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ABSTRACT 
Syftet med studien är att belysa hur barn i åldrarna tre till fem år tänker 
kring genus. Barnen fick lyssna på sagan ”Prinsessan Papperspåse” 
(Robert N. Munsch, 1980) och intervjuades sedan med utgångspunkt 
från sagan. Resultatet visar att barnen tänker relativt lika kring genus 
oberoende av kön och ålder. Både flickorna och pojkarna hade tydliga 
föreställningar om vad som är ett acceptabelt uppträdande av det 
motsatta könet. Framför allt hade de klara tankar om hur en flicka ska se 
ut om hon ska gifta sig. Att vara smutsig är för barnen inte acceptabelt, 
vare sig man är flicka eller pojke. Utan undantagsvis lade flickorna fokus 
på relationen mellan prinsessan och prinsen medan pojkarna lade fokus 
mer på draken och prinsen. 
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1 INTRODUKTION 
På svenska förskolor är sagostunden en självklar aktivitet, såsom vilken aktivitet som 
helst. Forskning gjord av bland andra Bronwyn Davies (2003) och Eva Gannerud 
(2001) om hur barn tänker kring genus utifrån sagor men också genusteorier visar att 
barn lär sig i tidig ålder vilket kön som är prioriterat och värderas högre än det andra 
könet i samhället. Då det dagligen läses sagor är sagostunden en grundläggande 
influens till barnens föreställningar om genus (Parson, 2004). Hur ser egentligen 
karaktärerna i sagorna ut utifrån ett jämställt perspektiv? Hur tänker barn kring dessa 
karaktärer och deras handlingar? Hur stämmer Davies (2003) resultat överens med 
vårat resultat? 
 
I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) står det att ett av 
förskolans viktigaste uppdrag är att grundlägga och förankra de värden som vårt 
samhällsliv vilar på. Förskolan ska arbeta för att hålla vissa värden vid liv, framför 
allt då jämställdheten mellan könen (a.a.).  

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattningar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva 
och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller.” (Skolverket, s 4, 2006) 

Så står det i Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) och detta 
hävdar Lena Kåreland (2005) kan stämma då de flesta pedagoger inte vet om att det 
finns feministiska sagor, utan läser vanliga sagor där pojkar är i huvudrollen. Hur går 
barns tankar kring genus och hur kan man utmana barnen i deras tankar kring genus? 
Hur kommer det sig egentligen att det inte redan från början är jämställt på 
förskolor? Så att vi nu måste utbilda personal på förskolor i jämställdhet. Ska det inte 
vara en självklarhet att alla barn, oavsett kön, får lika mycket uppmärksamhet och tid 
av pedagoger? Sker det något på förskolan som förstärker könsskillnader och därmed 
vad det innebär att vara flicka eller pojke?  
 
Vi hoppas att personalen på förskolor och även lärarstudenter kommer att ha nytta av 
denna undersökning. Arbetet kan ge redskap till pedagoger för att föra en kritisk 
diskussion kring sagor och genus med barn på förskolor. Arbetet kan även vara till 
nytta för personer som på något sätt ska arbeta med genusfrågor och jämställdhet 
med barn. Även föräldrar som är intresserade av genus i sagor kan läsa vårt arbete. 
Genom detta kan de få en insikt i hur böcker är uppbyggda kring genus och vad det 
kan locka fram för tankar hos barn som är i åldrarna tre till fem år. 
 
Det har gjorts studier av en forskare i Australien, Davies (2003), där sagorna lyftes 
fram ur ett genusperspektiv. Hon valde att utmana barnen på några förskolor och se 
vad de tänkte kring feministiska sagor (a.a.). Vilken betydelse har det att ett barn 
redan från tidig ålder får höra hur en flicka eller pojke ska bete sig, genom sagornas 
värld? Vad innebär det att utveckla sitt kön och sin identitet i relation till sagor? Är 
varje flicka en prinsessa och varje pojke en prins, innerst inne för resten av sitt liv? 
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2 BAKGRUND 
Inledningsvis presenteras genusteorier. Därefter följer analyser av genus i sagor. 
Kapitlet avslutas med forskning som gjorts tidigare i detta ämne. 
 
 

2.1 Genusteorier 
”Våra uppfattningar om kön och genus skapas och återskapas ständigt genom 
vad människor säger och gör, och vad vi tänker om oss själva och andra. Det 
finns därför alltid möjlighet till förändring av genusföreställningar och 
könsmönster, men samtidigt finns varje tid och sammanhang vissa givna 
materiella och ideologiska ramar. Genom att tankemässigt särskilja genus och 
individuellt kön har man möjlighet att se förbi könsstereotypier, och bli 
uppmärksam på och reflektera kring individen i samspel med sin sociala 
omgivning.” (Gannerud, 2001, s 12) 

Gannerud (2001) menar att genus och kön i vårt samhälle kommer till uttryck i form 
av en genusordning som inbegriper olika dimensioner. De tre olika dimensionerna är: 
symbolisk, strukturell och individuell genusordning. Hur kvinnor och män ”är” och 
”bör” vara innefattar en symbolisk dimension menar Gannerud (a.a., s 13). Vissa 
föreställningar kring kvinnligt och manligt är djupt rotade i vårt kulturarv och 
uppfattas därför naturliga eller självklara. De kan ligga till grund för olika 
motivationer på en strukturell dimension. Den individuella dimensionen handlar om 
”emotionella och sexuella relationer mellan människor” (a.a., s 13) som rör så väl 
föräldraskap, äktenskap och även barnomsorgen. 
 
Gannerud (2001) skriver att man idag talar om ”hegemonisk maskulinitet” och med 
detta menas att maskulinitet sammanförs med normer som i vissa samband är 
dominanta och att dess innebörd sammanförs med inflytande, makt och status. Det 
kvinnliga avviker från det manliga, då det manliga framställs som det 
allmänmänskliga som man ska gå efter. Gannerud betonar att varje samhälle har en 
genusordning men ett samhälle bestämmer hur ”genusifierat” det ska vara. Maria 
Hedlin (2004) håller med Gannerud (2001) och menar att mannen är en norm och 
samhället är utformat utefter männen. Detta leder således till att kvinnor inte passar 
in helt då mannens intresse och behov är i fokus. ”… således att vi aldrig kan få 
riktig jämställdhet så länge som mannen står som norm för det mänskliga.” (Hedlin, 
2004, s 17). Med andra ord så får aldrig kvinnor samma status som män vare sig det 
är i verksamheter eller värderingar, förrän samhället är jämställt (a.a.). 
 

2.1.1 Identitet, önskningar och behov 
Hillevi Lenz Taguchi (2004) skriver om Nancy Chorodow som menar att en kvinnas 
uppgift är att fostra flickor och pojkar så att de blir olika psykologiskt.  

”Detta leder till att flickor reproducerar samma ”modrande” beteende, varför 
kvinnors och mäns skilda psykiska struktur inte kan förändras. Först när män och 
kvinnor ”modrar” i samma utsträckning kan skillnader mellan mäns och 
kvinnors psykologi och därmed beteenden och samhälleliga könsstrukturer 
förändras.” (Lenz Taguchi, 2004, s 36-37) 

Lenz Taguchi (2004) skriver vidare att Chorodow har blivit kritiserad för att det är 
inte enbart i hemmet som man blir kvinnlig och manlig, utan att det sker i språket, i 
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samhället och inom arbetslivet. Förändring måste ske överallt. Vidare menar 
Chorodow att flickor redan som en liten bebis hämtar den kunskap och den 
psykologiska kapaciteten som en moder har. Det är under de första åren som flickor 
identifierar sig med modern och utvecklar en lust att vårda andra, dess psykologiska 
behov gör att kvinnor prioriterar att ta hand om sina barn före yrkeslivet. Pojkar 
identifierar sig inte med modern och därför har inte pojkar samma psykologiska 
behov som flickor. Detta leder till att män prioriterar yrkeslivet framför att ta hand 
om sina barn. Pojkar får inte den identitet, de önskningar och behov som flickor får 
om att vara en vårdande moder. (a.a.) 

”… Simone de Beauvoir, menade att fundamentala biologiska skillnader mellan 
män och kvinnor finns. Det var dock det socialt konstruerade könet – 
föreställningarna om ”det evigt kvinnliga” – som orsakade ojämnlika 
könstruktioner, könsroller och arbetsfördelning i samhället. Den sociala 
konstruktionen och fasthållandet av kvinnor i feminint/kvinnligt beteende är vad 
som håller kvinnor i en underordnad position, skrev de Beauvoir. Och det är 
denna underordnade position som behöver förändras.” (Lenz Taguchi, 2004, s 
39) 

 
 

2.2 Barnlitteratur ur ett genusperspektiv 
Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther (2005) skriver att på 1960-talet i Sverige 
framkom det feministisk kritik på sagor, detta skedde samtidigt som 
könsrollsdebatten var igång. Kring könsrollerna i barnböcker var det Rita Liljeström 
som förde diskussionerna. Liljeström kritiserade pekböcker vid denna tid, då 
flickornas pekböcker var skära och bilderna var kring hemmet medan pojkarnas 
pekböcker var blåa och deras bilder var på olika fordon. Liljeström menade att redan 
i tidig ålder uppmärksammades saker på olika sätt, att man delade upp könen i olika 
aktiviteter. Pojkar skulle söka äventyr och när de sedan blivit vuxna skulle de få 
bekräftelse framför allt utifrån sitt yrke. Flickor skulle vara hemma och få bekräftelse 
mestadels för sitt utseende. Mansrollen lyftes också fram i ljuset under denna kamp 
och många författare försökte att ändra på den gamla synen på pojkar och män.  
 
En av författarna som synliggjorde mansrollen var Gunilla Bergström som bland 
annat har skrivit sagorna om Alfons Åberg (Kåreland & Lindh-Munther 2005). I 
dessa sagor är pappan ensamstående och sköter alla sysslorna i hemmet och man kan 
ofta se honom i ett förkläde (a.a.). Bergström blev influerad av Rita Liljeströms 
artiklar och det var på så sätt hon bland annat började skriva om Alfons Åberg. Det 
var mycket som hände under 1960- och 1970-talet kring könsroller. Könsrollerna var 
i fokus och även om det i dagens läge inte är detsamma i sagor som förr så är det 
intressant att få se hur samhället förmedlar genus i sagor till barn, menar Kåreland 
och Lindh-Munther (2005).  
 
Hedlin (2004) refererar till Sandqvist som visar på att om barn lär sig tidigt att det 
manliga könet har högre status, lär de sig också vad som förknippas med kvinnligt 
och manligt. Huvudpersoner i bilderböcker är oftast manliga oavsett om det är ett 
djur eller människa. Vidare menar Sandqvist även att det är mest män som syns i 
televisionen, det är män som bestämmer och hamnar i centrum, då deras intressen, 
behov och åsikter är starkare än kvinnors. ”Flickor och kvinnor blir någonting 
perifert.” (a.a., s 12). Barn lär sig genom att uppleva och se hur samhället och 
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kulturen ser ut, de värderingar barnen tar in är bland annat att ”…det manliga 
värderas högre än det kvinnliga.” (a.a., s 12). Det är bättre att en flicka blir kallad 
pojkaktig än för en pojke att bli kallad flickaktig då pojkar och pojkaktighet har 
högre status och är bättre än flickor och flickaktighet (a.a.). 
 

