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Abstrakt 
Genusfrågor när det gäller filmer och böcker har varit omdiskuterat i samhället, liksom 

genusfrågor i förskolan. Forskare har gjort en del studier om hur vuxna ställer sig till 

detta, men desto mindre om vad barn tänker kring könsroller och könsmönster. Syftet 

med denna studie är att undersöka barns föreställningar kring olika sagokaraktärer 

utifrån ett könsperspektiv samt synliggöra hur dessa pedagogiskt kan utmanas i 

förskolans likabehandlingsarbete. De problematiseringar som studien tar sin 

utgångspunkt är i: Vilka föreställningar uttrycker barnen med koppling till olika 

sagokaraktärer? Hur kan dessa förstås utifrån ett könsperspektiv? Vad finns det för 

könsöverskridande utsagor i materialet som kan utmana stereotypa könsrollsmönster i 

förskolans likabehandlingsarbete? Den empiriska forskningsdelen grundar sig på en 

kvalitativ studie där vi intervjuat barn. Studien har utmynnat i ett resultat där det har 

visat sig att barn främst väljer de stereotypa karaktärerna, där flickor främst pratar om 

karaktärernas utseende och pojkarna om karaktärernas egenskaper. Detta var inte alltid 

vad forskarna i litteraturen antog. 

  

Nyckelord 
Normer, stereotyper, könsöverskridande, könsstereotypa, sagokaraktärer, genus och 

barns tankar. 

 

Tack 
Vi vill tacka för allt stöd och goda råd vi fått av vår handledare Berit Willén-Lundgren 

och från våra familjer. Tack till barnen som ville dela med sig av sina tankar och till 

deras föräldrar som visade intresse för detta ämne genom att godkänna att barnen fick 

medverka i denna studie. 
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1 Inledning 
 

När vi var små var steget in i sagans värld inte så stort, men som vuxen känns klivet 

större. Ryggsäcken som vuxen har blivit fylld med kunskap och livserfarenheter 

gällande skapandet av kön som barn inte har, eller? 

 

Genusfrågor i förskolan är ett angeläget kunskapsområde med koppling till det 

vardagliga pedagogiska arbetet med barnen. Det har gjorts en del forskning om hur 

pedagoger ställer sig till detta, men desto mindre om vad barn har för tankar om 

könsroller och könsmönster. Idén till vårt arbete fick vi när vi läste en C-uppsats kring 

ämnet, Disneys sagor - en värld kantad av stereotyper? I det arbetet fanns förslag på 

fortsatta studier, vilket låg till grund för vår studie om barns tankar om stereotypa 

könsroller och könsmönster. 

 

Barn blir dagligen exponerade av olika karaktärer som har olika roller i sagor genom till 

exempel media, förskolan och hemmet. Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (revid. 

2010) är ett av uppdragen i förskolan att arbeta med att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. För att kunna arbeta normkritiskt i förskolan vill vi i vår 

studie undersöka barns föreställningar av olika könsmönster och könsroller som 

sagornas karaktärer kan gestalta. Genom att få en ökad förståelse för hur barn kan 

förhålla sig till detta kan det vara till hjälp för pedagoger att genomföra ett mer 

betydelsefullt utbildningsuppdrag, men även vikten av förståelse för både 

vårdnadshavare och hela samhället. Detta innefattar att vi kan försöka motverka 

traditionella könsmönster och könsroller i våra förskolor och hela samhället.  
 

Förhoppningen med vår studie är att kunna redogöra för hur barn kan tänka kring 

populära karaktärer i sagornas värld ur ett könsperspektiv.  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

5 

 

2 Bakgrund  

I detta avsnitt presenterar vi definitioner där vi förklarar olika begrepp som kommer att 

nämnas i vår studie. Vi redogöra även för hur barn skapar sin identitet och sitt kön samt 

hur barn blir påverkade av media. Slutligen gör vi en redogörelse för hur vi arbetar 

genusmedvetet i förskolorna. 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

I arbetet finns det en del centrala begrepp som vi använder och de definieras nedan. 

Detta syftar till att klargöra hur dessa preciseras med koppling till vår undersökning.  

