisak och Tisak (2016) 

resultat att pojkar har mindre könsstereotypa tankar och inte tycker att ett visst yrke, 

aktivitet eller egenskap hör ihop med ett specifikt kön. Flickornas tankar hade en 

viss tendens att följa mer traditionella könsnormer. I Cherney, Kelly-Vance, Glover, 

Ruane och Oliver Ryalls (2003) studie framkom det däremot att pojkar följer 

normen och leker mest med leksaker som anses vara maskulint kodade och att 

flickorna gick emot normen och valde att leka med de feminint kodade leksakerna 

sist. 

 

Shutts, Kenwars, Falk, Ivegran och Fawcett (2017) har genomfört en studie där de 

jämfört barns tankar om genus. De intervjuade barn på en förskola med 

genuspedagogik samt barn på tre andra förskolor, som inte hade någon speciell 

inriktning. I resultatet framkom det att barn på den genusmedvetna förskolan var 

mer intresserade av att leka med barn av motsatt kön och att de hade mindre 

könsstereotypa tankar. Slutsatsen som kan dras är att genom att arbeta aktivt med 
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genus i förskolan kan barnen bli mer öppna och fastnar inte i könsnormer på samma 

sätt. I en likande studie undersökte Hilliard och Liben (2010) hur barns tankar kring 

kön ändras beroende på hur mycket lärare påpekar dem. Studien gjordes på två 

förskolor. På den ena förskolan gjordes ingen förändring medan personalen på den 

andra förskolan började påpeka barns kön frekvent, genom att säga till exempel “jag 

vill att en flicka delar ut pennorna” eller “god morgon pojkar och flickor”. Innan 

studien intervjuades barnen gällande könsnormer och efter två veckor med detta 

arbetssätt intervjuades barnen igen för att se om någon skillnad framkom. Barnen 

som gick på förskolan där kön påpekats frekvent visade stor skillnad på sina svar 

före och efter studien. Barnen ändrade sig till exempel på frågor gällande vad de 

olika könen får göra. Barn som tidigare svarat att båda könen får göra en viss sak 

ändrade nu sina svar till mer könsstereotypa och sa att bara ett av könen får göra det. 

Barnen på samma förskola började också leka mindre med barn av det motsatta 

könet jämfört med innan studien. Alltså begränsades barnen av lärarens sätt att 

betona könsskillnader. I Blakemore & Centras (2005) studie lyfts det att det kan 

bero på ålder ifall barn väljer att leka med barn av det motsatta könet eller inte. I 

deras resultat framkom det att barn i ålder fyra till fem år helst leker med barn av 

samma kön och lekar som är normen för dem. Barn undviker således helst lekar och 

leksaker som anses vara mer passande för det motsatta könet. Cherney och 

Dempsey (2010) skriver även dem om kön och ålder. I deras studie framkom det att 

barn som var tre år kunde leka med alla leksakerna medan de äldre barnen som var 

fyra till fem år valde att leka med de leksakerna som de ansåg var förknippade med 

sitt kön. Medvetenheten om vilka leksaker barn valde att leka med ökade med åren 

för båda könen, men för flickor ökade det mer än för pojkar. 

 

Cherney och Dempsey (2010) har även undersökt vad för leksaker barn anser 

maskulina, feminina eller neutrala. De undersökte även om barnen leker med de 

leksaker som anses vara för det motsatta könet eller endast det de anser är normen 

för dem. Det fanns en stor skillnad i hur barnen såg på de olika leksakerna jämfört 

med hur vuxna såg på leksakerna. Flertalet av alla leksakerna ansågs vara neutrala 

när de vuxna fick bestämma medan när barnen bestämde kön på leksakerna fick de 

oftast en maskulin eller feminin stämpel. I undersökningen framkom att pojkarna 

hellre lekte med leksaker som de ansåg mer maskulina än feminina. Lynch (2014) 

har också fått fram resultat om att pojkar undviker att leka lekar eller leka med 

leksaker som anses vara feminina, till exempel dockor. Det leder till att flickor har 

fler lekar och leksaker att leka med då de lättare kan gå emot normen än vad pojkar 

tenderar att göra. Hellman (2005) skriver om en intervju med en pojke som styrker 

det Lynch (2014) tar upp. Pojken var väldigt emot att leka med lekar och leksaker 

som inte är normen för hans kön. Pojken sade att han inte kan leka med dockor för 

att då skulle alla barnen skratta åt honom. Han berättade även att förskollärarna 

tycker att det är accepterat att han leker med dockor men att han ändå inte kan göra 

det. I intervjun blev det väldigt tydligt att barn kan känna sig begränsade av de 

könsnormer som finns i förskolan.   

 

I en studie som Chapman (2016) gjort observerades barn i ute- och innemiljön för 

att synliggöra vad de leker med mest på förskolan. I hennes resultat framkom det 

likt annan forskning att barn ofta leker med barn av samma kön. Genom 

observationerna framkom det att måla och rita var något som intresserade båda 

könen, men att det var flickorna som gjorde det mest. När det gäller lego och 
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bygglekar var resultatet detsamma; att båda könen lekte med det, men skillnaden här 

var att pojkarna var de som lekte mest med materialet. Att leka med lera på 

förskolan var något som lockade flickorna mest och pussel var något som båda 

könen lekte med både enskilt och i grupp, däremot endast med barn av samma kön. 

När barnen observerades i utomhusmiljön tittade Chapman på rollekar, löpning, 

klättring och vilka som cyklade mest. Båda könen lekte lika mycket rollekar och 

cyklade, men inom rollekarna visade det sig att pojkarna agerade fladdermöss och 

flickorna agerade prinsessor. När Chapman tittade på vilka som valde klättring och 

löpning fick hon fram att det mest var pojkarna som vände sig till det under 

situationer då observationerna genomfördes. Det hon tryckte på efter sin studie var 

hur viktig pedagogernas roll i förskolan är. Det för att barnen ska få upp ögonen för 

andra leker än vad de vanligtvis leker för att motverka specifika könsnormer i 

verksamheten. 

4.2 Teorianknytning 
Studien utgår ifrån socialkonstruktionism och ett genusperspektiv. 

Socialkonstruktionismens grundtanke är att studera fenomen i vårt samhälle som ses 

som en självklarhet, men som i grund och botten är konstruerat av människor. 

Människor är uppdelade i två grupper; män och kvinnor och socialt har vi 

konstruerat vilka egenskaper, beteenden och roller de två olika könen ska besitta. 

Utifrån ett genusperspektiv kan det vara normer om hur en man eller kvinna bör 

vara. Socialkonstruktionisterna vill komma bort från normaliteten (Allwood & 

Erikson, 2017). Enligt teorin skapar människor sin värld och sina perceptioner i 

mötet med andra människor. Det sätt som vi lär oss att interagera och bekräfta andra 

skapas alltså kollektivt (Alford 2012). Vi har använt den socialkonstruktionistiska 

teorin genom att se på genus samt maskulina och feminina föreställningar som 

socialt konstruerade.  

  

Likt socialkonstruktionismen syftar feministisk poststrukturalism till att utmana 

tankar kring det biologiska könet och att ifrågasätta de normer som finns. Samhället 

och dess föreställningar ses som socialt konstruerad av människor. Dessa 

förväntningar och tankar sprids vidare till andra människor genom språket. Språket 

visar däremot inte på någon direkt sanning utan agerar istället bärare av 

föreställningar och normer. Poststrukturella teorier syftar därför till att visa hur 

språket skapar människors tankar. I och med att språk är en pågående process ändras 

även personers tankar kring vad som anses rätt och fel inom ett visst område, såsom 

genus, under tid (Lather 1991). Judith Butler är en poststrukturalist och hens fokus 

ligger på genus (Herz & Johansson 2013). Butler menar att genus, och likaså 

sexualitet, skapas via språket och det sociala livet. Hens arbete går ut på att sudda ut 

gränsen mellan biologi och kultur, alltså mellan kön och genus. Hen menar också att 

det är näst intill omöjligt för individer att inte påverkas av normer då vi tvingas in i 

sociala sammanhang (Butler 2006). “Människan blir till via ständiga möten, via 

förluster, desorientering, dialoger och konfrontationer. Vi upplöses, omformas och 

hittar nya positioner och identiteter” (Herz & Johansson 2013, s.146). Alltså är 

genus, och därigenom normer, en ständigt pågående process. Den poststrukturella 

teorin blir intressant i vår studie i och med att vi valt att intervjua de äldre barnen i 

förskolan, som använder det verbala språket till skillnad från de yngre barnen.  
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4.2.1 Teoretiska begrepp  

Connell är en australiensk sociolog som skriver om ordet könsregimer. Enligt 

Connell (2003) handlar könsregimer om att det inom olika institutioner, till exempel 

en förskola eller ett hem, finns bestämmelser om vem som får göra vad och vad som 

inte får göras. Könsregimer kan skilja sig från olika institutionerna och kan även 

förändras över tid. “Aspekter som klassklyftor, etnisk mångfald, regionala 

skillnader, nationellt ursprung och migration spelar också roll för 

könskonstruktioner” (Odenbring 2010, s 20). Alla dessa aspekter påverkar vilken 

könsregim som råder på olika platser. Vi har valt att använda oss av begreppet i vår 

studie genom att analysera barnens svar för att få fram vilken könsregim som råder 

på förskolan. Därigenom blir det även tydligt vad som är accepterat för pojkar och 

flickor att göra och inte göra. 