2.2.1 En snäll flicka och busig pojke 
Kåreland (2005) skriver att på senare år har forskning om genus i skolan legat till 
grund för hur djur och dess kön framställs i sagor för barn. Forskning kring genus 
och identitetsutveckling visar på att pojkars identitetsutveckling har många tydliga 
gränser och att det finns en rädsla hos pojkar att de ska överskrida gällande 
könsnormer. Hos flickor är det viktigare att vårda sina relationer till andra. Man kan 
även se tydliga normer för hur en saga är uppbyggd om det är en flicka eller pojke i 
huvudrollen. En pojke är ofta prövande, testar nya saker och är tuff. En flicka är i 
stället mer fokuserad på att vårda sina relationer till nära och kära (a.a.).  
 
Många sagors handling ser likadana ut och har en liknande cirkelkomposition 
(Kåreland, 2005). Kåreland och Lindh-Munther (2005) beskriver hur sagors handling 
ofta startar i hemmet, där det endast finns en modersgestalt och ingen fadersgestalt. 
Vidare sker ett uppbrott från hemmet på grund av olika anledningar. Uppbrottet som 
sker leder ofta till händelser utomhus. När sedan försoningen närmar sig, gör den det 
inomhus i hemmets trygga vrå. Det är alltså ute i världen som man som barn lär sig 
nya saker och får nya erfarenheter. En flicka har ofta en vakande och skyddande 
modersgestalt i hemmet som hjälper henne på hennes väg till framgång, medan en 
pojke ofta har en ointresserad modersgestalt som mest fokuserar på hemmets sysslor. 
Flickorna i sagans värld är ofta känslomässiga, de gråter och skrattar utan att på 
något sätt skämmas över sina känslor. Pojkarna däremot, visar sällan hur de känner. 
En pojke i sagans värld är istället olydig, busig och självständig (a.a.).  
 
I många sagor finner Kåreland och Lindh-Munther (2005) syskonrelationer som 
oftare består av en storebror som tar hand om sin lillasyster. En viss manlig 
dominans kan finnas men dominansen beror på åldern och inte könet, då ett äldre 
syskon tar hand om ett yngre (a.a.). I sagor för barn kan man även utläsa hur 
kommunikationen mellan vuxen och barn skiljer sig på grund av vilket kön barnet 
har. Är det samtal mellan en vuxen och en pojke är det ofta korta direktiv som ges till 
pojken och samtalen är korta. Däremot om det är en flicka som den vuxne pratar 
med, är det ett mer varierat samtal och längre meningsutbyte (a.a.). 
 

2.2.2 En vägledande saga 
Davies (2003) menar att barn lär sig mycket genom sagor. Bland annat lär de sig om 
den sociala ordningen, vilka olika begränsningar som finns men också vilka 
möjligheter man har tillgång till. De kan lättare se och bekräfta andra och sig själva 
genom att de får ta del av den sociala ordningen i sagor. Davies (a.a.) refererar till 
André F. Favat som menar att sagor hjälper barn att få ordning på det kaos som kan 
finnas i verkligheten, i barnens vardag. Med sagor kan de få se en ordnad värld och 
inte så som verkligheten är, sedan kan sagor också vara ett tidsfördriv menar Favat (i 
Davies, 2003). Sagor levererar även en bild kring kvinnligt och manligt. Med 
sagorna får barnen, förutom könsuppdelningen, möta en fantasivärld och se hur de 
både könen blir uppskattade. De får bilder av sådant som enbart är fantasi men även 
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sådant som kan hända i det verkliga livet. Davies skriver också att pojkarna har en 
starkare auktoritet än både flickor och mödrar har. Mödrar har dock större auktoritet i 
hemmet, men utanför hemmet är det pojkarna som är de som bestämmer och 
flickorna enbart de som följer och gör som de bli tillsagda (a.a.).  
 
Davies (2003), refererar till Jack Zipes som har gjort en del omarbetningar av sagor 
av Walt Disney för att de ska passa in mer i dagens samhälle. Det har gjorts flera 
feministiska sagor sedan 1970-talet, dock är det svårt för både föräldrar och 
pedagoger att finna dem, många är inte ens medvetna om att det finns sådana sagor 
menar Zipes (i Davies, 2003). Zipes (1995) finner att den klassiska beskrivningen av 
en hjälte eller riddare är väldigt accepterad trots att den inte alls stämmer överens 
med hur det historiskt sett har varit att vara en riddare. ”Historically, common 
soldiers have always been exploited and treated like dirt. War is hell for the majority 
of soldiers, no matter who is right or wrong.” (a.a., s 78). En riddare i sagornas värld 
har ett väldigt fint och nobelt yrke.  
 
En riddare kommer alltid till undsättning i sista sekund och dödar motståndaren med 
ett enda hugg, utan att det sprutar blod eller skriks. Flickorna i klassiska sagor är ofta 
svaga och har starka känslor till män, riddare och hjältar (Zipes, 1995). 

“Fairy tales celebrate all kinds of herosim. Ultimately, they celebrate the 
capacity of people from all walks of life to survive disaster and change their lives 
so that they can become masters of mistresses of their destiny. This is the 
utopian gestus of most fairy tales, but we often overlook how many of the 
traditional fairy tales stimulate violent action and legitimize aggressive behavior. 
We overlook the fact that war and battle are common in fairy tales, as if they 
were natural and could never go away. Commonly, to be a man, a real man, the 
fairy-tale hero must prove that he can compete and win the battle, that he can be 
number one, that he can triumph, and that he can kill if required.”  (Zipes, 1995, 
s 78) 

Zipes (1995) förklarar att sagor är gjorda för att man ska kunna se ljus över sitt 
annars så mörka liv. En saga är till för att man för en kort stund ska kunna få 
drömma sig bort till en annan värld, där man inte behöver ta itu med en massa 
problem eller svårigheter. Många föräldrar läser klassiska sagor för sina barn för att 
på ett bra sätt kunna förmedla till dem att de älskar dem och att deras lilla 
familjevärld är en bra värld, likt en sagovärld där allt har ett lyckligt slut (a.a.). 
 
Genom sagan kan barn lära sig hur man ska förhålla sig till varandra och vilka 
egenskaper som ses som positiva respektive negativa (Parson, 2004). Barn har lätt 
för att ta till sig en sagas handling och karaktärer. Därför är det viktigt att pedagogen 
och föräldern lär sig se vad sagan egentligen handlar om, vilket gömt budskap som 
finns i texten. Linda T. Parson (a.a.) skriver att sagans värld fortfarande är väldigt 
viktig för barn när de lär sig hur man ska bete sig och vara, trots att vi i vår vardag 
använder oss mycket av datorer och andra tekniska hjälpmedel. Sagor har alltid varit 
kulturella och följt samhällets utveckling genom åren, det vill säga att sagorna 
förändras beroende på var man bor och hur samhället ser ut vid denna tidpunkt. I 
sagornas värld ska kvinnor vara vackra och underställda männen. Är en kvinna ful så 
är hon genast elak, och en ful kvinna kan inte vinna en prins förtroende och få gifta 
sig med honom (a.a.).  
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2.2.3 Sammanfattning 
Enligt Gannerud (2001) finns det tre dimensioner som inbegrips i den rådande 
genusordningen i dagens samhälle. Gannerud (a.a.) skriver också att det är det 
manliga könet som har legat till grund för hur samhället har byggts upp och att det 
kvinnliga könet har varit avvikande. Även Hedlin (2004) håller med Gannerud 
(2001) om att samhället är utformat efter mannen och hans intressen. 
 
Lenz Taguchi (2004) menar att förutom språket spelar även samhället och arbetslivet 
en viktig roll. Genom hur samhället är och arbetslivet ser ut lär sig små barn vad som 
förväntas av vuxna människor, vare sig de är flickor eller pojkar och kommer att bli 
kvinnor eller män (a.a.). 
 
Kåreland och Lindh-Munther (2005) tar upp den kritik som har uppkommit kring 
barnböcker och då framför allt under 1960-talet. En röst som hördes tydligt under 
denna tid var Rita Liljeström och en författare som utmärkte sig var Gunilla 
Bergström. De klassiska sagorna har väldigt genusbestämda innehåll när det gäller 
karaktärerna. Flickor ska vara på ett visst sätt och pojkar på ett annat. En flicka ska 
vara hemma och städa, laga mat och vänta på pojken som är ute i världen och slaktar 
drakar eller något annat hjältelikt. Även samtal med barn skiljer sig i sagorna 
beroende på karaktärernas kön (a.a.). Hedlin (2004) refererar till Sandqvist som 
skriver att barn lär sig genom både skrift och television vilket kön som är det mest 
betydande, vilket är det manliga. En kvinna är något perifert och värderas lägre än en 
man. 
 
Denna klassiska tolkning som vi finner i många sagor håller på att luckras upp av 
bland annat Zipes (1995). Nya författare utmanar denna tolkning och vårt sätt att se 
på våra könsbestämda roller. Feministiska sagor har ofta flickor i huvudrollen och de 
här flickorna är inte rädda för att göra vad de vill, eller stå på sig. Tyvärr så är de här 
nya sagorna svåra att få tag på och alla vet inte att de existerar, enligt Zipes (a.a.). 
Det kräver ett engagemang från vuxna för att hitta dessa och göra dem lättillgängliga, 
då barn i yngre åldrar tar till sig sagornas innehåll och utifrån dessa lär sig hur de ska 
bete sig.  
 
 

2.3 Samlad tidigare forskning 
Davies (2003) har bedrivit forskning kring feministiska sagor i Australien och denna 
pågick under flera år. Forskningen bestod av flera delar. Dels samtalade hon med åtta 
barn i åldrarna fyra till fem år gamla, dels besökte hon förskolor för att observera 
kopplingen mellan vad barn säger och deras dagliga aktiviteter. De barn som hon 
valde ut gick i förskolan. Barnen kom från skilda samhällsklasser, därför att hon med 
sin undersökning ville se hur barn oavsett klass och etnicitet kunde tolka de 
feministiska sagorna. Hon träffade barnen enskilt flera gånger och under dessa träffar 
läste hon olika feministiska sagor och samtalade kring dessa. En av de böckerna var 
”Prinsessan Papperspåse” (Robert N. Munsch, 1980). På förskolan St Michael’s var 
hon en längre tid då hon observerade barnen, läste feministiska sagor för dem och 
dokumenterade deras lekar med bandspelare och videokamera. Hon var på St 
Michael’s två dagar i veckan i tre månader. De andra förskolorna besökte hon enbart 
en gång i veckan då hon skulle samla in information för undersökningen kring 
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barnens tankar utifrån feministiska sagor. Davies använde sig både av videofilmning 
och av ljudinspelning under sin studie (Davies, 2003). 
 
Davies (2003) centrala problem i forskningsfrågan var att hon ville förstå 
tudelningen mellan manligt - kvinnligt samt förstå hur den kan upprätthållas och 
grundläggas. Davies (a.a.) ville veta vad det egentligen innebar för dessa barn att 
vara flicka eller pojke. 