 

2.1.1 Genus 

Genus är ett latinskt ord som betyder slag, sort, släkte och kön (Hirdman, 2001). Genus 

är ett vetenskapligt begrepp som kräver en del insikt om den vetenskapliga kunskapen 

och bakgrunden. Det är ett omdiskuterat och vanligt begrepp som återkommer i vårt 

samhälle. Många vet inte vad begreppet står för och därför kan det ibland missuppfattas 

(Hedlin, 2010). Det står för det sociala könet (Henkel, 2012). Genus är en benämning i 

dagens könsforskning och betecknar två kategorier där människor placeras, man och 

kvinna. Genus står för det kulturella, sociala och det biologiska könet, med detta menas 

det som det kulturella och sociala samhället gjort oss till. Genus koncentreras på 

förhållandet mellan könen, mäns och kvinnors olika beteenden, olika sysslor och vad 

som sägs vara manligt respektive kvinnligt (Svaleryd, 2002). Uppdelning flicka och 

pojke möter vi redan på när vi är på BB. Redan här talar vi olika med barnet om det är 

till en flicka eller till en pojke (Wahlström, 2003).  

 

2.1.2 Kön 

Begreppet kön handlar om hur våra människokroppar är uppbyggda samt vad som är 

beskrivande för en manlig respektive en kvinnlig kropp (Connell, 2002). Det biologiska 

könet (Henkel, 2012).  

 

2.1.3 Stereotypa könsroller och könsmönster 

Stereotypa och traditionella könsmönster, även kallat genusmönster, handlar om de 

skillnader som finns mellan gruppen pojkar och flickor i sitt beteende (Svaleryd, 2002). 

Stereotyper är en generell uppfattning om egenskaper som karakteriserar en grupp 

människor (NE, 2014).  

 

2.1.4 Könsöverskridande  
Med kön menar diskrimineringslagen att vara man eller kvinna, att vara 

könsöverskridande i sin identitet eller uttryck betyder att man inte identifierar sig med 

att vara man eller kvinna. Inte heller genom kläder eller på något annat sätt ger tecken 

på att vara en del av ett annat kön (DO, 2014). 

 

2.1.5 Könsnorm  

Norm innebär en placering som ska vara självklar och som man inte behöver förklara 

eller försvara. Normfrågan är därför viktig, då våra normer ofta bidrar till vårt 

handlande i möten med människor. Våra könsnormer ska kritiskt granskas så att de inte 

förs vidare (Hedlin, 2010). Det betyder att vi vuxna måste granska normer hos oss 

själva för att inte föra vidare dem till barnen. 
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Norm kan även förklaras som: 

”maktregel som oftast är osynlig ända tills någon bryter mot den” 

(Henkel, 2012:22) 

 

Det pratas ofta om typiskt “pojkigt” och typiskt ”flickigt”. Typiskt ”pojkig” har inte så 

hög status bland pedagoger på förskolan. Högst status har de “självgående” kompetenta 

barnen (Hellman, 2013).  

 

2.1.6 Normkritiskt perspektiv 

Hellman (2013) förklarar normkritiskt perspektiv som ett sätt att syna hur olika normer 

samarbetar och hur det kan skapa maktoro i pedagogiska situationer. Henkel (2012) 

menar att normkritiskt perspektiv är att titta på djupet och göra normer synliga. I och 

med att normer ofta inte är synliga måste perspektivet vändas för att synliggöra dem.  

 

2.1.7 Genusordningen 

För att förklara den ojämställda maktordningen måste det finnas en förståelse för 

genusordningen. Henkel (2012) beskriver det som att när män och kvinnor är och gör 

som de förväntas vara och göra håller de sig inom normen och då upprätthåller de 

genusordningen. Det finns tre enkla principer när det kommer till genusordningen. Den 

första är isärhållande av könen vilket menas att indela människor i två kategorier, 

kvinnor och män. Detta skapar normer kring manligt beteende och kvinnligt beteende 

och att dessa ska verka som motsatta och uteslutande. Detta bidrar till att skapa normer 

och förväntningar kring vad som flickor respektive pojkar ska foga sig i, tycka om och 

vara. Den andra principen i genusordningen är mannen som norm. Det betyder att 

mannen har gjorts till norm för människan. Här skapas det direkt en hierarki där mannen 

värderas högre än kvinnan. Den sista principen är heteronormen vilket innebär att man 

tar förgivet att alla är heterosexuella och att det är det sanna sättet att leva.   

 

 

2.1.8 Intersektionalitet 

Perspektivet intersektionalitet beskriver Henkel (2012) som att det är ett sätt att se vad 

som ligger bakom makt och ojämnlikhet. Det finns olika faktorer som kön, etnisk 

tillhörighet, klass, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och ekonomisk bakgrund 

som utgör att vissa faktorer värderas högre än andra eller i kombination med varandra. 