 

Det är den sociala och kulturella miljön som skapar maskulinitet och femininitet och 

de är även olika i olika sammanhang. Maskulinitet och femininitet är varandras 

motsatser och hade inte femininitet funnits hade inte heller maskulinitet funnits. I 

relation till varandra är maskulinitet överordnat och femininitet ses därför som 

avvikande (Connell 2001). Connell (2001) menar även att det finns olika 

dimensioner av maskulinitet och femininet; alltså flera sätt att vara på som man och 

kvinna. Hellman (2005) diskuterar det faktum att maskulinitet inte är knutet till 

mannen och femininitet inte är knutet till kvinnan. Maskulin eller feminin är något 

en person kan vara oavsett kön. Inom förskolan råder en maskulinitetsnorm som 

barnen förväntas passa in i.  

 

Maskulinitet och femininitet innebär olika könsstereotypa egenskaper och de 

egenskaperna är utformade av samhället. Dessa könsstereotypa egenskaperna skrivs 

fram i olika litteratur. Odenbring (2010) diskuterar det faktum att flickor förväntas 

vara både feminina och maskulina, allt på en lagom nivå. Flickor ska vara framåt 

och ta för sig, men inte för mycket för då anses deras beteende problematiskt av 

omgivningen. Eidevald (2009) beskriver att flickor anses vara självständiga och 

smarta medans pojkar anses vara robusta och behövande. Svaleryd (2002) säger likt 

Eidevald att pojkar ska vara dominerade, aktiva och kräver mycket uppmärksamhet 

medan flickor ska vara hjälpsamma och snälla. Svaleryd (2002) tar även upp att 

samhällets förväntningar och könsstereotypa föreställningar på barns kön utgör vad 

de väljer att leka, vilka leksaker de leker med och även vem de väljer att leka med. 

Pojkar leker ofta med pojkar och flickor med flickor.  

 

Vilka egenskaper anses vara manliga (maskulina) respektive kvinnliga (feminina)?  

Eidevald (2011) skriver att han brukar inleda sina föreläsningar med att be 

deltagarna reflektera över begreppen manligt och kvinnligt. Han har sammanställt 

en tabell (se nedan) över egenskaper som beskrivs som könsstereotypa. De som 

deltagit är både ungdomar, förskole- och skolpersonal, föräldrar, studenter, 

skolledare, chefer, politiker, forskare och representanter från näringslivet.  

Föreställningarna som framkommit gällande hur en man respektive kvinna förväntas 

vara kan styra och begränsa oss i våra liv.  

 

Tabell 1. Eidevald 2011, s11. 
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Kvinnligt Manligt 

Ödmjuk/mjuk/svag Tuff/hård/stark 

Passiv/beroende/utelämnad Aktiv/oberoende/makt 

Subjektiv/känslosam Objektiv/känslodistanserad 

Pratsam/omvårdande Tystlåten/egocentrisk 

Relationsinriktad/vacker Sportintresserad/svett 

Försiktig/defensiv Våldsam/aggressiv 

Håller sig i bakgrunden Tävlingsinriktad/inriktad på att vinna 

Skvallrig/lömsk Saklig/ärlig 

Pratar skit om andra/”antyder” Säger rakt ut som det är  

 

Tabellen samt begreppen maskulinitet och femininitet har använts i studien för att 

koppla barnens svar och föreställningar till de normer som finns för pojkar och 

flickor. Tabellen gav oss riktlinjer kring könsstereotypa egenskaper när vi 

analyserade barnens svar.  

 

Butler (2006) beskriver att normer skapas utifrån människors tankar om världen. 

Det är ett begrepp som möjliggör makt och ojämlikhet. Det är både uttalade och 

outtalade tankar om vad man får göra och hur man får vara i olika miljöer. Allt som 

inte passar in i en norm blir avvikande och på så sätt skapas en normalitet. Alla som 

inkluderas, men även de som exkluderas, i det som klassas som normen sprider 

vidare dessa tankar om till exempel hur pojkar och flickor bör vara och på så vis 

upprätthålls normer hela tiden. Däremot uppkommer motsägelser till normerna 

vilket gör att de förändras över tid och på så vis är normalitetens innebörd också 

föränderlig (Martinsson & Reimers 2014). Martinsson och Reimers skriver “att 

granska normer blir därför ett sätt att förstå vad som möjliggör kränkningar och 

diskriminering av dem, den eller det som anses falla utanför normernas och det 

normalas, gränser” (Martinsson & Reimers 2014, s. 10–11). Vidare menar de att 

normer ofta ses som begränsande och hindrar folk från att vara exakt så som de vill 

vara, men att normer också behövs för att göra världen begriplig. Vi har i vår studie 

därför valt att utgå från att samtliga normer är begränsade. När vi skriver om normer 

menar vi således att de begränsar människor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10(31) 

 

 

 

 

 

 

 

5 Metod  

I metodavsnittet presenteras hur studien har genomförts med en kvalitativ 

forskningsmetod genom att intervjua barn. Metoden valdes för att få en djupare 

förståelse för barnens föreställningar och uppfattningar om könsnormer och 

begränsningar. Denscombe (2018) förklarar att kvalitativ metod handlar om att få en 

djupare inblick i det som ska undersökas samt att fokus ligger på ord och hur 

personer tänker och upplever olika fenomen. 

 

I metoden presenteras även hur intervjuer genomförs med barn för att få fram mer 

trovärdiga svar. Urvalsgrupp och genomförande av intervjuer tas även upp. Till sist 

redovisas vetenskapsrådets forskningsetiska principer och metodvalet diskuteras.  

5.1 Metodval – Barnsamtal  
När vi skulle samtala med barnen valde vi att använda oss av personliga intervjuer 

istället för gruppintervjuer. Enligt Denscombe (2018) är personliga intervjuer den 

vanligaste intervjuformen och den är förmånlig att använda sig av för att få fram en 

enskild persons föreställningar och uppfattningar. Denscombe (2018) säger också att 

en fördel med intervjuer som görs ansikte mot ansikte är att empirin ofta får hög 

trovärdighet. Det är även enklare att kontrollera intervjun om det endast är en person 

intervjuaren behöver fokusera på samt att transkriberingen av samtalet blir lättare då 

det endast behövs fokus på en röst. Denscombe (2018) nämner dock att 

gruppintervjuer ger mer information och det blir mer variation mellan 

föreställningarna och uppfattningarna. I vår studie ville vi endast få fram det 

enskilda barnets föreställningar och uppfattningar om könsnormer och 

begränsningar och därför valdes enskilda intervjuer. Vi ville även undvika att 

barnen blev påverkade av varandras svar vilket skulle kunna bli utfallet i en 

gruppintervju.  

 

När vi utformade frågorna inför intervjuerna med barnen tog vi inspiration från 

Denscombe (2018) som skriver om semistrukturerade intervjuer. Trots att vi hade en 

klar bild redan innan intervjun behövde vi vara flexibla i och med att det var barn 

som intervjuades. Därför inspirerades vi av semistrukturerad intervju som enligt 

Denscombe (2018) innebär att intervjuaren innan intervjun formulerar frågor men 

att intervjuaren även under intervjuns gång är flexibel och öppen för att följa den 

intervjuades föreställningar och idéer. I en semistrukturerad intervju är det även 

möjligt att gå in mer på djupet och få fram fylligare svar eftersom följdfrågor kan 

ställas (Eliasson 2018). Vi valde även att använda oss av öppna frågor för att ge 

barnen chans att formulera fria svar (Krag Jacobsen 1993). Innan vi genomförde 

våra intervjuer läste vi även på om vad som är betydelsefullt att tänka på när man 

intervjuar eller samtalar med barn. Løkken och Søbstad (1995) förklarar hur viktigt 

det är att undvika att ha för många eller för svåra frågor när barn intervjuas. 
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Däremot ska inte barnens förmåga att svara på intervjuarens frågor underskattas. 