”… ta reda på vad det egentligen innebär för dem att vara pojke eller flicka, 
vilken begreppsmässig ram de använder för sin förståelse och hur deras syn på 
manligt och kvinnligt återspeglas i deras dagliga, konkreta aktiviteter. /- - -
/varför de flesta barn övertar traditionella manliga och kvinnliga 
beteendemönster när detta är emot vad många av deras föräldrar säger sig önska. 
Jag ville veta hur gränserna mellan manligt och kvinnligt skapas och upprätthålls 
trots graden av faktiska likheter mellan enskilda pojkar och flickor, i synnerhet 
bland förskolebarn. /- - -/Syftet är att komma underfund med vad manlighet och 
kvinnlighet betyder för dem.” (Davies, 2003, s 43) 

Detta gjorde hon genom samtal och observationer. Hon analyserade barnens fantasier 
så som de kom till uttryck i deras lek och i deras svar utifrån de feministiska sagorna 
hon läste för dem (Davies, 2003). 
 
En slutsats av resultatet i Davies (2003) studie visar att flickor lär sig ofta redan i 
hemmet hur de ska bete sig, eftersom det är deras enda referens. Hemma möter både 
flickor och pojkar sin mor som vårdande och fostrande, men det är endas flickorna 
som tar till sig moderns handlingar. Hon kallar dessa typiska flickor för 
”hemvråflickorna” (a.a., s 164). ”Hemvråflickorna var söta, blyga, klädda i 
flickkläder, intresserade av dockor, matlagning och traditionella könsrollsrelationer” 
(a.a., s 164). Motsatsen till dessa flickor är ”machopojkarna” (a.a., s 166). En sådan 
pojke använde gärna vapen vid lek, var aggressiv mot flickor och yngre pojkar. 
”Machopojkarna” umgicks gärna i klunga med flera ”machopojkar” (a.a.).  
 
Vid samtalet kring ”Prinsessan Papperspåse” (Munsch, 1980) tyckte hemvråflickorna 
att Elisabeth, prinsessan, borde ha gift sig med prinsen även fast han var elak mot 
henne. Fast att han betedde sig illa mot henne borde hon ha gift sig med honom för 
att han var prins. Machopojkarna tyckte helt enkelt att prinsessan borde ha fått stryk 
(Davies, 2003). Davies (a.a.) hittade självklart vissa barn som gick emot de klassiska 
könsrollerna. Det var framför allt en flicka som utmärkte sig, hon ville inte att 
pojkarna skulle bemöta henne som om hon var vilken flicka som helst, utan för den 
hon var som person. Samtidigt ville hon inte uppfattas som en pojke, hon var ju trots 
allt en flicka. Den här flickan förstod att man på grund av sitt kön kunde göra vissa 
saker och vissa inte, samtidigt som hon ibland inte förstod varför det skulle ha så stor 
vikt vilket kön man tillhörde (a.a.).  
 
Pojkar som inte ville vara maskulina upptäckte att livet var komplext och fullt med 
spänningar. De pojkar som inte var traditionellt maskulina i grunden fick ändå lägga 
sig till med vissa allomfattande maskulina drag, för att slippa stå upp för att de 
egentligen inte var så maskulina och hade mer feminina intressen. Davies (2003) 
beskriver dessa pojkar som känsliga och vältaliga, inte feminina.  
 
I både flickornas och pojkarnas fall verkade deras föräldrars arbete ha stor betydelse 
för hur de betedde sig. En feminin pojke hade ofta en mamma som inte 
förvärvsarbetade och en flicka som var maskulin hade ofta en arbetande mamma. En 
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flicka och en pojke kom efter en stunds diskussion fram till att även om de tyckte om 
när prinsessan inte betedde sig som flicka, så var det inte tillåtet för en flicka utan 
bara för en vuxen kvinna, som vet vart gränserna går och kan skriva nya. När man 
som vuxen försöker motarbeta de klassiska könsrollerna kan det bli så att man bara 
strävar efter motsatsen, att göra flickor mer macho och pojkar mer hemvrå-iga. 
Davies (2003) menar att man borde vara mer nytänkande kring detta och låta barnen 
hitta på egna varianter av hur man kan bete sig utan att det kan klassas som feminint 
eller maskulint (a.a.) 
 
Anette Hellman (2008) har gjort fältstudier på förskolor med barn som är tre till fem 
år gamla. Hon har kommit fram till att barnen är väl medvetna om sitt eget kön och 
även det motsatta. Genom att studera hur barnen leker, både inomhus och utomhus 
kunde hon se att barnen lade stor vikt vid rörelsen. Via rörelsen markerade barnen 
vilka könsnormer som fanns och hur man kunde förhandla om dem. I lekarna var 
makt och kontroll ständigt närvarande. Genom dessa kunde barnen förhandla om vad 
som ansågs vara okej eller inte för de existerande könsnormerna. Barnen i Hellmans 
undersökning lekte ofta ”Batman” eller ”Superman”. Genom att leka Batman eller 
Superman utmanade barnen de givna reglerna som var utsatta av pedagogerna, vilket 
barnen tyckte var mycket spännande. De barn som lekte Batman eller Superman var 
ofta äldre pojkar, blyga pojkar och även flickor (a.a.).  

”Pojkarna och flickorna i exemplen ovan plockade upp maskulina markörer ifrån 
hjältefigurerna och genom dessa kunde både tuffa och blygare pojkar och flickor 
förkroppsliga en kraftfull protesterande maskulinitet.” (Hellman, 2008, s 76) 

När barnen lekte Batman rörde de sig i vissa rörelsemönster, bland annat sprang de 
ofta runt i cirklar med fladdrande mantlar. En pojke i Hellmans (2008) fältstudie 
förklarar att det sättet som Batman rör sig på bäst passar för pojkar, då flickor inte 
kan röra sig lika kraftfullt i rummet. Pojken ansåg att det var ”tjejigt” när flickor 
försökte röra sig som Batman. Ordet ”tjejigt” hade en negativ klang. Vad barnen 
ansåg vara ”tjejigt” eller ”killigt” varierade beroende på leken. Det som ansågs vara 
ett negativt rörelsemönster och utfördes av det andra könet blev uttalat som ”tjejigt” 
eller ”killigt”. Genom dessa negativa kommentarer i olika sammanhang lärde sig 
barnen av varandra vad som var bra och dåligt för respektive kön. Hellman menar 
dock att barnen i hennes fältstudier mer såg till egenskaper som var rätt och fel, än 
att man inte kunde göra vissa saker på grund av vilket kön man tillhörde. 
Anledningen till att egenskaperna blev kallade ”tjejiga” eller ”killiga” berodde mer 
på att det var lättare för barnen att benämna dessa än att benämna varandras namn 
beroende på vad personen gjorde. Detta berodde inte på vilket kön barnet tillhörde, 
utan vad personen gjorde eller inte gjorde. Vilka egenskaper som var bra eller dåliga 
berodde helt på sammanhanget. Barnen använde sig inte endast av en egenskap hela 
tiden utan uppvisade olika mönster beroende på vad de utförde för aktivitet (a.a.).  
 
Annica Löfdahl (2004) har gjort en etnografisk studie på förskolebarn i åldrarna tre 
till sex år. Studien handlar om leksituationer mellan förskolebarn. Det resultat 
Löfdahl har kommit fram till är att roller och rollkaraktärer i lekarna är väldigt 
viktiga för barnen. Hur roller och karaktärer är möjliga att skapas på förskolor avgörs 
av de fysiska redskap och den sociala kontexten som finns på förskolan. Hon nämner 
bland annat att dockvrån ger flickor ett övertag i leken då lekinnehållet har 
familjekaraktärer, medan kuddrummet ger pojkarna övertaget då det är de 
äventyrliga rollgestalterna som styr leken och man bör då vara både stark och stor. 
Löfdahl kungör att dockvrån är förtolkad och kuddrummet är otolkad. Med detta 
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menar hon att kuddrummet är mer friare, det är lättare att använda fantasin kring vad 
som ska ske (a.a.).  
 
Genom att barnen talar om vilka de är definierar de sin och andras roller. 
Rollkaraktärerna bestäms gemensamt och förstärks därefter med ljud och kroppsliga 
rörelser. De förmedlar sina och andras handlingar i leken genom att tala om 
handlingarna. Det kan exempelvis vara ”nu hoppar jag” (Löfdahl, 2004). 
Kommunikationen i leken anpassar barnen efter lek och rollkaraktärer, men viktigast 
är hur man gestaltar sin rollfigur, oberoende av vem du låtsas vara och kön (a.a.). 
Löfdahl (2007) skriver att Corsaro menar i sin studie att barnen inte är lika 
intresserad av lekens innehåll som de är angelägna om relationen till sina 
lekkamrater. Om man släpper in fler människor i en lek riskerar man sin position på 
grund av att relationer är sköra, anser Corsaro (i Löfdahl, 2007). Barnen tycker att 
åldern spelar roll i lekar och utesluter ibland yngre barn då ålder skapar en viss makt 
i relationer (a.a.) 
 
I Löfdahls (Löfdahl, 2007) resultat kan man se att barnen anpassar sig efter 
situationen som de leker i. Det kan uppfattas som om relationen mellan omgivningen 
och barnen är rörig. Resultatet visar också att barnen kommunicerar sina positioner 
genom lekens innehåll. 
 

2.3.1 Lärares genusarbete i förskolan 
Det finns hos personalen en tendens att dela upp flickor och pojkar utefter kön, 
framför allt genom lärarnas språkbruk (SOU 2006:75). Genom lärarnas språkbruk 
generaliseras barnen och i stället för att kommentera om till exempel en viss pojke är 
stökig säger lärarna att pojkar är stökiga. De förklarar även vissa beteenden som 
typiskt ”pojkiga” eller ”flickiga”. Detta blir ett problem på förskolorna, då det bidrar 
till att ett egentligen negativt beteende blir legitimt och dels för att det frigör vissa 
barn från ett personligt ansvar. Personal på förskolor har ofta mer överseende med 
pojkar som bryter mot givna regler än flickor (a.a.).  

”De skilda förväntningarna från pedagogerna (och vuxenvärlden utanför 
förskolan) påverkar även barnens egna uppfattningar om vad som är typiskt för 
flickor och typiskt för pojkar.” (SOU 2006:75, s 61) 

Däremot är det inte alltid som det är barnens egna föräldrar som är förebilder för 
barnen, när det kommer till vad barnen tror är kvinnligt respektive manligt. Det har 
även framkommit att samtalen mellan förskolepersonal och barn ser annorlunda ut 
beroende på barnets kön (SOU 2006:75).  

”Flera förskolor har också lagt märke till att när de pratar med flickor använder 
de ofta längre meningar med större ordförråd än när de pratar med pojkar. 
Samtalen med flickorna liknar mer konversationer.” (SOU 2006:75,  s 64) 

 

2.3.2 Sammanfattning 
Davies (2003) gjorde sin studie i Australien, under en längre tid och undersökte 
bland annat barns lekar utifrån ett genusperspektiv och olika könsroller som fanns på 
förskolorna. Hon intervjuade barn för att få en tydligare bild av hur de tänker kring 
en feministisk saga. En feministisk saga bryter mot de klassiska könsrollerna genom 
att det ofta är en flicka i huvudrollen och flickan är dessutom inte svag utan stark och 
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vågar ta för sig. Davies kunde framför allt se två tydliga könsroller på förskolorna, 
dessa valde hon att kalla ”hemvråflickorna” och mackopojkarna”. En ”hemvråflicka” 
befann sig ofta i förskolans rum som var uppbyggt som en hemmiljö, med spis och 
porslin. ”Machopojkarna” befann sig ofta i grupper och tyckte om att få en 
samhörighet genom att klanka ner på andra i sin omgivning (a.a.). 
 