Exempel: en heterosexuell man har större makt än en homosexuell kvinna. Här är det 

dubbel utsatthet för kvinnan som både kvinna och homosexuell. Samtidigt betyder det 

inte att alla heterosexuella män har mer makt än homosexuella män, det är en 

generalisering. Även De Los Reyes (2005) menar att kön inte bara är på ett sätt, utan 

kön kan vara på många sätt. Till exempel att en flicka eller pojke kan vara på många 

olika sätt och inte bara inom ramen för vad som förväntas av flickor respektive pojkar. 

 

2.1.9 Populärkultur 

Det är svårt att hitta en bra förklaring på vad populärkultur är. Det finns ingen likadan 

definition kring vad populärkultur egentligen är. En tolkning som NE (2014) har gjort är 

att populärkultur är lättillgänglig och okomplicerad och styrs av det som är modernt. 

Populärkulturen förändras ständigt och kan se ut på många olika sätt. I det vardagliga 

vet människor vad som är populärkultur. Det kan vara såpor, serier och musik som är 

förknippade med massmedia. Populärkultur kan både tolkas positivt och negativt 

(Persson, 2000). 
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2.2 Könsskapande - identitetskapande 
Det har visats sig att barn från 2 års ålder är medvetna om att det finns två kön och vet 

vilket kön de tillhör (Kåreland & Lindh-Munther, 2005; Marklund & Snickare, 2005). 

Marklund och Snickare (2005) menar att ju äldre barn blir desto mer har barnen en vilja 

att leta efter en plats i samhället. Könsidentiteteten formas i samhället, genom den 

sociala interaktionen, tillsammans med andra samt det vardagliga med människorna runt 

omkring (Kåreland & Lindh-Munther, 2005). Det är främst under förskoletiden som 

könsidentitet och socialisering sker hos barnet, därför är jämställdhetsarbete på 

förskolan så viktigt (Skolverket, 1999). Barnen söker det som är lämpligt till det egna 

könet i leksaker, lekar, kläder och det sätt de pratar. Vid tre års ålder är könsrollen rotad 

och barnen väljer bort det som tillhör det andra könet (Marklund & Snickare, 2005).  

 

Det finns olika sätt att se på barn enligt Ohrlander, Palmer och Thelander (2011). Ett 

sätt är utvecklingspsykologi som menar att det finns grundprinciper i barns utveckling 

och mognad, att barn utvecklas i ett visst system och schema. Detta leder till ett sökande 

av fel och avvikelser snarare än tillgångar och potential. Det finns även en föreställning 

inom utvecklingspsykologin att det är viktigt för barns könsidentitet och sexuell 

utveckling att utveckling och mognad går i normal takt. Används däremot ett 

feministiskt och poststrukturalistiskt synsätt utvecklas ett annat sätt att se på barn. Detta 

synsätt ger utrymme för att se vad barnet gör och säger istället för att fokusera på vad 

barnet inte har för färdigheter enligt utvecklingspsykologin.  

 

Utvecklingspsykologin gör det svårt för pedagoger i sitt förhållningssätt och bemötande 

utifrån ett genusperspektiv, om fokus ligger på att det redan är förutbestämt hur barn ska 

utvecklas. Det positiva med det feministiska och poststrukturalistiska perspektivet är att 

pedagoger kan se tillgångar och potential hos varje individ och inte enbart utefter 

förutbestämda mönster och scheman, vad varje pojke eller flicka ska kunna. Med en 

poststrukturell subjektsyn menas att barn inte är, utan blir på ett visst sätt i förhållande 

till olika möjligheter och normer som olika miljöer och aktiviteter innebär (Nordin-

Hultman, 2004). 

 

För många barn är film, musik, teveprogram och dataspel oftast den enda populärkultur 

de möter. Det är här som barn lägger grunden till sitt identitetsskapande (Persson, 

2006).  Enligt forskning visar det sig att barn inte identifierar sig med sin 

favoritkaraktär. De kan leva sig in i hur favoritkaraktären är och känna med karaktären, 

men de blir aldrig en hjälte eller prinsessa eller vad nu favoritkaraktären är för något. 

Barn bearbetar och visar sina känslor, främjar fantasi och breddar sitt perspektivseende 

genom film. Karaktärernas personlighet och handlingar hjälper barnen i deras sociala 

utveckling när det gäller deras identitetsskapande och inte som kritiker sagt att det 

skulle stärka barnens stereotypa könsroller (Rönnberg, 1997). Hellman (2010) menar att 

pojkar anses våldsammare om de saknar manliga förebilder. Det kan vara så att 

pojkarna identifierar sig med fel slags förebilder, som till exempel superhjältar i media. 

Det har också visat sig att pojkar inte ges lika stora möjligheter till identifikation eller 

stark förståelse ifrån kvinnliga pedagoger. 