När barn intervjuas är det även viktigt att innan bestämma en lämplig tid över hur 

lång intervjun ska vara då barn lätt kan förlora fokus om det tar för lång tid (Løkken 

& Søbstad 1995). Därför valde vi att inte ha med allt för många leksaker utan valde 

ut de vi tyckte var viktigast. Det är även viktigt att utgå från barnets perspektiv för 

att försöka närma sig deras föreställningar och uppfattningar. Det har stor betydelse 

hur intervjuaren bemöter barnet och det kan påverka hela intervjun. Känner barnet 

sig trygg kan mer trovärdiga svar komma fram och det blir även lättare för dem att 

öppna upp sig och prata (Doverborg & Pramling Samuelsson 2012). Det är också 

viktigt som intervjuare att tillåta tystnad för att barnet ska få chans att tänka igenom 

vad de vill svara (Denscombe 2018). 

5.2 Urval 
Förskolan som vi utförde vår studie på är belägen i sydöstra Sverige i utkanten av en 

medelstor stad. På avdelningen går det totalt 17 barn. Förskolan har ingen särskild 

genusprofil. För att få reda på barnens föreställningar och uppfattningar valde vi att 

besöka denna förskola som en av oss har kopplingar till. Enligt Denscombe (2018) 

kallas det ett subjektivt urval där forskaren har anknytningar till de människor som 

ska vara med i studien för att få ut mer värdefull data. Vi har även utgått från 

bekvämlighetsurval som innebär att forskaren väljer ställe utifrån bekvämlighet och 

att det därmed går snabbt, är billigt och enkelt att göra sin datainsamling 

(Denscombe 2018). Vi valde en förskola av bekvämlighet för att vi visste att vi 

skulle få snabba svar på våra informationsbrev och det var betydelsefullt för oss då 

vi arbetade under en viss tidsram. 

5.3 Genomförande 
Innan vi gick ut på förskolan för att göra våra intervjuer började vi med att maila ut 

till förskolechefen för att fråga om vi fick göra vår studie där. Sedan skickades ett 

informationsbrev (se bilaga 1) ut till barnens vårdnadshavare där det framkom vad 

för studie som skulle göras och vi försäkrade dem om att vi utgick från de 

forskningsetiska principerna. I informationsbrevet fick vårdnadshavarna välja om de 

ville ge sitt godkännande eller inte till att deras barn deltog i studien.  

 

Totalt deltog 10 barn varav tre var pojkar och sju flickor. Resterande sju barns 

vårdnadshavare svarade aldrig på informationsbrevet alternativt svarade för sent. Vi 

hade önskat att lika många pojkar som flickor skulle delta, men så blev inte fallet. 

Barnen som intervjuades var mellan fem och sex år gamla. Under samtliga 

intervjuer utgick vi ifrån vårt färdiga frågeformulär och våra bilder (se bilaga 2 & 

3). Frågeformuläret var utformat för att få svar på våra frågeställningar. Till 

exempel ställdes frågor om varför inte båda könen får leka med vissa saker och om 

barnen känner att de skulle vilja leka med det. Intervjuerna genomfördes med ett 

barn i taget i ett enskilt rum på förskolan. Varje intervju tog mellan 5 och 10 

minuter att genomföra, beroende på hur utförligt barnen svarade samt hur lång 

betänketid de behövde.  

 

Innan intervjuerna påbörjades med varje enskilt barn informeras de om vad studien 

skulle handla om och vad vi skulle använda deras svar till. Vi förklarade att det är 

till ett skolarbete och att vi skulle prata om leksaker i förskolan. Vi förklarade även 
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att intervjun kommer att spelas in men att inga andra kommer kunna ta del av 

materialet. Vi bad även om barnens godkännande att delta. Intervjuerna påbörjades 

med en öppen fråga om vad barnen leker med på förskolan. Det för att inte leda in 

dem på ett bestämt ämne utan att få höra deras syn. Senare i intervjun använde vi 

oss av bilder där vi hade tre kategorier - flicka, pojke och flicka/pojke (se bilaga 3). 

Barnen fick para ihop olika bilder på leksaker och lekar med den kategori av kön 

som de tyckte det passade bäst ihop med. Leksakerna som barnen skulle para ihop 

med ett kön var måla, pärlor, Barbie, fotboll, cykel, plastdjur, utklädningskläder, 

kök, lera, bilar, lego och pussel. Vi ställde följdfrågor utifrån hur de parade ihop de 

olika bilderna för att ta reda på hur de tänkte och varför. Vi valde att använda oss av 

frågor och bilder för att försöka fånga barnens intresse bättre och även för att 

intervjun skulle bli mer lekfull. Enligt Fängström et al.s (2016) studie har det visat 

sig att användning av visuella bilder vid intervjuer kan underlätta samt att blyga 

barn lättare öppnar upp sig vid dessa former av intervjuer. Vi valde även att en av 

oss genomförde samtliga intervjuer, på grund av koppling till förskolan och att hen 

kände barnen sedan innan. Att endast en av oss skulle göra alla intervjuerna blev 

även mest naturligt för barnen då vi intervjuade dem en och en. Hade vi varit två 

stycken som satt och intervjuade samtidigt kanske barnen hade blivit mer 

tillbakadragna.  

5.3.1 Databearbetning 

Vid samtliga intervjuer spelades ljudet in med hjälp av en mobiltelefon för att 

materialet lättare skulle gå att analysera. Ljudet spelades även in via dator för att 

säkerställa att inget material skulle gå förlorat. Eliasson (2018) förklarar att 

inspelningar är bra på så sätt att det är lätt att gå tillbaka och lyssna på materialet 

igen samt att det blir möjligt att citera det personerna sagt ordagrant. Att använda 

sig av ljudupptagningar under intervjuer ses både som positivt och negativt enligt 

Denscombe (2018). Det fångar upp vad deltagarna säger på ett smidigt sätt då det 

ofta inte märks av att ljud spelas in, till skillnad från om videoinspelning väljs som 

kan störa många som blir intervjuade. Samtidigt som det ses som positivt med 

ljudinspelning så missas det icke-verbala språket vilket vi kan se som en liten 

nackdel då barn ofta använder sig av flera sätt att förmedla saker på än bara 

muntligt. Däremot anser vi, precis som Denscombe (2018) förklarar, att 

ljudinspelningar fångar upp tillräckligt bra data för studiens syfte. De inspelade 

samtalen förvarades på låsta enheter där endast vi kunde ta del av materialet. Efter 

samtalen med barnen transkriberades intervjuerna för att vi skulle kunna få en 

tydligare bild av vad barnen hade svarat. Utifrån det transkriberade materialet 

analyserades vad som var relevant och värdefullt för oss utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Denscombe (2018) beskriver transkribering som en tidskrävande 

process men att det bidrar till en större och djupare inblick i intervjuerna vilket är 

värdefullt i en kvalitativ studie.  

 

När materialet transkriberats började vi med att läsa igenom samtliga intervjuer 

induktivt, för att sedan gå in deduktivt och utgå från den valda teorin. Fejes och 

Thornberg (2014) skriver om abduktion som är en blandning av induktion och 

deduktion där man växlar mellan båda sätten att analysera på vilket var det vi 

gjorde. Vi analyserade svaren genom att skriva ut samtliga transkriberingar för att 

sedan klippa isär och kategorisera in i den kategori som passade. Vi kategoriserade 
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barnens svar med hjälp av de teoretiska begreppen som valts till studien; könsregim, 

könsstereotyp, maskulinitet och femininitet.  

5.4 Etiska överväganden  
Under studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet innebär att forskaren ska informera de 

deltagande om forskningens syfte. Vi förklarade både för förskolechef, 

förskollärare, vårdnadshavare samt barnen om vad syftet med studien var. Vi 

frågade även samtliga inblandade om deras godkännande innan studien. Vi skickade 

ut ett informationsbrev till vårdnadshavarna som de fick skriva på om deras barn 

fick delta i studien samt att vi frågade barnen om de ville delta vid intervjutillfället. 

På så vis tog vi hänsyn till samtyckeskravet. Det tredje kravet som tagits hänsyn till 

är konfidentialitetskravet som innebär att man inte uppger några uppgifter som kan 

spåras till de deltagande såsom namn och förskola, samt att uppgifterna förvaras så 

att obehöriga inte kommer åt dem. Vi har uppfyllt det genom att ge alla deltagande 

fiktiva namn samt att vi förvarat uppgifterna så ingen obehörig kan se dem. 

Avslutningsvis har vi även tagit hänsyn till nyttjandekravet: i och med att 

uppgifterna endast används till den här studien (Björkdahl Ordell 2007).  