Studier som gjorts av bland annat Hellman (2008) och Löfdahl (2004) har visat 
tydliga tendenser till könsnormer i barns lekar och deras användning av sin röst på 
förskolor. Genom leken intar barnen vissa roller och kommunicerar ofta genom sin 
karaktär, med rösten som ett viktigt inslag. En ljus röst symboliserar en flicka eller 
kvinna och en mörk röst symboliserar en pojke eller man. Hellmans (2008) fältstudie 
visar att barnen ofta benämner negativa egenskaper som ”tjejiga” eller ”killiga”, även 
om det är något som barnet gör och inte beroende av vilket kön de har. Det är mest 
en slump vilket kön barnet har som utför den negativa egenskapen i förhållande till 
leken.  
 
Personalen på förskolor bidrar till att ge könen vissa negativa egenskaper, trots att en 
handling kan ha utförts endast av ett barn och även kan utföras av ett annat kön vid 
ett annat tillfälle (SOU 2006:75). Personalen på förskolor är även mer toleranta mot 
pojkar som går emot givna regler än mot flickor, de ställer högre krav på flickorna 
utan att egentligen veta varför de gör det (a.a.). 
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3 SYFTE 
Studiens huvudsyfte är att samtala med barn i åldrarna tre till fem år kring hur de 
tänker kring genus. För att utmana dessa barn användes en feministisk saga. 
 
Utifrån den feministiska sagan har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur ska en flicka respektive en pojke uppföra sig enligt barnen? 

• Hur ska en flicka respektive en pojke se ut enligt barnen? 

• Vad fokuserar flickor respektive pojkar på i sagan? 
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4 METOD 
I metodkapitlet redovisas hur studien genomförts, samt presenteras 
undersökningsgruppen. Undersökningsgruppen är icke-slumpmässig då vi valde ut 
den aktuella åldersgruppen.  
 
 

4.1 Intervju 
”En väl genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt 
tillförlitliga och giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och kunna 
komma andra till del.” (Lantz, 2007, s 10) 

Annika Lantz (2007) menar att en intervju är ett samspel mellan två eller fler 
personer som inte har samma jämställda roll. I en intervju är det kommunikationen 
som ska analyseras. En intervju och ett samtal skiljer sig åt, då en intervju är styrd av 
ett syfte och är till för att insamla information. Det är intervjuaren som styr intervjun, 
hur den ska rikta sig och vad som skall tas upp. Ett samtal har inget styrt syfte och 
vad som sägs visar sig i samtalets gång då båda parterna är jämställda (a.a.).  
 
Under intervjutillfället ska den som blir intervjuad ha haft chansen att uttrycka sina 
tankar kring de frågor som ställts. Lyckas en intervjuare med detta, har den lyckats 
att spegla sin källa. ”Att intervjua kräver både kunskap och färdigheter.” (Lantz, 
2007, s 12).  Metoderna som skulle användas instuderades, för att få en lyckad 
intervju med intervjupersonerna. Färdigheter fick vi genom att använda oss av en 
pilotstudie med två grupper. 
 
Intervjuformen som användes var öppen, då det var intervjupersonernas 
föreställningar som var av intresse. Genom att de delade med sig av sina tankar fick 
vi även en ökad förståelse av deras erfarenheter. 

”Den som svarar beskriver sin bild av verkligheten och intervjun ger data som 
ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenheter. Det är just det 
subjektiva som söks, vilken mening och innebörd en individ ger ett fenomen som 
intervjuaren intresserar sig för och närmar sig genom att förstå respondentens 
sätt att tänka. Intervjuaren söker följa individens tänkande inifrån…” (Lantz, 
2007, s 30) 

 

4.1.1 Videokameran 
Under intervjutillfällena användes en videokamera, då den störde barnen mindre än 
om anteckningar förts med papper och penna. Vi testade att både filma och föra 
skriftliga anteckningar under vår pilotstudie men kunde tydligt se att barnen inte 
kunde koncentrera sig på sagan och samtalet när vi antecknade. Mer datamaterial 
kunde insamlas tack vare att vi kunde se barnens nickningar och skakningar på 
huvudet i videofilmerna. På grund av detta kunde vi även tolka deras kroppsspråk, 
eftersom verbala ord ibland ersattes av nickningar och skakningar. Detta hade inte 
gått via en vanlig bandspelare. Användningen av en videokamera gjorde att vi kunde 
fokusera helt på barnen och deras uttalanden.  

”Det blir allt vanligare att inom skilda discipliner använda sig av videokameran 
som ett hjälpmedel för forskning. Med videons hjälp registrerar och samlar man 
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in material och skapar samtidigt ett specifikt sätt att se på världen.” (Sparrman, 
2002, s 54) 

Att videofilma behöver inte enbart vara ett komplement när man ska undersöka och 
upptäcka problematiseringar, utan den kan också fånga in egen kunskapsmassa och 
är ett bra redskap inom forskning, redogör Banks och Morphy för enligt Anna 
Sparrman (2002). Att filma barn kan medföra problem då de blir nyfikna på 
utrustningen. Om man låter barnens nyfikenhet avta genom att de får röra och 
studera videokameran så kan de sedan fokusera på andra saker än kameran. 
Sparrman (2002) refererar till Adler och Adler som påpekar att som observatör kan 
man ha både ett öppet förhållningssätt och ett tillbakadraget, samtidigt som man 
påverkar gruppen man observerar. Man har intagit en roll men är ändå inte medlem i 
gruppen (a.a.). En av oss var intervjuare och den andra var deltagande observatör. 
Den av oss som var deltagande observatör var även ansvarig för den tekniska 
utrustningen. 
 
 

4.2 Val av undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen bestod av barn från tre till fem år på två olika förskolor. 
Dessa förskolor valds av olika orsaker, den ena för att vi var bekanta där och den 
andra för att de hade tid. Vi vände oss till barn i dessa åldrar, för att kunna se likheter 
och skillnader med Davies (2003) resultat. 14 barn intervjuades, och de intervjuades 
två och två. Barnen delades in två och två för att de lättare skulle se bilderna, följa 
med i sagan och våga göra sina tankar hörda. Sammanlagt var det åtta flickor och sex 
pojkar.  
 
 

4.3 Genomförande 
Vi började med att ta kontakt med olika förskolor och be om deras tillstånd att få 
genomföra intervjuer med några av barnen på förskolan. Därefter lämnades 
tillståndslappar som föräldrarna skulle ge sitt medgivande på (se bilaga 1). 
  
Charlotta Einarsson och Eva Hammar Chiriac (2002) menar att reliabiliteten i en 
undersökning förstärks om man som observatör förbereder sig väl och övar sig på 
den utrustning man valt att använda sig av. Runa Patel och Bo Davidson (2003) 
anser att ifall man behöver öva sig på den utrustning man har tänkt sig att använda 
eller vill testa ett visst upplägg som man tänker sig vilja utgå ifrån, ska man använda 
sig av en pilotstudie.  
 
Vi valde därför att göra en pilotstudie med två grupper för att vi som observatörer 
och intervjuare skulle kunna rätta till de eventuella misstag som uppkom vid första 
observations- och intervjutillfället. Även för att vi skulle kunna korrigera det som 
behövdes korrigeras inför våra undersökningar, samt att vi fick träning, både som 
observatörer och intervjuare kring vårt upplägg och fick pröva den utrustning som 
skulle användas. Pilotstudien genomfördes med två grupper med barn i fyraårsåldern. 
Två olika sagor lästes för pilotstudiegruppen, ”Gittan och gråvargarna” av Pija 
Lindenbaum (2000) och ”Prinsessan Papperspåse” av Munsch (1980). Den ena 
gruppen fick lyssna på Lindenbaums saga ”Gittan och gråvargarna” och den andra 
gruppen fick lyssna på Munschs saga ”Prinsessan Papperspåse”. Efter pilotstudien 
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valdes ”Gittan och gråvargarna” bort, den var alldeles för lång. Barnen orkade bara 
lyssna på sagan och inte diskutera något kring bokens karaktärer eller innehållet. 
”Prinsessan Papperspåse” trodde vi skulle kännas gammal, men den var mycket 
omtyckt av barnen och det gick lätt att få igång ett samtal kring både karaktärerna 
och innehållet. Därför valde vi att använda den sagan fortsättningsvis i 
undersökningen. En kort sammanfattning av sagan finns i bilaga 2. 
 
Inför undersökningen läste vi sagan flera gånger för att se så att det inte skulle 
förekomma några svåra ord i texten och för att kunna läsa sagan utantill. En av oss 
var deltagande observatör och en var intervjuare. Observatören observerade barnen 
både under sagostunden och under samtalet direkt efter sagan. Några kriterier som är 
bra att tänka på vid samtal med barn är att man ska ha skapat en lugn miljö och att 
barnens tid är lika värdefull som vuxnas (Nyberg, 2004). Under vår pilotstudie 
märkte vi hur viktigt det var att verkligen kunna alla barnens namn och uttala det 
korrekt. Detta är något Lena Nyberg tar upp i sin bok ”Samtala med barn och unga”. 
Hon nämner även att man skall tänka på hur man befinner sig i rummet, att man 
kommer ner på barnens nivå, hon menar att man är i jämnhöjd med barnen om man 
sitter ner med dem på golvet eller på någon stol så man inte står och tittar ner på de 
barn man intervjuar. Det är även viktigt att alla känner sig på en behaglig och 
jämställd nivå. Det är viktigt att man låter alla barnen synas, att alla blir presenterade 
och att de får komma tilltals, så att otrygghet undviks. Nyberg skriver även att det är 
angeläget att barnen är väl informerade om vad som kommer att ske och vilka regler 
som finns i rummet (a.a.).  
 
Patel och Davidson (2003) menar att det vid intervju och enkät är vanligt att inleda 
med neutrala frågor, så att samtalet kommer igång och barnen förstår att det inte 
kommer att vara några konstiga frågor. Även Nyberg (2004) belyser vikten av att 
börja med neutrala frågor, så barnen inte känner sig skrämda. Därför började vi alltid 
att samtala med barnen innan vi började läsa sagan. Då kunde det vara frågor som: 
”Vad heter ni?”, ”Hur gamla är ni?”, ”Vad har ni gjort idag?”, med flera, frågor 
anpassade till barnens spänning och livfullhet inför den lugna sagostunden. Vi 
berättade vilka vi är, förklarade om kameran och berättade att det är de som ska 
hjälpa oss med vår läxa, och att vi är tacksamma över att de vill hjälpa oss med den. 
När vi samtalat lite neutralt med dem märktes det att barnen blev lugnare och de var 
redo för att lyssna på sagan. 