 

2.3 Populärkulturen och medias påverkan på barn  

Det finns många olika åsikter om medias påverkan på barn och en sådan är att den har 

stor inverkan på våra barn. Ibland är medias inflytande både stort, litet och kan ha 

motsatta effekter än vad man tidigare trott (Werner, 1996). Marklund och Snickare 
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(2005) menar att böcker och berättelser utgör en världsbild där barn får de signaler om 

könstillhörighet de fått från omgivningen bekräftade och populärkultur för barn är ofta 

genusinriktat och påverkar barn både medvetet och omedvetet. Uppfattningar om 

kvinnligt och manligt idag är mer levande i medier än vad det varit tidigare och barn 

påverkas oftast genom vuxenvärldens ögon. Aldrig tidigare har stereotyperna varit så 

starka, det gulliga för flickor och tuffa för pojkar. Reklamens budskap är hur pojkar och 

flickor ska vara och bete sig (Svaleryd, 2002). Även filmer visar på stereotyper i 

samhället. Bland annat Disney har producerat många filmer som är riktade till barn. 

Disney och andra animerade sagofigurer ger sina figurer olika roller. Speciellt hos 

Disney visar det sig att de kvinnliga könsrollerna i filmerna är beroende av att männen 

och de manliga könsrollerna visar styrka, kraft och hjältemod (Persson, 2000). Länge 

har människor trott att barn påverkas och identifierar sig med sina favoritkaraktärer i 

filmer, men enligt Rönnbergs (1997) forskning visar det sig att det inte är så. Det har 

istället visat sig att media och sagokaraktärer har format deras identitet, sociala band 

och grupptillhörighet. Det har även visat sig att det underlättar ifrågasättande av 

stereotypa könsroller. 

2.4 Tolkningar av karaktärer i sagor  

Under många år har det ständigt tolkats och pratats om olika sagofigurer. Rönnberg 

(1997) menar att det har gått en röd tråd i vad barn intresserar sig i för slags teman i 

sagor. Alternativen har varit många men barnen har ändå hållit sig till samma intressen, 

till exempel: “barn-vuxen, man-kvinna, ondska-godhet, liv-död, kärlek-hat, lycka-sorg, 

hot-beskydd. Hjälten är alltid en del av en saga och enligt författaren hejar barnen i de 

flesta fall på hjälten och inte på skurken. Hjälten är moralisk och kan vara våldsam men 

med ädla motiv. Hjältar räddar sällan sig själv utan räddar de som är svaga eller blir 

angripna av de onda. Däremot talar barn gärna om de farligaste eller dummaste 

karaktärerna, det är ett sätt för barn att närma sig etikfrågor. Till skillnad från tidigare 

har normen för könsroller blivit otydlig och svår att tolka. För barn spelar hjälten stor 

roll men det betyder inte att hjälten spelar så stor roll att barn skulle ta till sig alla dess 

egenskaper och bli som hjälten till “punkt och pricka”, barn väljer istället ut delar av 

hjälten som till exempel prestation, utseende och personlighetsdrag. En undersökning 

gjordes på bland annat förskolebarn där barnen fick titta på Rödluvan och vargen och 

sedan svara på frågor. Frågan som ställdes efter filmen var vilken karaktär skulle de 

vilja likna? Barnen svarade utefter vem de faktiskt liknade och inte vem dem ville likna. 

Pojkarna i undersökningen valde även Rödluvan men inte för att de liknade henne rent 

utseendemässigt utan utefter de tuffa egenskaperna. Pojkarna kunde även vilja likna sig 

vid skurken men med det menas inte att pojkar nödvändigtvis identifierar sig med det 

onda eller våldet utan mer med att vara tuff, stark, störst eller ha stort självförtroende. 

På grund av vuxnas nedlåtande inställning till våld och icke tilltalande lekförebilder 

menar författaren att barn idag har svårt att gå in i rollen som skurk. Till skillnad från 

för 65 år sedan när en amerikansk forskare vid namn Herbert Blumer konstaterade att 

samma barn kunde ta karaktären som både ond och god.  

Aidman (1999) har analyserat Pocahontas och menar att hennes utseende och kropp har 

fått inspiration från Barbie, supermodeller som Iman och även Tigerlilja i Peter Pan. Till 

skillnad från de andra huvudkaraktärerna i Disneys sagor är Pocahontas en stark kvinna. 

Författaren är glad över att det är en kvinna som inte behöver räddas av en hjälte. En 

annan skillnad är också att Pocahontas inte lever lyckligt för alltid med sin prins (John 

Smith) utan stannar av plikt hos sin stam. John Smith har försetts med nordiska drag. 