5.5 Metoddiskussion 
Vi anser att metoden som valdes var relevant för att få svar på studiens syfte och 

frågeställning. Att intervjua förskollärare eller att observera barnen anser inte vi 

hade gett svar på våra frågor eftersom det vi ville undersöka var barnens 

föreställningar.  Det hade vi inte fått svar på genom observationer och inte heller 

genom att intervjua förskollärare. Det finns däremot några saker som kan ha 

påverkat studiens trovärdighet. Till att börja med hade vi önskat att intervjua lika 

många pojkar som flickor för att få ett mer jämnt fördelat resultat. Så blev tyvärr 

inte fallet och det gör det svårt för oss att skriva om “hur pojkar gör” i och med att 

det bara var tre pojkar som deltog. Däremot ligger inte fokus i studien på skillnaden 

mellan pojkar och flickor och därigenom var det viktigare för oss att få svar från 

många barn än att det skulle vara lika många av varje kön som deltog.  

 

Vi tror att bilderna vi använde oss av i intervjuerna både hjälpte och förvirrade 

barnen. Vi upplever att barnen kunde hålla fokus igenom intervjuerna och 

fokuserade på bilderna och inte på det som fanns runt om i rummet. Däremot låste 

sig vissa barn vid exakt det som visades på bilden och kunde inte tänka utanför det. 

Till exempel att det bara var en cykel på bilden och att det därigenom inte räcker till 

både en pojke och en flicka. Därigenom blev det intressant att diskutera kring att 

barn kanske kategoriserar lekar och leksaker efter andra saker än kön. Genom våra 

bilder tvingades barnen att kategorisera efter just kön, men flickans svar om cykeln 

indikerade att det finns andra saker barn kan kategoriserar efter. Det skulle även 

kunna vara utifrån ålder eller klass. En annan aspekt som är intressant att lyfta är hur 

de könsstereotypa bilder vi valde på pojken och flickan förstärker de normer som 

finns. Flickan har kjol och en rosa väska och pojken har shorts och en blå väska. Vi 

försökte dock välja ut de minst könsstereotypa bilderna av de vi kunde hitta, men 

det går inte att komma bort från att pojkar och flickor framställs olika. Hade 

intervjuerna genomförts med äldre barn kunde bilderna på pojken och flickan bytts 

ut mot text där vi skrivit pojke och flicka, men barnen som intervjuades kan inte läsa 
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och därigenom valde vi bilder. Överlag tycker vi att det var fler fördelar än 

nackdelar med att använda bilder som hjälpmedel och därför hade vi inte gjort något 

annorlunda om vi fått chansen att ändra metod. 

 

Ett dilemma vi stod inför gällande intervjuerna var huruvida barnen talar sanning i 

sina svar och om vi får ett trovärdigt resultat. Denscombe (2018) skriver att det är 

svårt att kontrollera svar i en intervju som handlar om någons tankar eller 

erfarenheter. Han förklarar att det inte finns något absolut sätt att ta reda på ifall de 

intervjuade verkligen talar sanning eller inte. Man kan inte lita på att det människor 

säger att de gör, tycker eller föredrar faktiskt speglar verkligheten. Vi kan därför 

inte veta ifall barnens svar bildar ett trovärdigt resultat. För att koppla det till 

teorierna vi valde så säger dem att det inte är möjligt att tala om en absolut sanning, 

människor blir till i mötet med andra och en person är inte densamma i alla 

situationer (Alford 2012). Därför hade kanske barnen svarat annorlunda om vi gjort 

intervjuerna en annan dag eller om den andra av oss genomfört intervjuerna. Vi 

valde som sagt att bara en av oss skulle göra samtliga intervjuer. Dels på grund av 

den tidigare kopplingen till barnen men även för att intervjuerna skulle bli 

likvärdiga. Hade vi gjort hälften av intervjuerna var hade risken funnits att vi hade 

ställt frågorna olika och även olika följdfrågor och det hade kunnat påverka 

trovärdigheten.  
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6 Resultat och analys  

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Inledningsvis redovisas en tabell där 

barnens svar på vilket kön de tycker får leka med vad har sammanställts. Resultatet 

har sedan analyserats utifrån de teoretiska begrepp som skrevs fram tidigare. De vi 

fokuserat på är; könsregim, könsstereotyp, maskulinitetsnorm samt 

femininitetsnorm. Utifrån dessa begrepp redovisas citat och tankar som barnen 

presenterade under intervjuerna. I slutet av detta avsnitt sammanfattas hur barnens 

svar kopplas till våra frågeställningar.  

6.1 Tabell över barnens svar  
Totalt intervjuades 10 barn och de blev ombedda att para ihop olika leksaker med en 

bild på en flicka, en pojke eller en med båda. Nedan har en tabell sammanställts 

över barnens svar som svarar på studiens första frågeställning gällande vad barn har 

för föreställningar kring könsnormer. Varje streck symboliserar vad ett barn har 

svarat, till exempel är det totalt fyra barn som svarat att bara flickor får måla och sex 

barn som svarat att båda får det.  

 

Tabell 2. Barnens svar från intervjuerna  

 

 Flickor Pojkar Båda Ingen 

Pennor/måla 1111  111111  

Pärlor 11 1 1111111  

Barbie 1111 1 1111 1 

Fotboll  11111 11111  

Cykla   1111111111  

Plastdjur 11  11111111  

Utklädnad  111 11111 11 

Kök 1  111111111  

Lera 111  1111111  

Bilar  1111111 111  

Lego  11 11111111  
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Pussel  1 111111111  

 

I tabellen ovan blir det tydligt vilka leksaker barn ansåg vara maskulina, feminina 

alternativt könsneutrala. Vi kan till exempel se att barnen tyckte att flertalet leksaker 

var för båda könen. Det som barnen mest ansåg vara för flickor var Barbie och att 

måla. Att spela fotboll och att leka med bilar ansåg barnen vara mest för pojkar. 

6.2 Olika könsregimer i förskolan och hemmet 
Något som blev väldigt tydligt genom barnens svar var vilken könsregim som rådde 

på förskolan gällande just leksaker och lekar. Barnen var väl medvetna om vad som 

var accepterat att göra/inte göra på förskolan för de olika könen. Till exempel 

framkom genom barnens svar att flickor inte skulle spela fotboll eller leka med 

bilar.  

 
Student: Leka med bilar? 

Sara: Killar.  

Student: Varför inte tjejer?  

Sara: Därför, jag vet inte det. 

Student: Vill inte du leka med bilar?  

Sara: Nä, jag gillar bara att leka med mina bilar hemma. Men jag gillar 

inte så mycket att leka med dom här.  

 

Utifrån flickans svar kan vi se att hon var väl medveten om den norm och 

könsregim som fanns på förskolan gällande just att leka med bilar. Hon uttryckte att 

det är killar som leker med bilar och att hon själv bara leker med bilar hemma. I och 

med att det finns olika könsregimer kan hennes svar tolkas som att det råder en 

annan könsregim hemma där det är accepterat för henne som flicka att leka med 

bilar. På liknande sätt svarade en annan flicka gällande att spela fotboll:  

 
Student: Spela fotboll?  

Leah: Killar.  

Student: Så du spelar aldrig fotboll?  

Leah: Nä, inte så mycket. Men bara på fotbollsskolan.  

Student: Ah, du gick fotbollsskola. Men här på förskolan spelar du inte 

fotboll?  

Leah: Nä, då tittar jag på.  

Student: Varför är du inte med och spelar då?  

Leah: För när jag springer så får jag lite ont i magen.  

Student: Jaha…  

 

Precis som Sara i exemplet ovan förklarade Leah att hon inte spelar fotboll på 

förskolan, men att hon går på fotbollsskola hemma. Hon sade att hon får ont i 

magen av att springa och att hon istället väljer att titta på medan pojkarna spelade. I 

och med att hon gick på fotbollsskola hemma kan könsregimen vara en annan 

gällande just fotboll och flickor i hennes hem. En pojke uttryckte även på likartat 

sätt att han inte lekte med Barbie på förskolan, men att han gjorde det hemma 

ibland.  

 
Student: Leka med barbie?  
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Simon: Bara tjejer. 

Student: Bara tjejer. Så du leker aldrig med det? 

Simon: Nae. 

Student: Varför inte?  

Simon: För jag gillar inte så mycket barbie men jag leker med det 

hemma. 

 

Simon sade alltså att det bara är flickor som leker med Barbie på förskolan, men han 

förklarade även senare att han leker med det hemma ibland. Det går således att tolka 

som att det råder olika könsregimer på förskolan han gick på jämfört med vad som 

är accepterat för honom som pojke att göra i sitt hem. Både Sara, Leah och Simon 

valde att anpassa sina svar efter den könsregim som de uppfattade fanns på 

förskolan. Det som även framkommer genom barnens svar är att de upplever 

begränsningar på grund av den könsregimen som råder på förskolan genom att de 

inte leker med vissa leksaker på förskolan som de leker med i hemmet. 