”Att skapa en god intervjusituation förutsätter att det inre psykologiska utrymmet 
är relativt fritt från hämmande inverkan, där nervositet eller oro är den 
dynamiskt sett viktigaste hindrande aspekten. Är man alltför orolig eller nervös 
har man inte tillgång till intellektet och kraft till reflektion kring uppgiften. 
Intervjupersonens och intervjuaren måste båda komma till sin rätt och fungera så 
att deras intellektuella och emotionella kapacitet kan komma till uttryck.” (Lantz, 
2007, s 91) 

 
Några frågor valdes ut att förekomma vid intervjuerna (se bilaga 3) men mest 
lyssnade vi på barnens föreställningar om boken. Exakt hur frågorna uttrycktes i 
intervjun berodde på barnens tankar och där ur kunde det uppkomma fler frågor och 
följdfrågor. Vi valde att ha få frågor för att ge barnen så mycket utrymme som 
möjligt att våga svara precis som de ville, utan att de behövde känna att de måste 
svara inom vissa ramar. Frågorna som ställdes hade en låg grad av strukturering och 
en låg grad av standardisering (Patel & Davidson, 2003). Likadana frågor ställdes till 
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flickorna som till pojkarna, och följdfrågorna varierade beroende på barnens tankar 
och svar på frågorna. Att barnen var av olika kön hade ingenting med frågorna att 
göra, utan det var enbart deras föreställningar som ledde till frågor och följdfrågor. 
Efter att sagan var färdigläst och barnen inte hade fler tankar att yttra avslutade vi 
samtalet genom att återigen tacka dem för deras medverkan. 
 
För att minska de eventuella felkällor som kunde uppkomma valde vi att en av oss 
skötte det tekniska som hade med videokameran att göra. Den andra av oss läste 
sagan och var den som i huvudsak intervjuade barnen. De felkällor som kunde 
uppkomma här var den tekniska utrustningen som kunde bli fel inställd. Även barnen 
kunde bli förvirrade om den av oss som skötte utrustningen plötsligt började prata. I 
vårt fall kunde det vara det dialektala som kunde bli en felkälla. Under läsningen satt 
dock båda bredvid barnen i soffan, för att skapa gemenskap och komma bort från 
känslan av att vara observerad.  
 
Barnens föreställningar framkom tydligt under våra undersökningstillfällen, vilket 
gjorde att vi inte behövde använda oss av fler grupper. Liknande föreställningar av 
fler barn hade inte tillfört fler kategorier i resultat. Även om en uppfattning framförs 
av endast ett barn är den uppfattningen lika värdefull för resultatet som om flera barn 
hade uttryckt denna uppfattning. 
 
 

4.4 Databearbetning 
Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen och efter varje tillfälle gick vi igenom vårt 
material. För att kunna bearbeta materialet transkriberade vi våra intervjuer. Utefter 
våra frågeställningar tittade vi på intervjuerna och det bearbetade materialet flertalet 
gånger. Beroende på vilken frågeställning vi fokuserade på användes olika 
”glasögon”.  
 
För att få svar på den första och andra frågeställningen tittade vi på videofilmningen 
från våra samtal med barnen. Därefter granskades flickornas respektive pojkarnas 
svar om och om igen för att få ut mest datamaterial till resultatet. 
 
För att få svar på den tredje frågeställningen studerades svaren som skrivits ner från 
filmerna. Vi studerade även det som hade skrivits ner på de två första 
frågeställningarna, för att lättare kunna se om svaren utmärkte sig. Filmen studerades 
en sista gång för att notera barnens fokus i sagan.  
 
 

4.5 Felkällor 
En felkälla inträffade under det första samtalet, då vi inte bad barnen yttra sina 
föreställningar under sagans gång. Istället bad vi barnen om deras åsikter kring sagan 
och om de trodde att andra barn skulle tycka om den. Efter sagan pratade vi med de 
två första barnen och kunde ändå få fram deras tankar. 
 
En annan typ av felkälla var att om något barn slutade lyssna på sagan och istället 
vände sin uppmärksamhet mot antingen videokameran eller något helt annat. Det 
hände oss någon gång att barnen tappade fokus under intervjun då rummen inte hade 
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ljudisolerade väggar och man kunde höra vad som pågick i rummen bredvid. De 
tappade fokus en kort stund men återkom till sina tankar och kunde fortsätta berätta 
för oss vad de menade. Det var även svårt att ibland höra vad barnen sade, då 
mikrofonen endast satt på videokameran och inte var av bra kvalitet. Ett bra rum med 
ljudisolerade väggar och en bra mikrofon hade hjälpt oss i vår bearbetning av våra 
intervjuer. En bra mikrofon hade framför allt hjälpt oss vid analysen av deras svar, då 
det ibland var svårt att höra vad barnen sade. 
 
Varje metod innebär vissa fördelar och nackdelar. Genom att använda sig av två 
metoder kan man fånga in mer material än om man bara använt sig av en metod 
(Einarsson och Hammar Chiriac, 2002). Eftersom videokamera valdes istället för en 
vanlig bandspelare, kunde vi ta del av mer material som inte skulle ha fångats in om 
en vanlig bandspelare hade valts. 
 
Hade det blivit någon skillnad i barnens svar om intervjuerna genomförts i ett 
mysigare rum som inbjudit mer till att lyssna och samtala kring sagan? 
 
Under intervjusituationerna satt vi med två barn åt gången. Man kan fråga sig om 
barnen hade varit mer eller mindre verbala om det bara hade varit en intervjuare vid 
undersökningen. Vi har även funderat över hur det hade påverkat barnens svar och 
föreställningar om det enbart varit en intervjuare och ett barn istället för två barn. 
Kanske hade vi fått samma svar, kanske hade de öppnat sig mer eller förklarat mer 
eftersom det inte hade varit lika många personer som hade lyssnat på deras 
föreställningar kring sagan och frågorna. Resultatet hade kanske blivit annorlunda 
om vi hade haft tid att återkomma och läsa flera feministiska sagor, som Davies 
gjorde i sin studie. På grund av begränsad tidsåtgång kunde vi inte träffa varje barn 
flera gånger och läsa samma eller olika feministiska sagor med dem.  
 
Vi var ute efter hur barnen tänker kring genus. Avsikten har inte varit att se hur 
många barn som delar uppfattningar som framkommit i vår studie.  
 

4.6 Etik 
Vid intervju och observation av barn krävs att man har föräldrarnas godkännande att 
göra detta. Innan vi intervjuade barnen hade vi skickat ut tillståndslappar till de olika 
förskolorna, där vi förklarade vår undersökning för föräldrarna. På tillståndslappen 
fick de tre alternativ att kryssa för (se bilaga 1) och sedan signera lappen med sitt 
namn. 
 
Lapparna gavs till föräldrarna och skulle sedan lämnas tillbaka till förskolan och 
vidare till oss. Barnen fick också lämna intervjun när de ville, vilket vi informerade 
barnen om när vi satt ner med den stora gruppen och berättade hur samtalet skulle gå 
till. Alla namn vi använder oss av i arbetet är fiktiva och det går inte på något sätt att 
ta reda på vilka förskolor vi har besökt eller vilka barn vi har pratat med. Banden till 
videokameran som vi spelade in våra samtal på förstördes i samband med att vårt 
arbete examinerats. 
 
Barnen man intervjuar ska även vara medvetna om att de när som helst kan lämna 
intervjun utan att det får några konsekvenser (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 
De ska även vara informerade om vad som kommer att ske under intervjun och vad 
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som förväntas av dem. Vi får inte heller använda oss av materialet till något annat än 
det tänkta arbetet, eller föra materialet vidare till obehöriga människor. Som 
intervjuare ska man inte heller på något sätt ljuga (a.a.). 

”Det blir således forskarens ständiga uppgift att arbeta för att upprätthålla sin 
ärlighet i arbetet och minska riskerna för att falla i lögnens synliga och osynliga 
gropar.” (Einarsson & Hammar Chiriac, s 42) 

Enligt Vetenskapsrådet (2008) måste vårt resultat redovisas korrekt och öppet så att 
en annan forskare skall kunna genomföra liknande undersökningar. Vi får inte heller 
”… förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera.” (a.a.). Dessa förhållningssätt 
strävar vi efter att upprätthålla genom hela vårt examensarbete. 
 
Vi anser att vi under intervjuerna inte har kränkt barnen genom att ställa irrelevanta 
frågor eller på något sätt uppträtt på fel sätt. Vi har behandlat barnen med största 
möjliga respekt under hela tiden, genom att inte heller döma eller kritisera dem. 
 
Vid arbete med videoinspelat material kan man enligt Sparrman (2002) använda sig 
av en ”akademisk blick” vid bearbetningen. Sparrman förklarar vidare hur det går till 
att göra bildmaterialet till text (a.a.). 

”Minst två faktorer nödvändiggör förvandlingen från bild till text. För det första 
är det inte möjligt att föra en dialog kring den visuella kulturen utan att 
verbalisera seendet. För det andra berör förvandlingen etiska aspekter som 
framförallt är kopplade till framställningsfas och publicering av 
forskningsresultat där informanter har rätt att bli anonyma.” (Sparrman, s 63) 

Därför valde vi att ge fiktiva namn till barnen vi har intervjuat. Vi gav dem namn i 
alfabetisk ordning, utifrån den turordningen som vi intervjuade dem i.  
 
Nyberg (2004) skriver att det är både oartigt och oprofessionellt av en intervjuare att 
inte veta vad de hon/han intervjuar heter. Det tillhör även artigheterna att presentera 
sig själv och vara tydlig med vad man vill få ut av samtalet. Man ska även visa sig 
intresserad av vad barnet har att säga och inte på något sätt visa att det barnet säger 
på något sätt är konstigt eller fel. Även om man tror att det barnet säger inte är helt 
sant, ska man inte tvinga barnet att förklara sig eller påstå att barnet ljuger (a.a.). 
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5 RESULTAT 
I följande kapitel redovisas citat av barnen som framkommit under intervjuerna. 
Tolkningar av barnens citat har gjorts av oss och visas med tillhörande citat. Barnens 
namn är fiktiva och hör inte på något sätt ihop med barnens riktiga namn eller 
förskolorna de intervjuades på. Vi har valt att skriva svaret utan att korrigera 
grammatiska brister. 
 
 

5.1 Hur en flicka respektive pojke ska uppföra sig enligt 
barnen 

De intervjuade barnen uttryckte följande tankar om hur flickor och pojkar bör 
uppföra sig: att visa respekt, vårda sitt tal och leka med leksaker utefter sig kön. 
 
Flickor och pojkar bör inte slåss, sparkas eller säga fula ord. 

”Man få inte slåss, och inte sparkas och inte säga fula ord.” – Alma 

 
Pojkar ska inte tala ovårdat 

”… sen så pratade han så fult.” – Alma 

 
I sagan är det endast pojkar som får gå i strid med drakar 

”Flickor få inte slåss med drakar.” – Ludvig och Maria 

Barnen påpekar att oavsett kön är det viktigt hur man uppför sig. De menar att man 
inte ska slåss, sparka andra eller säga fula/elaka ord till någon. I sagans värld tyckte 
tre av barnen att det är okej för pojkar att slåss mot drakar, däremot inte okej för 
flickor.  
 
Flickorna är överens om hur pojkar ska uppföra sig. Alma menar att en pojke ska 
uppträda på ett visst sätt. En pojke ska ha ett tydligt och välvårdat tal.  
 
 
Pojkar ska behandla flickor respektfullt. 

”Innan så struntade han i henne…” - Elin 

Enligt flickor tycks det finns vissa regler kring hur pojkar ska uppföra sig. En åsikt är 
att det inte är okej att en pojke först struntar i en flicka och sedan har rätt att skälla ut 
henne. 
 