För att Snövit och Askungen ska kunna stå emot de onda krafterna ger deras skönhet 

och goda vilja dem rätten till övernaturliga krafter. Både i Askungen och Alladin är det 
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enligt författaren, magi som kan övervinna klasskillnader. Det har diskuterats om det 

finns stereotypa könsroller eller inte bland sagors karaktärer. Enligt Olsson och Salihus 

(2010) studie visas det tydligt att det alltid har funnits och fortfarande finns stereotypa 

skildringar när det gäller Disneys karaktärer. Förr trodde man att de kvinnliga 

stereotyperna i Disneys verk ändrats till det bättre under 2000-talet, men det visade sig 

att det inte är så. 

 

2.5 Arbeta genusmedvetet i förskolan 

Förskolans genus- och jämställdhetsarbete har utvecklats betydligt bättre under de 

senaste decennierna, trots det behövs det arbetas ytterligare med genus i förskolorna. 

Förskolan har ett ständigt pågående arbete där vi ska utgå från förskolans olika 

styrdokument där det hela tiden ska pågå ett likabehandlingsarbete. Förskolan ska vara 

en plattform där alla barn ska mötas på lika sätt oavsett kön eller tillhörighet.  

 

2.5.1 Förskolans arbete 

Förskolan är än idag en starkt kvinnodominerad arbetsplats. Andelen manliga 

förskollärare har aldrig kommit över 5 %. På grund av det kvinnodominerade yrket är 

det extra viktigt för de kvinnliga förskollärarna att vara uppmärksamma på hur de 

påverkar barnen med sina egna värderingar (Kåreland & Lindh-Munther, 2005). Det har 

visat sig att pojkar som bor med ensamstående mammor och som är i förskolan med 

mest kvinnliga pedagoger, kommer att sakna män att identifiera sig med. Det är viktigt 

att kunna identifiera sig med någon av samma kön. Pedagogernas kön är viktigare än 

dess handling. Med andra ord behövs det manliga pedagoger för att skapa jämställdhet 

på förskolan (Hellman, 2010). Eidevald (2009) menar däremot att det inte bara är 

manliga pedagoger som alltid behövs, utan även pedagoger med olika mångfald och 

bakgrund, för att få en inblick från flera olika håll. 

 

Det har visat sig att flickor och pojkars handlande har blivit mer varierande under 1990-

talet, när det gäller handlingsmönster och samspel mellan barn än tidigare. Genom 

forskning har det även kommit fram att det oftast är flickorna som bryter mot de 

traditionella könsmönstren på förskolan nu mera. Samtidigt framgår det fortfarande att 

det är pojkarna som hörs och syns mest och dominerar över flickorna (Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005). Det har även visat sig att det ofta är flickor som agerar 

hjälpfröknar i förskolan, än pojkar. Flickorna städade till exempel upp utan att de hade 

blivit tillsagda. Det förekommer också fortfarande att man placerar varannan pojke och 

varannan flicka på förskolor, till exempel vid måltider, vila etc, för att det ska bli 

lugnare (Odenbring, 2010). Författaren menar vidare att barns vardag är rikt nyanserad 

och beroende på omständigheter synliggörs olika könsmönster.  

 

Med begreppet att arbeta genusmedvetet menas att pedagoger ständigt måste arbeta 

integrerat i förskolans verksamhet. Pedagoger ska tillföra och erbjuda både pojkar och 

flickor samma aktiviteter och material i förskolan. Det gäller att möta barnen utifrån 

deras intressen och erfarenheter. Då visar pedagogerna barnen respekt genom att 

exempelvis intressera sig för barnens favoritsagofigurer (Olofsson, 2007). I förskolan 

ska pedagogerna även ge alla barn, oavsett kön, förutsättningar att pröva många olika 

roller och positioner då värderingar om vad som är manligt och kvinnligt påverkas i 

riktning mot jämställdhet (Skolverket, 1999). Pedagoger ska även ge positiv 

förstärkning när barnen överstiger gränserna, istället för att kritisera barnen när de 

uppträder enligt stereotypa könsmönster (Olofsson, 2007).  Förskolan ska ge barnen 

möjlighet att utvecklas så att de senare i livet utövar inflytelse på ett jämställt vis, vilket 

http://www.enterprisemagazine.se/upl/images/351384_781_429_2_thumb.jpg
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leder till att kvinnor och män visar respekt för varandra, delar på ansvar och makt 

gällande både familjen och hela samhället (Skolverket, 1999). 