 

Det var ett flertal barn som parade ihop olika leksaker med bilden på både pojken 

och flickan och sedan presenterade en tanke kring varför de valde som de gjorde. 

Deras svar går att tolka som att de var medvetna om vad för spelregler som fanns på 

förskolan; att båda könen får göra det som visades på bilden. Nedan följer två 

exempel som visar på att barnen anpassade sig efter den könsregim som fanns.  

 
Student: Att måla?  

Johanna: Det kan ju båda. 

Student: Båda?  

Johanna: Ja för man kan ju dela pennor för vi har ju pennor som står 

upp och vi delar ju dom med två och man kan ju dela med dom hur 

många som helst.  

Student: Aa okej, och då kan både pojkar och flickor va med? 

Johanna: Aa.  

 

Student: Klä ut sig?  

Klara: Båda. För jag har sett Clas klä ut sig till riddare, nä Simon har 

gjort det. Och jag har klätt ut mig till Elsa när jag lekte med Leah här 

inne en gång.  

Student: Ah okej, tror du att en kille skulle klä ut sig till Elsa också? 

Klara: Nää.  

Student: Kan flickor klä ut sig till riddare då? 

Klara: Nä, det gör inte tjejer.  

 

Samtliga barn svarade på frågorna på ett sådant sätt att det blir tydligt att de var 

medvetna om vad en pojke/flicka får göra just i den miljön de befann sig i. Johanna 

förklarade att både pojkar och flickor får måla för att det finns tillräckligt många 

pennor på förskolan så att det räcker till alla. Även Klara förklarade att både pojkar 

och flickor kunde klä ut sig, däremot förtydligade hon att pojkar och flickor klädde 

ut sig till olika saker och att hon inte trodde att pojkar skulle klä ut sig till Elsa eller 

flickor till riddare. Hennes svar begränsade inte något av könen till att inte klä ut 

sig, däremot var hennes svar begränsande på så sätt att hon sade att pojkar och 

flickor inte kan klä ut sig till samma saker.  
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Sammanfattningsvis framkom det i barnens svar att det råder olika könsregimer i 

förskolan och i hemmet. Könsregimen bygger på normer och i och med att normer 

är begränsade tolkar vi även barnens svar som att deras val av leksaker begränsas på 

grund av kön.  

6.3 Könsstereotypa och normativa föreställningar 
Många av barnen som intervjuades svarade mer eller mindre könsstereotypt. Till 

exempel att fotboll var för pojkar och Barbie för flickor. Nio av tio barn i studien 

svarade att de leker med barn av samma kön som sig själva och även det är 

könsstereotypt. Vidare passade många av barnens svar in på det som anses vara 

normen i dagens samhälle.  

6.3.1 När barn följer maskulinitetsnormen 

Som tidigare nämnts är det normen att leka med barn av samma kön som sig själv. 

För pojkar är alltså normen att leka med andra pojkar. Den här normen var något 

som samtliga pojkar valde att följa. De visste däremot inte varför de lekte med just 

pojkarna.  

Student: Vilka brukar du med leka med på förskolan? 

Emil: Oskar, Simon, Isak. 

Student: Varför leker du med just dom? 

Emil: Vet inte. 

 

Emil kunde inte förklara varför han valde att leka med bara pojkar och det kunde 

inte heller resterande pojkar som intervjuades. På samma sätt som att normen för 

pojkar är att leka med andra pojkar finns det även en del leksaker som anses vara 

normen.  

 
Student: Vad brukar du leka på förskolan?  

Emil: Språkmemory och bilar. 

Simon: Byggen, bilrummet, lego och plusplus. 

Oskar: Leka i byggen, QR-koder, plusplus och spela fotboll. 

 

Även om pojkarnas svar skiljde sig åt så svarade alla att de leker maskulint kodade 

lekar såsom att spela fotboll och leka med bilar. Nedan följer ett exempel på när en 

pojke svarade enligt det som anses vara maskulinitetsnormen.  

 
Student: Måla? 

Oskar: Då tycker jag (pekar på tjejen).  

Student: Tjejen. Varför tror du inte killar kan göra det? 

Oskar: För dom tycker inte det är så tufft. 

Student: Finns det nån gång när du har målat? 

Oskar: Mm, en gång vet jag. Jag gjorde flygplanen en gång. Och vi har 

ju också en sån här orange bok som jag målar. Jag får måla hela hela 

den boken och sen får jag ta hem den.  

Student: Jaha, målar du i den i alla fall då?  

Oskar: Ja, det gör jag bara lite, men jag målar mest med målarbilder 

som vi har på bilar.  

Student: Jaha. Men du tycker ändå att det mest är tjejer som ska måla?  

Oskar: Mm.  

Student: Men känner du att du vill måla biland?  



 

19(31) 

 

 

Oskar: Ja. 

 

Oskar svarade att bara flickor målar och att pojkar inte gör det för att det inte är 

tufft. Egenskapen “tuff” är en maskulint kodad egenskap. Oskar svarade likt det att 

pojkar inte målar för att det inte är tufft att måla, och därför är det bara flickor som 

ska göra det. Oskar uttryckte även en form av begränsning i sitt svar i och med att 

han sade att vill måla ibland men att han anser att det mest är för flickor. Däremot 

berättade han om ett flertal tillfällen där han faktiskt har målat. En flicka svarade på 

liknande sätt, att pojkar ska leka med bilar för att de är coola.  

 
Student: Leka med bilar?  

Leah: Killar.  

Student: Varför?  

Leah: För det finns bara coola bilar. 

Student: Vad skulle du vilja leka med för bilar då?  

Leah: Som inte är coola. 

Student: Hur ser dom ut?  

Leah: Som bara är röd.  

 

Leah följde också normen som finns gällande pojkar och sade att det är de som ska 

leka med bilarna för att de är coola. Att vara sportintresserad och tävlingsinriktad är 

också en maskulint kodad egenskap. Även den normen valde fem av barnen, både 

pojkar och flickor, att följa genom att de svarade att det är pojkar som spelar fotboll.  

 

Student: Spela fotboll? 

Sofie: Killen. 

Student: Varför inte tjejer? 

Sofie: För jag tror inte dom heller tycker om fotboll.  

 

Sofie svarade att det bara är pojkar som spelar fotboll och hon förklarade att det är 

för att flickor inte tycker om att spela fotboll. Senare i intervjun svarade hon att hon 

inte ville spela fotboll och därigenom verkar det inte som hon kände sig inte 

begränsad i den normen. Däremot kan normer ha begränsat henne till att inte vilja 

spela fotboll. En pojke som däremot kan ha känt sig begränsad i könsnormen som 

finns är Oskar i exemplet nedan. 

 
Student: Leka med djur? 

Oskar: Tjejer.  

Student: Bara tjejer? 

Oskar: Ja, killar gör inte såna där grejer. Vi gillar inte så mycket djur ens.  

Jag leker bara med tigrarna ibland.  

 

Oskar uttryckte att det bara är tjejer som ska leka med plastdjuren för att “killar gör 

inte såna grejer”. Senare berättade han dock att han leker med tigrarna. Därigenom 

kan hans svar ses som begränsande i och med att han sade att det är flickor som ska 

leka med djuren, men sedan berättade han om att han själv också leker med det.  
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6.3.2 När barn följer femininitetsnormen 

Precis som normen för pojkar är att leka med andra pojkar är normen för flickor att 

leka med andra flickor. Sex av sju flickor som intervjuades svarade att de leker med 

andra flickor. De svarade även att de leker med de leksaker som är feminint kodade.  

 

Student: Vad brukar du leka på förskolan?  

Johanna: Jag brukar rita, måla, bygga i byggen, klistra.  

Klara: Pärla och rita. 

Felicia: Göra gummiarmband, pärla, spela skibo och måla. 

 

Samtliga flickor svarade att de leker med leksaker som anses vara normen för dem 

såsom att pärla, rita och pyssla. Alltså lekar som ofta är relativt lugna, och det kan 

kopplas ihop med “försiktig” som är en feminint kodad egenskap. Nedan visas ett 

exempel där en flicka också följer den feminina normen. 

 

Student: Spela fotboll? 

Sofie: Killen. 

Student: Varför inte tjejer? 

Sofie: För jag tror inte dom heller tycker om fotboll.  

Student: Vill du spela fotboll då?  

Sofie: Jag känner att jag inte vill det. Därför att det är så jobbigt att 

sparka med foten. Man får jätteont. 