 
Pojkar får skälla ut flickor om dem inte är fina. 

”Han är arg för att...” ”Jag tror hon ska se ut som en riktig prinsessa, en sån 
liten.” – Henrik 
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En tolkning är att flickor ska vara fina, speciellt om man är en prinsessa. Är en 
flicka/prinsessa inte fin har pojkar rätt att skälla ut flickorna/prinsessorna för det. 
 
Analysen visar att barnen främst ger uttryck för hur pojkarna ska uppföra sig, medan 
liknande tankar inte kommer till uttryck när det gäller flickors sätt att uppföra sig. 
Frågan är vad sådana tankar kommer ifrån. Kan det möjligtvis vara så att barnen 
uppfattar fler tillsägelser till pojkar än till flickor och därför tror att pojkar har fler 
regler att förhålla sig efter? 
 
Flickor och pojkar bör leka med könsspecifika leksaker 

”Killar få inte ha tjejsaker.” – Maria 

”Flickor leker med barbiedockor.” – Ludvig 

”Dinosaurier få bara killar leka med.” – Nicklas 

 
Pojkar klarar av att göra sådant som flickor inte kan 

”Tjejer kan inte göra allt, men killar kan göra allt.” – Ludvig 

 
Både flickor och pojkar kan ibland stänga ute barnen av motsatt kön 

”Flickor kan ha tjejklubb, utan några killar. Killar få inte vara med i den.” – 
Alma 

”Pojkar kan ha killklubb, utan några tjejer i. Den kan vara blå. /---/ Tjejklubben 
kan vara röd eller rosa.” – Maria 

 
Man kan bara gifta sig med någon av motsatt kön 

Skulle ni kunna tänka er att gifta er med Roland? – Intervjuaren. ”Nä, därför vi 
är inga tjejer.” – Carl 

Barnen beskriver att det är en viss skillnad på vad flickor och pojkar kan göra. Båda 
könen kan emellertid göra liknande saker också så som att ha en klubb tillhörande ett 
visst kön. Däremot tycker Maria att klubbarna måste särskiljas på ett visst sätt, ett bra 
sätt är att markera grupperna genom färger som är typiska för respektive kön. 
 
Ludvig och Nicklas menar att det finns speciella leksaker som är gjorda för ett visst 
kön. Till exempel är dinosaurierna gjorda för att lekas med av pojkar. Kan det vara 
så att Ludvig menar att flickor är svagare än pojkar och därför inte kan göra allt som 
pojkar kan? På samma sätt som dinosaurierna är leksaker för pojkar är barbiedockor 
till för flickor. 
 
Carl säger att man inte kan gifta sig med någon av samma kön. 
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5.2 Hur en flicka respektive pojke ska se ut enligt barnen 
 
Barnen framförde följande uppfattningar angående hur flickor respektive pojkar bör 
se ut 

”Han är så arg, för prinsessan är jättesmutsig.” /---/ ”Han tycker hon va 
jättesmutsig.” – Carl 

”Flickor få vara smutsiga ibland.” – Ludvig och Nicklas 

”För han är så smutsig lite.” – Alma 

”Pojkar få va smutsiga ibland, men man måste faktiskt tvätta sig.” – Maria 

”Pojkar få vara smutsiga ibland, men man måste faktiskt tvätta sig.” – Maria 

Carl förklarar att prinsen blir arg för att prinsessan är smutsig, vilket han tycker är 
opassande för en prinsessa/flicka. Kan anledningen till att han blir upprörd vara för 
att man på förskolor ofta påpekar att barnen ska tvätta sina händer och byta smutsiga 
kläder? Ludvig och Nicklas framför dock uppfattningen att även flickor kan tillåtas 
vara smutsiga då och då. Almas tanke ger uttryck för att pojkar får vara lite smutsiga 
ibland, men egentligen ska även de vara rena. Maria påpekar att även smutsiga 
pojkar måste tvätta sig. I barnens svar framkommer det att både flickor och pojkar 
får vara smutsiga ibland, men att man måste tvätta sig. Vid varje intervjutillfälle 
påpekar barnen att det inte är okej att vara smutsig, varken för flickor eller för 
pojkar. Smuts ska alltid tvättas bort och är kläderna smutsiga måste man byta till 
rena. Här ger de således inte uttryck för att det finns skilda förhållningssätt för 
flickor och pojkar när det gäller detta område. 
 
 
Flickor ska se bra ut 

”Flickor ska ha långt hår. ” – Maria 

”En flicka ska ha klänning och strumpbyxor. /---/ Eller tröja och tights. /---/ Man 
kan inte ha pappas kalsonger.” – Alma 

Varför vill inte prinsen gifta sig med prinsessan? – Intervjuaren. ”Jag vet inte, 
hon va ju söt, jag vet ju inte heller.” – Elin 

”Han tycker att hon va ful.” – Julia 

”Han tyckte att hon va ful.” – Julia. Varför då? – Intervjuaren. ”Bara för att hon 
va brun.” – Julia 

Flickor ska ha speciella kläder 

”En flicka ska ha klänning och strumpbyxor. /---/ Eller tröja och tights. /---/ Man 
kan inte ha pappas kalsonger.” – Alma 

”Eller kjol.” – Maria 

Barnen lyfter fram att utseende spelar en stor roll. Det förefaller som om att det är 
viktigt att flickor ser bra ut och att pojkar gillar flickornas utseende. Är man en flicka 
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kan man inte låna underkläder av sin far, för att han är av ett annat kön och 
underkläderna är olika för olika kön.  
 
Pojkar ska ha speciella kläder på sig. 

”Pojkar ska ha tröja, strumpor och byxor.” – Ludvig 

”Men man få inte flicktrosor på sig.” – Nicklas 

Ludvig och Nicklas är liksom Maria medvetna om vilket kön de är. De båda 
pojkarna har förstått att pojkar har byxor och inte kjol. En pojke har framför allt inte 
på sig trosor, då det är något som det andra könet använder. 
 
 
Flickor kan inte gifta sig utan fina kläder. 

”Nä, det kan hon faktiskt inte. Hon måste ju ha såna där brudkläder på sig.” – 
Henrik 

”Hon måste se ut, inte så. Hon måste hitta den klänningen igen.” – Gustav 

”Bara för hon inte hade nå´n fin klänning.” – Julia 

”Därför hon ha inga kläder, bara en papperspåse.” – Daniel 

”Han tyckte inte de va fint med en papperslapp. Hon få ta en riktig klänning. 
Strumpor.” – Elin 

Barnen är överens om att flickor inte kan gifta sig klädda hur som helst. När flickor 
gifter sig ska de ha en fin klänning. 
 
För barnen verkar kläder utgöra tydliga genusmarkörer. En del kläder kan endast 
bäras av flickor, medan andra kläder bara kan bäras av pojkar. Flickor lyfter fram att 
det är viktigt att flickor ser bra ut. Ingen av pojkarna gör några kommentarer om 
detta. Pojkars utseende påpekar barnen inte alls. 
 
 

5.3 Flickors respektive pojkars fokus i sagan 
Flickors riktar fokus i sagan mot följande: 
 
Drakens förmåga 

”För draken var så snabb.” – Alma 

Drakens brist på förmåga 

”För han inte kunde äta upp prinsessan.” – Britta 

Drakens aptit 

”Jag vet inte om han ska äta den hemma. Vi få se…” /---/ ”Men han, han, han 
ligger där i hans mage. Man kan inte få upp han. Kanske han kan hicka upp 
han.” – Elin 
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Prinsen och svärdet 

”Vet inte, med ett svärd det brukar prinsar ha men alla ha inte svärd…” /---/ 
”Alla ha inte svärd då.” – Alma 

Giftermålet 

”För hon vill gifta sig sen?!” – Ida 

Hela sagan 

”Den va bra, för draken åt inte prinsessan.” – Britta 

”Ska vi läsa den en gång till?” – Frida 

De flesta flickorna lade fokus i relationen mellan Elisabeth och Roland. Hur 
Elisabeth besegrade draken var inte lika intressant. Alma tycker att draken är snabb 
då den kan flyga runt jorden på några sekunder. Alma menar även att prinsar bör ha 
svärd eftersom de har det i de flesta sagor. Britta är glad över att draken inte åt upp 
prinsessan. Elin skiljde sig från de andra flickorna genom att vara intresserad av hela 
sagan och händelseförloppet. Elin delade med sig av alla sina tankar, vad de än 
handlade om. Allt från drakens armar, de brända träden och hur prinsen skulle kunna 
komma ut från drakens mage. Vi tror att Ida förstod budskapet i sagan och menar på 
att prinsessan vill gifta sig senare, med en annan prins. 
 
 
Pojkar riktade fokus på följande i sagan: 
 
Drakens uppförande 

”Draken var dum. Därför att hon skulle…” – Henrik. Varför var draken dum 
tänkte du? – Intervjuaren. ”Jag tror att han vill äta upp henne och så är det 
några…” - Henrik 

Drakens existens 

”Kanske han dö eller nå´t... ” /---/ ”Han är död.” /---/ ”Han är död, tror jag.” – 
Carl 

Drakens aptit 

”Han ha ätit upp, så han blev en stor tjock.” – Gustav 

”De va rätt åt honom, för att han skulle, mm… Annars skulle han ju äta upp 
flickan istället.” – Henrik 

Drakens kraft 

”Oj, 50.” – Daniel. Är 50 skogar mycket? Som draken bränner upp? – 
Intervjuaren. ”De är jättemycket. De är nästan hundra.” – Daniel (Citatet är 
otydligt) 

Hela sagan 

”Sagan va bra, tro andra gilla den med.” – Daniel 
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”Jag tyckte den va rolig.” – Henrik 

”Den va inte rolig, jag tycker om den med djuren, den är rolig. Jag tycker den är 
slut nu.” – Gustav 

Pojkarna intresserade sig av hela sagan och hade många tankar kring draken och 
Roland. Framför allt Carl intresserade sig för drakens hälsa och var orolig för att han 
skulle dö eller hade dött. Daniel var imponerad över att draken kunde bränna upp 50 
skogar. Vi tolkar hans kommentar som att han har förstått matematiska begrepp, 
även att en skog kan vara väldigt stor och att 50 skogar då måste vara väldigt mycket 
skog. Gustav verkar ha förstått att man kan bli tjock om man äter för mycket, framför 
allt om man dagligen äter flera slott till middag plus prinsar till efterrätt. Henrik 
menar på att det var rätt åt draken att han somnade efter att ha bränt upp 150 skogar 
och dessutom flugit runt jorden två gånger. Kanske kan Henriks kommentar tolkas 
som att beter man sig illa är det inte mer än rätt att man somnar och därmed inte kan 
göra mer skada. 
 
Barnens tankar här är mest kring draken i sagan, då den var hotet för prinsessan och 
prinsen, men även att den var stor, snabb och kunde spruta eld. Man ser även att 
barnen försöker förknippa sagan med andra sagor då de vill att prinsen ska ha svärd 
och att prinsessan ska gifta sig senare, antagligen med en snäll prins. Det som är 
intressant är att de tror draken har ätit prinsen och är glada över att den inte ätit upp 
prinsessan. Drakens kraft/förmåga och aptit fångade både flickornas och pojkarnas 
intresse. Giftermålet nämndes inte av pojkarna utan endast av flickorna. 
 