 

Förskolan är en professionell pedagogisk verksamhet, vilket menas att det är en 

verksamhet som ska baseras på medvetenhet och målorientering. Pedagogerna har en 

professionell skyldighet att göra sig medvetna om varje barns särskildheter. Detta gäller 

barnet som person och dess olika former av tillhörighet, som socialt, etniskt, kulturellt 

och genusmässigt (Skolverket, 1999). 

 

Ärlemalm- Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) anser att framtidens forskning bör 

baseras på barns uppfattningar och perspektiv för att kunna leda till fördjupad kunskap 

inom konstruktioner av genus. Förskolan är den plattform i svenska samhället där barn 

lär sig samhällets normer och därför är det viktigt att titta på hur genus konstrueras och 

gestaltas i leken, vardagen och lärandet för forskare och verksamma personer. Edström 

(2010) beskriver att barnen ibland är mottagare och ibland medaktör i genusarbetet i 

förskolan. Hon menar att barnen ses som två homogena grupper som äger rollen som 

mottagare i genusarbetet ibland. I andra fall ser någon att makt har en betydelse. Då får 

hierarkier och variationer i de homogena grupperna en viss betydelse. 

 

Eidevald (2011) belyser att arbetet med genus inte bara ska ske inom förskolans väggar, 

utan det ska även ske i samarbete med föräldrar. Engagerade föräldrar kan ha stor 

betydelse för ett framgångsrikt genusarbete i förskolan, vilket också beskrivs i 

Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75). Eidevald (2009) menar att tyvärr är det oftast 

föräldrarna som är ett hinder i jämställdhetsarbetet. Framför allt är det föräldrar till 

pojkar som inte vill göra sina pojkar till flickor. 

 

2.5.2 Vad säger styrdokumenten?  

Pedagoger har i uppdrag att arbeta genusmedvetet. I Läroplanen för förskolan, Lpfö98 

(revid. 2010:5) står det att: 

     

”Förskolan ska 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.” 

 

Här nämns det tydligt vilken roll förskolan har när det gäller genus och jämställdhet. 

Alla barn ska ges möjlighet och bli erbjudna att utveckla samma intresse. Henkel (2012) 

menar att läroplanens inre värde, när det kommer till jämställdhet, inte ska baseras på 

antalet män och kvinnor i verksamheten utan om innehållet i verksamheten. Läroplanen 

befäster även att ojämställdhet ska gälla pedagogers bemötande och förväntningar på 

olika saker av barn bundet till kön och därför har pedagogerna en skyldighet att ändra 

sitt bemötande och förhållningssätt till barnen enligt författaren. Det anses även viktigt i 

förskolan att gå utöver traditionella förväntningar på vad som är “flickiga” och 

“pojkiga” beteende och egenskaper, samt att skapa förutsättningar för sin egen identitet 

och förverkliga sin egen utveckling vilket biologiskt kön de än har. Detta för att de 

jämställdhetspolitiska målen samhället eftersträvar ska kunna uppnås (Skolverket, 

1999). I Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (revid. 2010:4) omfattar de sådana mål. Där 

står det: 

 

“Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet 

samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i 

verksamheten.” 
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När det blev förbud och lagen mot diskriminering och förnedrande behandling av barn 

stiftades menar Rapp (2010) att syftet var att förändra attityder och normer. Varje 

förskola ska även ha en likabehandlingsplan där det tydligt står att förskolan ska främja 

barns rättigheter och skyldigheter. Denna ska revideras varje år enligt 

diskrimineringslagen och skollagen. Det ska skapas en miljö i förskolan där alla barn 

ska utveckla sina erfarenheter och intresse oavsett vilket kön barnet har. Alla barn ska 

även ges lika stort inflytande och utrymme i förskolans verksamhet, utan att bli 

påverkade av traditionella könsmönster (Skolverket, 2009). Det visar sig även enligt 

Kåreland och Lindh-Munther (2005) att det skett en stor förändring sedan förskolan fick 

en egen läroplan och styrdokument. I de olika styrdokumenten diskuteras det nu mer 

kön än vad vi kunde avläsa tidigare. Det har skett en förändring från ett särartstänkande 

till en pluralistisk könskod. 

 

I Eidevalds (2009) studie har det visat sig att pedagogers bemötande av flickor och 

pojkar kommer från stereotypa uppfattningar om kön. Med detta menar författaren att 

dessa uppfattningar blir förstärkta istället för att utmanas, vilket går emot Läroplanen 

för förskolan, Lpfö98 (revid. 2010).  