 

Sofie svarade att hon inte vill spela fotboll för att det är jobbigt och för att hon får 

ont i foten. På liknande sätt svarade en annan flicka, Leah, att hon inte spelar fotboll 

för att hon får ont i magen av att springa. Båda flickornas svar går att koppla ihop 

med “mjuk/svag” som är en feminint kodad egenskap i och med att deras svar visar 

på att de avstår från att göra en viss sak på grund av smärta. Leah förklarade även att 

hon brukar titta på när pojkarna spelar fotboll i förskolan. Även det är en feminint 

kodad egenskap, nämligen att “hålla sig i bakgrunden”. Det framkom senare att 

Leah gick i fotbollsskola hemma och därigenom visade hennes svar även att hon 

kan ha känt sig begränsad i att spela fotboll på förskolan i och med att hon sade att 

det bara är pojkar som spelar fotboll där. Sofie visade dock inte några tecken på 

begränsningar eftersom hon svarade att hon inte vill spela fotboll. Någon som dock 

visade tecken på begränsningar var en pojke som svarade att flickor inte vill klä ut 

sig till det som visades på bilden (drake, tiger och lejon) för att flickor vill vara fina.  

 

Student: Klä ut sig? 

Emil: Jag tror det är killen.  

Student: Varför inte tjejer?  

Emil: Dom tycker inte det är så roligt, dom vill mest vara fina. 

Student: Men om man klär ut sig till nåt fint då, vad tror du då?  

Emil: Ja då vill dom.  

 

Emil begränsade genom sitt svar flickor till att vilja vara något som inte anses fint. 

Han själv verkade anse att utklädningskläderna som var på bilden inte var 

tillräckligt fina för att en tjej skulle vilja ha dem på sig. “Vacker” ses också som en 



 

21(31) 

 

 

feminint kodad egenskap och därigenom följde Emil den norm som finns för tjejers 

utseende i sitt uttryckande när han sade att flickor vill vara fina. En flicka, Klara, 

svarade däremot att hon tyckte att båda kan klä ut sig, dock till olika saker. Hon 

förklarade att när pojkar klär ut sig blir dom riddare och när flickor klär ut sig tar de 

på sig Elsa-klänningen. Även det passar in i normen kring att flickor ska vara 

vackra. Även om Klaras svar indikerade att båda könen får klä ut sig så visade även 

hennes svar att det var olika könsstereotypa saker hon tyckte att de olika könen 

skulle klä ut sig till.  

 

En flicka, Signe, svarade även hon könsstereotypt genom att säga att det är flickor 

som leker med Barbie.  

 

Student: Leka med Barbie?  

Signe: Tjejer. 

Student: Tjej. Varför tror du inte att pojkar gör det då? 

Signe: Jag tror att dom inte tycker om dockor. 

Student: Nä, varför tycker dom inte om dockor då?  

Signe: För att hon i mitten har en rosa klänning så tycker inte killar om  

rosa men om den hade varit blå tror jag det. 

 

Signes svar var begränsade på så sätt att hon sade att pojkar inte tycker om färgen 

rosa. Det hon svarade på frågan om Barbie var även väldigt normativt kring vad 

flickor bör gilla; nämligen Barbie och färgen rosa. En annan flicka, Sara, berättade 

om en situation när pedagogerna på förskolan bestämde vad barnen på avdelningen 

skulle leka med. Sara skulle då leka med lego, som hon ansåg vara för pojkar, och 

då försökte hon göra om leken så att den skulle bli mer feminin. 

 

Student: Leka med lego? 

Sara: Pojkar.  

Student: Varför tror du inte tjejer? 

Sara: För att jag tycker inte det är kul.  

Student: Okej, finns det nån gång som du har lekt med lego då? 

Sara: Ja en gång körde vi att Sandra fick dra ett namn och då satte hon 

mig på att bygga med lego så då fick jag försöka bygga en sjöjungfru… 

men det gick inte så då försökte jag bygga något annat men det gick 

inte heller.  

 

Sara försökte alltså ändra om leken som hon ansåg vara för pojkar till något som 

hon själv skulle tycka var roligt att leka med; en sjöjungfru. Tidigare i intervjun när 

Sara svarade på vad hon tyckte om att leka med svarade hon just ”att leka med 

dockor och Barbie” och därför kanske hon försökte bygga sin egna slags “docka” att 

leka med vid legot.  

 

När Emil, i exemplet nedan, fick frågan om vem som får leka med bilar följde han 

både den maskulina och feminina normen som finns.  
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Student: Leka med bilar? 

Emil: Pojkar. 

Student: Varför tror du inte flickor vill det? 

Emil? För att bilar är coola och tjejer vill bara ha fina saker.  

 

Emil begränsade i sitt svar flickor till att inte vilja leka med bilar för att flickor, 

enligt hans föreställningar, bara vill ha fina saker. Hans svar var även väldigt 

normativt både gällande flickor och pojkar i och med att han genom sitt svar 

uttryckte att pojkar ska leka med coola saker och flickor bara med fina.   

 

Sammanfattningsvis framkom det i resultatet hur barn könskodar olika leksaker och 

att det i vissa situationer även begränsar barnen. Många barn valde att följa de 

normer som finns för pojkar och flickor.  

6.4 När barn går emot normen  
Vid ett flertal tillfällen under intervjuerna uttryckte barnen en gång eller fler att alla 

barn kunde leka med vissa leksaker oavsett kön. Det framkom även att många barn 

lekte könsöverskridande lekar och inte alls kände sig begränsade eller begränsade 

andra barn på grund av kön. Det fanns även ett flertal tillfällen där barnen valde att 

gå emot det som anses vara normen för deras kön. Det var till exempel en flicka 

som svarade att hon leker “med pojkarna” på frågan vilka hon lekte med mest på 

förskolan. Normen är ju som tidigare nämnts att leka med barn av samma kön och 

det var endast en flicka som gick emot det i sitt svar. Däremot var det flera barn som 

svarade att de endast lekte med barn av samma kön som de själva, men sedan senare 

i intervjun berättade om tillfällen när de lekt med barn av motsatt kön.  

 

Student: Såna här djur, har ni såna här? 

Simon: Ja. 

Student: Vem får leka med dem? 

Simon: (Pekar snabbt på bilden med både en pojke och flicka på). 

Student: Båda?  

Simon: Ja det brukar vara såhär först lekte jag och Felicia och Johanna 

med dom… 

 

Simon, som i exemplet ovan berättade om ett tillfälle när han lekt med två flickor, 

svarade i början av intervjun att han lekte med pojkarna på förskolan. Det var flera 

barn som svarade på samma sätt; att de lekte med barn av samma kön men senare 

berättade om när de lekt med det andra könet. På ett sätt gick de alltså emot normen 

och lekte med barn av motsatt kön, däremot följde de även normen genom att från 

början svara att de bara lekte med barn av samma kön. Det kan tolkas som en 

begränsning i och med att de uttryckte från början att de inte leker med barn av 

motsatt kön, men senare förklarade situationer när de gjort det. Alltså verkar det 

som att barn egentligen vill leka med det motsatta könet. En flicka som väldigt 

tydligt gick emot en norm, nämligen kring vem som ska leka med dockor, var 

Johanna.  

 
Student: Leka med Barbie? 

Johanna: Det kan killar. 
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Student. Det kan killar? 

Johanna: Ja, och tjejer då.  

 

Johanna var väldigt snabb i att betona att pojkar får leka med Barbie. Det kändes 

som att hon var väl medveten om den norm som finns och genom sitt sätt att svara 

på ville betona att pojkar också får leka med Barbie. Hon tillade även sedan att “ja, 

och tjejer då” och det lät som att det var en självklarhet att tjejer får leka med 

Barbie. En annan norm, som tidigare nämnts, är att fotboll är för pojkar. Det var 

flera barn som gick emot den normen genom att svara att båda får spela fotboll.  

 

Student: Spela fotboll? 

Signe: Ja, det kan ju både och. 

Student: Båda?  

Signe: Ja, För att Leah går ju på fotbollsskola och hon är ju tjej och så 

går nog en kille på fotbollsskola också. Och då kan båda.  

 

Signe gick emot normen kring vem som får spela fotboll genom sitt svar. Hon 

förklarade även varför hon tyckte att båda kunde spela. Många av barnen förklarade 

väldigt tydligt varför de tyckte att båda könen fick göra de olika sakerna. Till 

exempel att båda får leka i köket för att det finns många olika roller att vara när man 

leker “mamma, pappa, barn” och att båda får pärla för att det finns många 

pärlplattor. På så sätt begränsades inte dessa aktiviteter till ett specifikt kön.  

 

Barnens svar var både könsstereotypa samtidigt som många svar inte var det. De 

flesta barnen svarade att båda könen får leka med samtliga leksaker. Det som barnen 

begränsade till ett kön var framförallt måla/pennor, Barbie, bilar och fotboll men 

resterande leksaker verkar, utifrån barnen svar, vara relativt könsneutrala.  