 

5.4 Sammanfattning 
Barnen hade svårt att sätta ord på hur flickor respektive pojkar skulle uppföra sig 
men de kunde tydligt säga att de skulle uppföra sig bra, då genom att prata fint och 
vårdat till andra människor. Att man inte får slåss, sparkas eller vara elak och då 
varken som flicka eller pojke. De kunde något lättare sätta ord på hur en flicka 
respektive en pojke skulle se ut, och det man får fram är att det är viktigare att flickor 
ser bra ut än vad det är för pojkar men för pojkarnas del är det viktigare med rätt 
kläder.  
 
Man kan också se att pojkar fokuserar mer på hela sagan, medan flickor lägger sitt 
fokus på relationerna i sagan. 
 
Barnen hade väldigt klara och tydliga tankar om hur prinsessan och prinsen skulle 
bete sig. Hur de skulle se ut och vad de kunde säga. Pojkarna gav inte uttryck för att 
de tyckte det var konstigt att det var prinsessan som blev hjälte. De tyckte inte heller 
att det var konstigt att det inte blev något bröllop när hon såg ut som hon gjorde. 
Hade prinsessan bara haft riktiga bröllopskläder på sig hade det kunnat bli ett 
bröllop. Prinsessan skulle se ut som en riktig prinsessa, med klänning, krona och fint 
hår.  Pojkarna kunde förstå att det var fel av Roland att skälla ut Elisabeth men inte 
att det var på grund av hur han behandlade henne som bröllopet blev inställt. De 
tänkte mest att det hade med kläderna att göra. Det som skiljer pojkarna i vår 
undersökning och pojkarna i Davies (2003) studie åt en del är att pojkarna i vår 
studie talar även en hel del om relationen kring prinsessan Elisabeth och prins 
Roland, vilket inte är lika tydligt i svaren från Davies studie.  
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Flickorna tyckte liksom pojkarna att det inte var konstigt att det inte blev något 
bröllop. Flickorna påpekade ofta att barnen i sagan var smutsiga och att man inte 
kunde ha på sig en papperspåse istället för en klänning. Att det var en flicka som var 
huvudpersonen kommenterade de inte och de blev inte heller förvånade när 
prinsessan övervann draken. 
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6 DISKUSSION 
 
 

6.1 Hur en flicka respektive pojke ska uppföra sig enligt 
barnen 

I resultatet i denna studie kan man tydligt utläsa att barnen anser att man inte får vara 
elak, sparkas eller slåss och att det är både flickor och pojkar som anser detta. 
Pojkarna menar att flickor inte få slåss med drakar däremot så får pojkar göra det. 
Barnen anser också att både flickor och pojkar ska uppföra sig på ett visst sätt men 
det är okej enligt pojkarna att pojkar skäller ut flickor om de inte är fina. Är det den 
manliga normen som Gannerud (2001) och Hedlin (2004) talar om som pojkarna tyr 
sig till då de anser att det är okej för pojkar att slåss med drakar och skälla ut flickor? 
Håller flickorna med eller är de tystare på grund av denna norm? Däremot tydliggör 
flickorna mer att pojkar inte får vara elaka och att de ska behärska språket och inte 
prata fult, varken till flickor eller till andra pojkar.  
 
Parson (2004) uttrycker att det är genom sagorna och framför allt språket i sagorna 
som barn lär sig vilka egenskaper som är positiva respektive negativa. Barnen yttrar 
sina tankar om att man framför allt inte får vara smutsig. Att vara smutsig är något 
negativt och man ska alltid se till att tvätta sig så att man är ren och ta på sig rena 
kläder. ”Prinsessan Papperspåse” (1980) visar en flicka som vågar stå på sig och går 
inte med på att bli behandlat på ett dåligt sätt bara för att hon inte ser ut som man 
ska. Sagan i sig är en bild av hur samhället har förändrats och sagor för barn börjar 
gå ifrån en traditionell stil (Kåreland & Lindh-Munthter, 2005). 
 
Lenz Taguchi (2004) menar att flickor redan från tidig ålder lär sig att en kvinna är 
hemma och tar hand om sina barn medan en man ska vara ute och arbeta. Sagan 
”Prinsessan Papperspåse” (1980) visar en annan sida. Rollerna är ombytta, flickan är 
inte omvårdande och stannar hemma utan vänder sig ut i världen för att rädda 
pojken. Ludvig och Maria påpekar båda två att det inte är okej för en flicka att slåss 
mot drakar. Många barn för fram sina tankar om att det inte är accepterat för en 
flicka att prata på ett fult sätt, till exempel Alma som säger att man inte får säga fula 
ord. Vidare förklarar barnen att flickor ska leka med barbiedockor och pojkar ska 
leka med dinosaurier. Barbiedockor är hemma och umgås med sina vänner, till 
skillnad från dinosaurierna som vistas utomhus och slåss mot varandra. Barnen i vår 
undersökning visar klara tankar som sammanfaller med Lenz Taguchis (2004) tankar 
om att barnen lär sig att en flicka ska vårda och en pojke ska arbeta. 
 
Resultatet tyder på att barnen vet till stor del hur flickor och pojkar ska vara, men 
kan inte föra ett utförligt resonemang vilket kan ha att göra med deras ålder. Varför 
barnen har sådana fasta bilder hur vissa saker ska vara, vet inte vi inte helt. Om de 
fått det från sagor, eller människor i deras omgivning eller om det är blandat är svårt 
att säga. Hur barnen än har fått sina tankar stämmer de överens med forskning som 
gjorts av bland annat Lenz Taguchi (2004) och Gannerud (2001). Flickor är ett 
svagare kön och pojkar äger rätten att tillrättavisa flickor som på olika vis betett sig 
felaktigt. 
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Flickorna i vår undersökning väntade gärna ut sagan för att se vad som hände med 
prinsessan Elisabeth och prinsen Roland. Några flickor var oroliga för prinsessan 
Elisabeths säkerhet när hon hade sökt upp och vågade utmana draken. Det var genom 
deras ansiktsuttryck som vi kunde vi ana denna rädsla. Även om de var rädda för 
prinsessan Elisabeths skull yttrade de inte detta, utan satt lugnt och stilla och väntade 
på vad som skulle hända sedan. Vi tolkar intervjuerna med flickorna i vår 
undersökning som att de har lärt sig att en flicka sitter tyst och lyssnar. De betedde 
sig som klassiska ”hemvråflickor”, precis som Davies (2003) förklarar att många 
flickor beter sig som när de är på förskolor för att de har lärt sig hemifrån hur en 
flicka ska vara och bete sig. Davies (2003) förklarar att ”hemvråflickor” är blyga, 
söta, intresserade av matlagning och dockor. Flickorna i vår undersökning kan även 
ha lärt sig hur man ska bete sig som flicka genom sagor som har lästs högt för dem 
tidigare, vilket Parson (2004) menar att barn gör. 
 
 

6.2 Hur en flicka respektive pojke ska se ut enligt barnen 
Varken flickor eller pojkar får vara smutsiga men flickorna och pojkarna i 
undersökningen menar på att det är okej att vara smutsiga ibland bara man tvättar 
sig. Det som även syns i resultatet är att det är pojkarna som sagt att flickorna inte får 
vara smutsiga och det är flickorna som sagt att pojkar inte får vara smutsiga. Alma 
och Maria kommenterar prinsens smutsighet medan Carl, Ludvig och Nicklas 
påpekar att prinsessan är smutsig. Om detta är en slump eller om det är så att det 
motsatta könet ska vara rent enligt barnen. Man kan inte se ut hur som helst. Inte 
minst kan man ha en papperspåse istället för klänning, man ska ha riktiga kläder på 
sig. Elin är den som uttrycker störst missnöje med att prinsessan tar på sig en 
papperspåse. Hon tycker att den är ingenting, inte på något sätt är en papperspåse ett 
klädesplagg som kan bäras av en prinsessa. Likaså menar flickor och pojkar att 
flickor ska se bra ut, skriver Kåreland och Lindh-Munther (2005) enligt Liljeström. 
Vidare fortsätter Liljeström med att flickor får mestadels bekräftelse genom sitt 
utseende. Är det därför både flickorna och pojkarna i undersökningen menar att 
flickor ska se bra ut? Pojkarna i undersökningsgruppen påpekar mer att pojkar ska ha 
rätt kläder på sig och det går inte för sig att ha flicktrosor på sig. Hedlin (2004) 
skriver att Sandqvist visar på att det är lättare för flickor att bli kallade pojkaktiga än 
för pojkar att bli kallade flickaktiga då pojkar och det traditionellt manliga har högre 
status än vad flickor och det traditionellt kvinnliga har.  
 
Zipes (1995) förklarar att en flicka ska vara hemma och underlägsen pojken, som 
oftast är ute i något krig eller dyker upp i sista stund för att rädda flickan. Pojken i 
den aktuella sagan gör ingenting för att varken rädda sig själv eller se till att flickan 
får rena kläder på sig. Det enda pojken i sagan gör, är att skälla ut flickan för hur hon 
ser ut. Barnen i vår undersökning tycker till viss del att pojken gör rätt som skäller ut 
flickan eftersom hon inte ser ut som hon ska. De tycker även att det är fel att skälla ut 
flickan, för att man inte får skrika på andra barn. De tycker att själva utskällningen är 
fel, för så får man inte göra, men de tycker ändå att skälet till utskällningen är rätt, 
eftersom hon inte ser ut som hon ska. Barnen har lärt sig att flickor ska se bra ut och 
pojkar ska ha rätt kläder på sig. 
  
Zipes (1995) förklarar vidare att klassiska sagor pekar på att om man är god ska man 
vara fin och är man ond ska man vara ful. Flickan i sagan är god men ändå smutsig, 
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det går emot de klassiska tolkningarna av hur en god människa ska se ut, vilket kan 
förklara varför barnen i vår undersökning ändå tycker att det är rätt av pojken att 
skälla ut flickan. Davies (2003) skriver att genom sagor lär sig barnen mycket och då 
bland annat om den sociala ordningen som finns, vilka begränsningar och 
möjligheter som man har eller kan få tillgång till.  
 
Vissa av barnen har även en bild av hur man ska se ut om man ska ha bröllop och det 
är självklart för dem att en brud ska ha en brudklänning och vara fin och ren. Man 
kan inte enligt barnen gifta sig hur som helt, med vem man vill och inte med vilka 
kläder som helst. Av vem de har fått denna bild ifrån eller hur de har lärt sig om 
bröllop är inget vi kan spekulera i, men vi märkte att alla barnen visste hur det gick 
till när det var bröllop och vilka kriterier som var tvungna att uppfyllas. Det 
viktigaste för många barn, bland annat Henrik och Gustav, var att bruden skulle ha 
en brudklänning på sig. En annan viktig aspekt var att man skulle gifta sig med 
någon av det motsatta könet. Främst Carl hade en bestämd åsikt om att det inte gick 
att gifta sig med prinsen i sagan på grund av att han vara av samma kön. 
 
Hur en flicka respektive pojke ska se ut kan vara svårt att svara på, både som barn 
och vuxen. Är det bra eller dåligt att barnen har sådana fasta bilder kring hur vissa 
saker ska vara, till exempel kring ett bröllop?  
 