 

2.5.3 Normkritisk pedagogik i förskolan 

Med normkritisk pedagogik menas att fokus inte ska vara på de individer som är 

avvikande, utan på de normer och maktstrukturer som gör att personerna uppfattas som 

avvikande och de konsekvenser det kan leda till (Henkel, 2012). När det pratas om 

normkritisk pedagogik i förskolan ses det som det lagstadgade arbetet där 

diskriminering, trakasserier och kränkning av barn ingår, vilket kallas för 

likabehandlingsarbete i det vardagliga. Där ingår även att vi ska främja barns lika 

rättigheter och skyldigheter. Förskolans arbete med frågor kring likabehandling justeras 

på nationell nivå i läroplan, skollag och diskrimineringslag. Det finns förutom 

lagstiftningen även allmänna råd från skolverket, som utgår i förskolans arbete på 

området (Gustavsson, 2013). Dolk (2013) menar att normer vanligtvis är outtalade och 

kan vara svåra att förstå, det kan förklaras som att det är oskrivna regler. 

Värdegrundsarbetet har fått kritik för att vara för styrande och det gör att barnen har 

svårt att påverka. Att istället ta ett normkritiskt förhållningsätt där fokus ligger på 

normen och normen i olika situationer är viktigt i utbildningssyfte. Samtidigt kan 

normer vara bra att ha för annars finns det inga ambitioner, ändamål eller direktiv. 

Speciellt när det kommer till pedagogiska mål som ska skapa en rättvis och finare 

tillvaro.  

Hellman (2010) belyser att pojkar i förskolan saknar empati. Det har visat sig att 

förskolan skapar protesterande pojkar. De kvinnliga pedagogerna har svårt att kunna 

tillvarata på vad som är “pojkigt”, som till exempel motoriska aktiviteter och kampvilja. 

Kvinnliga pedagoger har svårt att organisera rummen i förskolan så att pojkarnas sätt att 

vara kommer till uttryck vilket leder till att pojkarna har svårare att finna sig till rätta i 

förskolemiljön, än vad flickor har. I en undersökning som Nordberg gjort om skolbarn, 

menar Hellman vidare att pojkar använder sig av coolhet för att bestämma status och 

popularitet. Coolhet kopplas även till normer om utövande av “äkta” maskulinitet. 

Normen “cool” kopplas till smärta, stridslystnad, självkontroll och för att bli populär 

gestaltas coolhet. Det är inte bara pojkar som personifierar “coolhet” även flickor gör 

det men de kompenserar med utseendekontrollerande normer.  
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3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att undersöka barns föreställningar kring olika sagokaraktärer 

utifrån ett könsperspektiv samt synliggöra hur dessa pedagogiskt kan utmanas i 

förskolans likabehandlingsarbete. 

 

Frågeställningar: 

 

 Vilka föreställningar uttrycker barnen med koppling till olika sagokaraktärer? 

 

 Hur kan barns föreställningar förstås utifrån ett könsperspektiv? 

 

 Vad finns det för könsöverskridande utsagor i materialet som kan utmana 

stereotypa könsrollsmönster i förskolans likabehandlingsarbete? 
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4 En poststrukturalistisk teorianknytning 

I detta avsnitt belyser vi den poststrukturalistiska teoribildningen och redogör för olika 

analysbegrepp som vi har använt oss av. 

 

4.1 Den poststrukturalistiska teoribildningen 

Teorin som vi tänker anknyta till är poststrukturalistisk teori som vi fått som inspiration 

från böckerna “En rosa pedagogik” och “Hur pojkar och flickor gör kön”. Den 

poststrukturalistiska teorin kommer ursprungligen från teoretikerna Freud, Marx och 

Foucalt. Denna teori beskriver Davies (2003) som en ram, för att förstå relationen 

mellan individer, den sociala världen och sociala förändringar. Författaren förklarar det 

som att jaget är i ständig förändring. Det finns ingen färdig bestämd individ, utan 

individen skapar och omskapar sig själv hela tiden. 

 

Barn lär sig väldigt tidigt vad som förväntas av dem och hur vuxna ser på flickor och 

pojkar. Davies (2003) belyser att feministiska och maskulina egenskaper inte är medfött 

utan: 

 

”Varje barn måste komma fram till vilket kön det tillhör för att kunna se sig 

själv som normalt och accepterat inom ramen för den rådande kulturen.” 

                                (Davies, 2003:37) 

 

Författaren menar att den poststrukturalistiska teorin tillåter oss att tänka annat än i 

uppdelningarna manligt och kvinnligt. 