6.5 Sammanfattning av resultat och analys 
Syftet med studien var att undersöka vad barn i förskolan har för föreställningar 

kring könsnormer samt hur de genom att könskoda lekar och leksaker begränsas på 

grund av kön. Genom resultatet ovan skrevs exempel fram från intervjuerna med 

barnen och genom att analysera barnens svar utifrån de teoretiska begreppen kan vi 

få svar på vårt syfte och frågeställningar som presenteras i studien. Vår första 

frågeställning handlade om huruvida barn har könsstereotypa föreställningar kring 

leksaker och vi kan tolka det som att barnen i vissa situationer hade det och andra 

situationer inte hade det. Ett exempel på när en flicka hade könsstereotypa 

föreställningar var när hon, i enighet med maskulinitetsnormen, uttryckte att bara 

killar kan leka med bilar för de är coola. Som tidigare nämnts hade barnen inte alltid 

könsstereotypa föreställningar vilket tydligt framställdes i tabellen i början av 

resultatet där barnen mestadels svarade att båda könen kan leka med leksakerna. Vår 

andra frågeställning handlade om huruvida barn upplever att de blir begränsade i 

förskolan på grund av sitt kön. Utifrån resultatet kan vi se att barnen kände sig 

begränsade i vissa situationer och i andra situationer inte. I exemplet ovan med 

flickan och bilar kan vi tolka det som att hon blev begränsad i att inte leka med bilar 

för hon är flicka, men vi vet inte om hon tycker det är problematiskt eller inte. 

Något som även tyder på begränsningar var när barnen svarade att de inte lekte med 
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en viss sak på förskolan men att de gör det hemma. Därigenom blev det väldigt 

tydligt att det råder olika könsregimer på förskolan och i hemmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Diskussion 

I avsnittet diskuteras studiens resultat och kopplas ihop med tidigare forskning som 

gjorts inom området. I slutet ges förslag på framtida forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 
Efter att barnens svar sammanställts kan vi se att nästan alla barnen uttryckte att de 

endast leker med barn av samma kön. Att barn leker med barn av samma kön är 

enligt Svaleryd (2003) väldigt vanligt, men hon tar även upp att det kan bli 

problematiskt att inte leka med barn av båda könen. Barnen kan bli begränsade i 

sina val genom att endast leka med leksaker och lekar som anses vara normen för 

deras kön. I vårt resultat framkom det att vissa barn känner sig begränsade eller 

begränsar andra barn utifrån vilket kön personen har. I vissa situationer tolkar vi det 

som att barnen hade velat leka med vissa leksaker eller lekar men begränsas av sitt 

kön, till exempel när en pojke sade att han vill måla men att det är tjejer som ska 

göra det. Ser vi till andra situationer kan vi tolka att de känner sig begränsade, men 

vi kan inte veta om barnet upplever det som ett hinder eller inte. Det var till exempel 

flera barn som parade ihop olika leksaker med ett av könen och sedan förklarade att 

de själva inte gillar att leka med den leksaken. Därigenom vet vi inte om de 

upplever begränsningar eller bara väljer att inte leka med en leksak för att de inte 

tycker att den är rolig.  

 

Det är svårt att jämföra vårt resultat med tidigare forskning då vi upplever att det är 

brist på forskning om hur barn upplever begränsningar i förskolan. Ett mål i 

läroplanen för förskolan är att personalen ska arbeta för att motverka traditionella 

könsnormer och begränsningar (Lpfö18 2018). För att göra det kan ett steg vara att 

uppmuntra barnen till att leka med barn av det motsatta könet och att leka mer 

könsöverskridande lekar. Shutts, Kenwars, Falk, Ivegran & Fawcett (2017) har i sin 

studie fått fram att barn i förskolor där arbetslaget frekvent arbetar med genus leker 

med det motsatta könet mer än på förskolor som inte arbetar med genus. Hilliard 

och Liben (2010) lyfter även i sin studie hur man kan motverka traditionella 

könsnormer och begränsningar i vardagen genom att inte betona de olika könen för 
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barnen. Genom att inte betona könen blev resultatet i deras studie att leksakerna 

blev mer neutrala för barnen samt att de inte la någon värdering i vilka barn de lekte 

med på förskolan. Vi kan se att barnen i vår studie leker med barn av samma kön 

och har könsstereotypa tankar. Vi tolkar det som att barnen ibland kan känna vissa 

begränsningar, men även att de vid vissa tillfällen är öppna för könsöverskridning 

och för att gå emot normer. Eftersom vi inte intervjuat förskollärare om hur de 

arbetar med genus kan vi inte veta ifall barnen blivit påverkade av arbetssättet i 

förskolan och kan därför inte jämföra det med tidigare forskning.  

 

I barnens svar från intervjuerna kan vi se en variation av vilka barn som går emot 

normerna. Båda könen uttrycker någon gång att de går emot det som är 

könsstereotypt för dem, och inte endast flickorna. Alltså kan inte vi hitta någon 

koppling i vår studie kring vilket kön som har mest könsstereotypa tankar. När vi 

tittar på tabellen som vi sammanställt över barnens svar kan vi se att det finns 

ungefär lika många av leksakerna som barnen begränsar till ett av könen. Det blir 

därigenom tydligt vilka leksaker som anses feminina respektive maskulina genom 

barnens svar. I bakgrunden och tidigare forskning framkom ett sammanhang i att det 

är vanligast för flickor att gå emot könsnormer gällande leksaker och lekar. Det är 

endast Baker, Tisak och Tisak (2016) som skriver om att flickor är de som har mest 

könsstereotypa tankar och inte vill gå emot dem. Hellman (2013) och Wahlström 

(2003) skriver däremot om att det ofta är mer accepterat för flickor att gå emot 

normer än för pojkar. Lynch (2014) och Cherney och Dempsey (2010) styrker det 

Hellman och Wahlström skriver då deras studie tar upp att pojkar ofta undviker 

lekar och leksaker som anses vara feminina. Pojkar har då inte lika många leksaker 

att leka med på förskolan som flickor. Att resultaten i tidigare forskning skiljer sig 

från vår studie kan bero på att det finns olika könsregimer på de olika förskolorna 

som studierna har utförts på. 

 

I vår studie uttryckte några av barnen att de ville leka med leksaker som ansågs vara 

normen för det motsatta könet. Nordberg (2005) tar i sin avhandling upp samma 

faktum; att pojkar och flickor ofta vill leka med de leksakerna som anses vara 

normen för det motsatta könet. Till exempel var det en pojke i vår studie som sa att 

måla var för tjejer men att han själv ville måla och en flicka som sa att bilar var för 

pojkar men att hon skulle vilja leka med det också. Nordberg (2005) skriver även att 

barn ofta ändrar på lekar för att de ska passa bättre in på normen som finns för deras 

kön. Ett barn i vår studie berättade om en situation när hon gjort om leken för att 

den skulle bli mer feminin. Hon berättade om när hon skulle bygga med lego, som 

hon själv ansåg vara för pojkar, och att hon då försökte bygga en sjöjungfru. Det 

kan tolkas som att hon försökte göra om en maskulin lek till något mer feminint som 

skulle passa henne själv. Liknande svarade även en pojke att han tyckte att det var 

flickor som skulle måla och senare när han berättade om vad han själv målar 

svarade han att han målar flygplan och bilar. Även det kan ses som att han försökte 

ändra på en aktivitet som han ansåg var feminint till något som skulle vara mer coolt 

och passa pojkar bättre. Det finns även exempel där barnen anpassar lekar som 

anses neutrala till en mer könsstereotyp lek för deras kön. I vårt resultat framkom 

det att flertal barn lekte rollekar/utklädnad på förskolan. De olika könen agerade 

olika karaktärer beroende på vilket kön de hade; flickorna var mestadels Elsa i Frost 

och killarna var mestadels brandmän eller riddare. Likt detta exempel framkom det 

även i Chapmans (2016) studie att när barnen lekte rollekar/utklädnad på förskolan 
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så lekte flickorna prinsessor och pojkarna lekte fladdermöss. I både resultaten blir 

det tydligt att både pojkarna och flickorna anpassar leken till vad som är normen för 

deras kön. 