 

6.3 Flickors respektive pojkars fokus i sagan 
De flesta flickorna i vår undersökning lade fokus på relationen mellan Elisabeth och 
Roland. Några av flickorna lade även fokus på draken men också på hela sagan. Lenz 
Taguchi (2004) refererar till Chorodow som menar att flickor får behovet att vilja 
vårda andra redan som bebis och identifierar sig med modern. Vi antar därför att det 
är av den anledningen som flickorna i vår undersökning lägger fokusen på relationen 
i sagan i större vikt än på resten av sagan. 
 
Pojkarna i vår undersökning riktar fokus på hela sagan. De är intresserade av draken 
och hur mycket draken kan göra innan han dör. Vi tolkar pojkarnas kroppsspråk och 
deras föreställningar som att de oroar sig för draken mer än för prinsessan Elisabeth. 
Detta kan ha att göra med att de inte har samma behov som flickorna har av att vårda 
andra som Lenz Taguchi (2004) skriver att Chorodow menar. Pojkar identifierar sig 
inte med modern och har andra behov och intressen.  
 
Att flickor och pojkar riktar fokus olika i sagan som vi läst för dem, kan bero på att 
de har blivit uppfostrade på olika sätt på grund av deras kön. Det är enligt Davies 
(2003) och Kåreland och Lindh-Munther (2005) vanligare att flickor blir uppfostrade 
att hjälpa till och ta hand om andra, medan pojkar blir uppfostrade till att utforska 
världen. Pojkar får inte heller samma utvecklade samtal som flickor utan få mer korta 
svar och kommandon (Kåreland och Lindh-Munther, 2005). Kan det vara därför de 
riktar fokus olika, eller är det något annat som bestämmer varför flickor och pojkar 
riktar fokus olika? 
 
Även som Davies (2003) hade vi några barn i vår undersökning som gick emot den 
gängse rollen. En av pojkarna var orolig för prinsessan Elisabeth mer än för draken 
eller prinsen Roland. En av flickorna var intresserade av alla de inblandade i sagan 
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och var orolig för draken när han höll på att dö efter alla strapatser som prinsessan 
Elisabeth utsatt honom för. 
 
Parson (2004) menar att barnen lär sig genom sagan hur man ska bete sig som flicka 
eller pojke, framför allt lär de sig även att en ful flicka oftast är elak och inte kan 
gifta sig med vackra prinsar. Både flickorna och pojkarna i vår undersökning 
påpekade att det inte var okej att vara smutsig och att Elisabeth i sagan borde tvätta 
sig och hitta rena kläder. Utefter detta resultat kan vi tolka det som att barnen ofta 
genom sagor, liksom Parson (a.a.) påpekar, har lärt sig att en smutsig och ful flicka 
inte kan få vara med om ett bröllop. Skulle flickan däremot tvätta sig ansåg både 
flickorna och pojkarna att det kunde bli ett bröllop. Liksom Parson (a.a.) menar även 
Zipes (1995) att en god flicka i sagans värld ska vara ren och fin. Prinsessan 
Elisabeth är dock god men samtidigt smutsig. Kan det vara så att barnen är 
fundersamma på grund av denna motsägelse, kring att prinsessan Elisabeth är 
smutsig samtidigt som hon är god, och att det därför är godtagbart av prins Roland 
att skälla ut henne? 
 
 

6.4 Jämförelse med Davies 
Resultatet i vår undersökning stämde överens med Davies (2003) resultat då alla 
flickorna kunde se att prinsessan Elisabeth var kär i prins Roland. En flicka i vår 
undersökning avvek då hon inte förstått att prins Roland inte var kär i prinsessan 
Elisabeth. De andra flickorna såg avsaknaden av kärlek från prins Rolands håll 
eftersom han blundar och inte har några hjärtan runt sig. Flickorna i Davies (a.a.) 
resultat visar att alla hade förstått att prins Roland inte var någon trevlig person. Alla 
flickor utom en i vår undersökning avviker även här då hon inte har förstått att prins 
Roland inte är någon trevlig och snäll person. Några flickor i vår undersökning 
stämmer överens med Davies (a.a.) flicka Gabrielle då de kommer fram till att det är 
prinsessan Elisabeth som inte vill gifta sig med prins Roland eftersom han inte är 
snäll och trevlig utan elak.  
 
I vår undersökning trodde en flicka att prinsessan Elisabeth ville gifta sig senare. 
Några flickor i vår undersökning förstår inte varför det inte blev något bröllop och 
anser att prinsessan Elisabeth visst ville gifta sig med prins Roland. De förstår inte 
att det var prins Roland som inte ville gifta sig eftersom att prinsessan Elisabeth är 
smutsig. Det är enligt flickorna upp till prinsessan Elisabeth att ändra på sig och 
sedan gifta sig med prins Roland. De här tankarna av flickorna i vår undersökning 
stämmer bra överens med Davies flicka Katy (2003). Katy som anser även hon att 
prinsessan Elisabeth ska gå och ändra sig och komma tillbaka som en riktig 
prinsessa. Flickorna i Davies (a.a.) undersökning uttrycker att de skulle vilja vara 
prinsessan Elisabeth medan våra flickor i undersökning inte påpekar några liknande 
tankar. Några av flickorna i vår undersökning ville inte gifta sig med prins Roland 
medan några andra flickor skulle kunna tänka sig det, dock så tvekar en flicka då hon 
först inte vill gifta sig men sedan ändra åsikt. Vissa av flickorna vet inte om de skulle 
vilja gifta sig med prins Roland eller inte och någon kunde inte svara på den frågan 
då hon redan var kär i en annan pojke. Tre av flickorna i vår undersökning förstod 
budskapet som förmedlades i sagan men kunde inte till fullo sätta ord på det. 
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Det som stämde överens med pojkarna från vår undersökning och Davies (2003) var 
att de alla tyckte att prins Roland var arg för att prinsessan Elisabeth var smutsig och 
hade en påse på sig. Alla pojkar i vår undersökning såg att det enbart var prinsessan 
Elisabeth som var kär. Dock menade en pojke i vår undersökning att även prins 
Roland var kär och pekade på hjärtana som var målade mellan prins Roland och 
prinsessan Elisabeth på bilden. Alla pojkar utom Mark i Davies (a.a.) studie ansåg att 
det var prins Roland som inte vill gifta sig med prinsessan Elisabeth och att det var 
viktigt att man var fin om man var en prinsessa. Några av pojkarna i vår 
undersökning förstod budskapet till viss del, de förstod att prins Roland inte var kär i 
prinsessan Elisabeth men förstod inte hela budskapet, kring att en flicka kan vara 
stark, självständig och vacker inombords även om hon är smutsig. En pojke i vår 
undersökning förstod inte alls budskapet i sagan. Det vi kunde tolka ur vårt resultat 
med alla pojkarna i vår undersökning och de pojkarna från Davies (a.a.) studie var att 
de pratade om mer saker och detaljer från sagan så som draken, drakens hälsa, hur 
bilderna såg ut och vad som kunde tänkas hända. 
 
Det verkar som om barnen i vår undersökning och de barnen som var med i Davies 
(2003) studie i Australien tänker någorlunda lika oavsett var i världen du bor så 
tänker barn inom vissa ramar och kan inte överträda dessa så som vuxna kan. Barnen 
verkar ha en bild om hur man ska se ut som prinsessa, prins och även hur ett bröllop 
ska se ut. 
 
 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Det kan vara intressant att fortsätta forska om vad det innebär för sagorna och 
sagornas innehåll att de flesta könlösa djur benämns som pojkar. Kåreland och 
Lindh-Munther (2005) har gjort studier som visar att så är fallet, men det vore 
intressant att utveckla den forskningen och studera hur detta påverkar barnen. Det 
kanske inte berör barnen alls, men som vuxen och framför allt kvinna kan man se 
detta fenomen och undra varför det ligger till på det här sättet.  
 
Ett annat område att fördjupa sig i är vad det är som influerar barnen till deras så 
starka tankar om genus. Om det är något som kommer hemifrån enbart, bara från 
förskolan och dess personal eller möjligtvis från media.  
 
Ett annat förslag till fortsatt forskning är att bredda studien och samtala med äldre 
barn om genus och vad det innebär att vara flicka eller pojke i dagens samhälle. Man 
skulle kunna utgå från litterära verk som passar respektive åldersgrupp. 
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BILAGA 1 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter på Högskolan i Kalmar som precis har börjat skriva vårt 
examensarbete. Detta kommer att handla om genus i barnböcker och grunda sig på 
diskussioner med barn i åldrarna 3-5. Vi ber Er därför om tillstånd att få filma Ert 
barn under sagostund och samtal kring en bok. Om Ni är negativa till att Ert barn blir 
filmat undrar vi om det istället är okej att vi spelar in sagostunden och samtalet på 
band. I examensarbetet kommer Ert barns namn inte att förekomma och det är endast 
vi två och vår handledare som kommer att studera materialet. Det kommer inte heller 
att framkomma vilka förskolor vi har gjort vår undersökning på. Boken vi kommer 
att läsa för Era barn och föra en diskussion kring heter Prinsessan Papperspåse och 
är skriven av Robert N. Munsch. 
 
 
Vänligen ringa in det alternativet som passar Er. 
 
 
1. Det är okej att Ni filmar mitt barn.  
 
 
2. Det är okej att Ni enbart spelar in samtalet på band. 
 
 
3. Jag vill inte att mitt barn ska medverka i detta examensarbete. 
 
 
 
 
 
Underskrift och Ert barns namn: 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar Zelena Bergkvist och Karin Örnholmer 
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BILAGA 2 
 
Sammanfattning av sagan ”Prinsessan Papperspåse” (Robert N. Munsch, 1980). 
 
Huvudrollen i sagan innehavs av Elisabeth, som är en vacker prinsessa. Elisabeth är 
väldigt kär i Roland, men kärleken är tyvärr inte besvarad. Trots detta kommer det i 
framtiden att bli ett bröllop mellan dessa två. Tragiskt nog kommer det en drake och 
eldar upp slottet som Elisabeth och Roland befinner sig i. Med sig tillbaka till sin 
grotta tar draken Roland. Elisabeth som är kär i Roland bestämmer sig för att rädda 
honom. Det enda plagget hon kan bära på sitt räddningsuppdrag är en papperspåse, 
då allt annat är uppbränt av den elaka draken. Istället för att döda draken med svärd 
använder sig Elisabeth av en kvinnlig list och tröttar ut draken till den grad att han 
somnar. Då går Elisabeth in i grottan och räddar Roland. Men när Roland får se 
Elisabeth blir han väldigt upprörd över hennes kläder och utseende och skäller ut 
henne istället för att tacka henne för att ha blivit räddad. Elisabeth blir då väldigt arg 
och skäller ut Roland för att han är en knöl. Sagan avslutas med att det inte blir något 
bröllop och Elisabeth hoppar lyckligt vidare mot ett liv utan Roland. 
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BILAGA 3 

 
De återkommande frågorna vi använde oss av var: 

• Vad ser ni? 
• Vad hände nu? 
• Hur ser Elisabeth respektive Roland ut? 
• Är Elisabeth kär i Roland? 
• Är Roland kär i Elisabeth?  
• Skulle du vilja gifta dig med Elisabeth? 
• Skulle du vilja gifta dig med Roland?  
• Hur ser Elisabeth ut nu?  

  
Med dessa frågor tillkom eventuella följdfrågor beroende på barnens tankar. 
 