 

I resultatet av vår studie visade det sig att de flera av barnen anser att båda könen 

kan leka med de leksakerna vi visade för dem. Detta resultatet är likt det Baker, 

Tisak och Tisak (2016) kommit fram till i sin studie där nästintill alla barnen tyckte 

att båda könen kunde göra det som fanns på korten. Däremot skiljer sig de studierna 

från Cherney och Dempseys (2010) studie där barnen kategoriserade leksakerna 

som feminina eller maskulina istället för neutrala. Att barnen i de olika studierna 

svarar olika kan bero på flera olika saker såsom att det råder olika könsregimer, om 

förskolan arbetar med genus eller inte samt barnens uppväxt. I Chapmans (2016) 

studie där barns observerades i sin lek och i vår studie där barnen fick para ihop 

lekar/leksaker med kön kan vi tolka det som att de har liknande könsregimer. Det 

visade sig att båda könen målar och bygger på förskolan, men att flickorna målar 

mest och pojkarna bygger mest. I vår studie fick vi fram liknande resultat såsom att 

flertalet barn tycker att det är accepterat att båda könen målar och leker med lego, 

men några barn parade ihop måla med bara flickor och några barn parade ihop lego 

med bara pojkar. I vårt resultat framkom det genom barnens svar att det är 

accepterat för alla barnen cykla och att pussla och samma resultat framkom i 

Chapmans (2016) studie. 

 

Innan vi genomförde vår studie hade vi en bild om hur barnen skulle svara på 

frågorna samt koppla ihop bilderna. Liknande kan vi se i Cherney och Dempseys 

(2010) studie där barnens tankar om könsnormer kring leksaker skiljer sig från de 

vuxnas tankar. De tankarna vi hade stämde inte överens med hur resultatet blev. 

Därför anser vi att det är viktigt att ta reda på vilka föreställningar barnen har på den 

förskolan man arbetar på för att kunna motverka de könsnormer och begränsningar 

som finns i verksamheten. I vårt resultat framkom det att barnen hade ett flertal 

könsstereotypa föreställningar såsom att flickor inte leker med tuffa saker och att 

pojkar inte gillar blått eller dockor. Varför barnen har dessa könsstereotypa 

föreställningar kan vi aldrig veta, men vi tänker att det kan ha utvecklats genom hur 

förskolan arbetar med genus, hur vårdnadshavarna bemöter sina barn och även 

genom samhällets påverkan. Tittar vi till socialkonstruktionismen som är en av 

teorierna som ligger till grund för denna studie konstrueras våra föreställningar av 

samhället och av oss människor (Allwood & Erikson, 2017).  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi inte vill motverka att barn leker med leksaker 

som anses vara normen för dem utan vi vill arbeta för att få bort den stämpel som 

finns på leksaker gällande vilket kön den tillhör. Det är därför viktigt att motverka 

könsstereotypa tankar för att barnen inte ska känna sig begränsade och sedan är det 

viktiga att barnen leker med det som de tycker är kul och känner sig bekväma med. 

Ibland kan förskollärare behöva hjälpa barnen på vägen för att de ska våga leka 

könsöverskridande då de kanske inte kan leka med vissa leksaker på grund av de 

könsnormer och föreställningar som finns i förskolan och i samhället. 



 

27(31) 

 

 

7.2 Studiens trovärdighet  
Något som styrker trovärdigheten i vår studie är att det framkommit liknande 

resultat i annan tidigare forskning. Likt Blakemore och Centra (2005) samt Cherney 

och Dempsey (2010) framkom i vårt resultat att barn oftast väljer att leka med barn 

av samma kön som de själva. Barnen i vår studie svarade även att de ofta leker med 

de leksaker som anses vara normen för dem. Liknande resultat presenterar Chapman 

(2016) i sin studie; att flickor ofta väljer att måla och pojkar väljer att leka med lego. 

Delar av vårt resultat går dock inte att koppla ihop med tidigare forskning och 

därigenom kan resultatets trovärdighet diskuteras. Däremot, som tidigare nämnts, 

pratas det inom socialkonstruktionism inte om en absolut sanning. Eftersom vi inte 

har hittat någon tidigare forskning som undersökt ifall barn känner sig begränsade 

har vi inget att jämföra vårt resultat med för att se hur trovärdigt det är.  

7.3 Nya forskningsfrågor  
Under studiens gång har vi sett att det saknas forskning om hur personalen i 

förskolan kan arbeta för att motverka könsnormer. Vi anser att det är betydelsefullt 

att sådan forskning görs för att underlätta arbetet i förskolan mot läroplanens mål. 

Det har även blivit tydligt för oss att det saknas forskning om hur personalen arbetar 

för att undvika att barnen begränsas i förskolan på grund av sitt kön. Den frågan är 

även viktig för att alla barn i förskolan ska känna sig trygga i att vara den personen 

hen vill och även kunna leka med vad hen vill utan att känna sig begränsad. Utifrån 

det har vi formulerat två nya frågeställningar för vidare forskning:   

 

 Hur arbetar förskollärare för att motverka könsnormer i förskolan? 

 Hur kan personalen i förskolan arbeta för att undvika att barn begränsas i de 

könsnormer som finns? 
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Bilaga 1 
Informationsbrev till vårdnadshavare  

 
Till dig som vårdnadshavare - 

Information och förfrågan om ditt barns deltagande i studien  

En studie om barns tankar kring genus och jämställdhet  
 

Genus och jämställdhet är ett väldigt omdiskuterat ämne. I dagens läroplan för 

förskolan står det att “förskolan ska motverka traditionella könsmönster” 

(Skolverket 2016). Det är därför angeläget att få kunskap om barns tankar kring 

genus och jämställdhet samt om de upplever begränsningar på grund av kön.  

 

Vi vill med detta informationsbrev tillfråga dig som vårdnadshavare om ditt barn får 

medverka i en studie om genus och jämställdhet. Om du tackar ja kommer vi 

därefter att fråga ditt barn om det vill medverka i intervjun gällande vad pojkar och 

flickor får göra. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst under studiens 

gång avbrytas, både från ditt och ditt barns håll.  

 

Vi har tänkt intervjua barnen om könsroller med hjälp av olika bilder, på exempelvis 

en leksak. Vi kommer att använda oss av ljudupptagning under intervjun för att 

lättare kunna transkribera och analysera materialet efteråt. Studien kommer att 

genomföras i enighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer och vi 

kommer att använda oss av fiktiva namn på barnen och man kommer inte heller veta 

vilken förskola vi genomfört vår studie på. Materialet från intervjun kommer 

förvaras så att inga obehöriga kommer åt det.  

 

Vi heter Towe Linnér och Erika Wirblad och vi studerar till förskollärare på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. I vår utbildning ingår det att skriva ett examensarbete, 

vilket är anledningen till denna förfrågan. När uppsatsen är klar och godkänd 

kommer den finnas tillgänglig på DiVA. Har du några frågor så hör gärna av dig!  

 

Kalmar 2018-11-22 

 

Studerande:    Handledare: 
Towe Linnér    Doktorand  

070-6963888                                              Eva Klope  

tl222mt@student.lnu.se  0480-446351 

    eva.klope@lnu.se  

Erika Wirblad      

0768228377 

ew222mh@student.lnu.se 
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Ja, mitt barn får deltaga   Nej, mitt barn får inte deltaga                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                  
   
 

Mitt barns namn:______________________________________ 

 

Min underskrift:_______________________________________ 

 

Namnförtydligande:____________________________________ 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor  

 

Del 1 
Vi kommer börja med dessa frågorna för att vi inte vill styra barnens tankar genom 

att börja med bilderna 

 Berätta om en dag på förskolan. 
 Vad leker du på förskolan? 
 Vilka brukar du leka med mest på förskolan? Varför leker du just med dem? 
 Är det några barn du inte leker med? Vilka? Varför? 
 Vilka leksaker brukar du leka med? Varför? 
 Finns det några leksaker du inte leker med? Vilka? Varför? 

  

Del 2 
 Kan du para ihop bilder med vart du tycker de passar bäst in på? 
 Berätta varför du parade ihop på det sätt du gjorde. 

Vi kommer att ha bilder på: 

Olika könen - pojke, flicka och pojke/flicka. 

Lekar och leksaker - Barbie, bilar, lego, pussel, måla, pärla, lera, cykla, fotboll, 

utklädningskläder, leksakskök, plastdjur. 

  

Om pojke t.ex svarar att bara tjejer kan leka med dockor: 

 Hur kommer det sig att inte du inte leker med dockor? 
 Händer det att du leker med dockor? 
 Kan du berätta någon gång när du har lekt med dockor? Vad lekte du då? 
 Varför kan inte båda leka med dockor? 
 Vill du leka med dockor? Kan du berätta om en situation när du skulle vilja 

leka med dockor? 
 

Om en tjej tex svarar att bara tjejer kan leka med dockor: 

 Varför leker inte pojkar med dockor? 

 Berätta om en situation när du och en pojke leka med dockor tillsammans? 

  

(Ordet norm på barns nivå - “vad man får göra” och “hur man ska vara”.) 
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Bilaga 3 
Intervjubilder 
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