 

Davies (2003) menar att vi ska sluta med att bevara skillnaderna mellan könen. Vi ska 

istället ge barnen frihet till att själv bestämma sig på en mängd olika sätt oberoende av 

om vi idag kallar dem feminina eller maskulina. Vi måste ge både flickor och pojkar 

möjlighet att ”göra” sig till flickor respektive pojkar på annat sätt än att sortera dem 

under feminina eller maskulina aktiviteter, som det oftast görs idag. Barn lär sig att 

förstå omvärlden med ett flertal olika positioner i en poststrukturell teori.  Eidevald 

(2011) menar att det kan vara positivt att ibland skilja begreppen kön och genus åt. 

Detta görs för att kunna analysera varför det finns vissa förväntningar på om man är 

kvinna eller man. Till exempel med reservationer för ett visst spelrum förväntas det att 

en man ska vara tävlingsinriktad och stark annars kan han anses som omanlig. 

 

Hulth och Schönbäck (2011) skriver om genusnormer i bilderböcker och hur pedagoger 

ska tackla dessa. De ställde sig frågan om man i arbetet med barn ska skildra, till 

exempel, sociala begränsningar och hierarkier som vi i förskolan arbetar med att 

förändra? Författarna frågar sig även om vi ska censurera och ändra materialet i 

förskolan, men det kan i sin tur leda till att barn inte ifrågasätter de bilder som finns 

överallt utanför förskolan. Svaret är aldrig entydigt eller enkelt när det kommer till 

arbetet med att utmana normer i förskolan. De menar att det som spelar roll är vilken 

syn på materialet man har och hur det i sin tur kommer att användas. Istället för 

traditionell syn på genusarbete där pedagogen kan välja en bok med “rätt” budskap vill 

författarna utmana detta genom att anta ett poststrukturalistiskt synsätt. Det 

poststrukturalistiska tänkandet öppnar upp till att varken vuxna eller barn kan bestämma 

vad det är man ska lära sig eller vilket budskap materialet har utan det krävs en 

diskussion kring det för att vi tolkar och uppfattar saker på olika sätt. Detta leder till att 

budskapen i materialet får en mening och förståelse i mötet med människor kring boken 

och att det tar bort att pedagogen ska lära ut och vet bäst och skapar en pedagog som är 
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lärande subjekt i mötet med barn. Författarna menar att detta kanske är det bästa sättet 

att förändra rotade synsätt och normer om vi som pedagoger är villiga att utmana våra 

egna i samspel med barn. Vi skulle kunna arbeta på liknande sätt när det gäller 

sagokaraktärer i filmer, vilket vår studie utgår ifrån. 

 

4.2 Analysbegrepp 

Begrepp som stereotyper, könsroller och könsmönster kan vara till hjälp när vi ska 

undersöka barnens föreställningar kring sagokaraktärerna utifrån ett könsperspektiv. 

Edström (2006) menar att en stereotyp kan förklaras som att vi har en uppfattning om en 

individ eller en grupp människor baserad på förutfattade meningar, där vi inte bryr oss 

om att lokalisera den egentliga sanningen. Stereotyper kan vara både positivt och 

negativt och handlar inte enbart om människor.  

 

Nordin-Hultman (2004) använder sig av begreppet individ, identitet och utveckling i sin 

studie. Författaren menar att de bara kan användas tillsammans och att författaren att när 

begreppen används finns redan föreställningar och diskurser i uttrycken. Dessa 

premisser är ofta tagna för givet. En central tanke i teorier om barns lärande, utveckling 

och socialisation i förskolan är att barn är bunden av sin omvärld och samspelar med 

omgivningen.  

 

Könsroller och könsmönster innebär att hålla sig inom normen för vad som är feminint 

respektive maskulint (Henkel, 2012). Könsroller är den roll vi uppfostras till beroende 

av vilket kön vi än är (Olofsson, 2007).  Enligt forskning har det visat sig att barn i 

förskolan är med och skapar kön hela tiden och de gör det på olika sätt. Forskarna 

menar även att det är viktigt för både barn och vuxna att göra kön enligt de härskande 

normerna inom respektive kön (Dolk, 2013). 

 

Normer och normkritiskt perspektiv är också viktiga begrepp för analysen. Henkel 

(2012) beskriver att en norm är något osynligt, underförstått och som “alla” känner till. 

De personer som är “alla” ser oftast inte normen för att de själva utgör en del av den. 

Med ett normkritiskt perspektiv ligger fokus på normerna och inte på individerna som 

väljer att skilja sig från dem.  

 

Vi valde därmed den poststrukturalistiska ingången för att det ger barn en möjlighet att 

själv bestämma deras identitet, vilket kön de än tillhör. Barnen får tillåtelse att tänka 

annat och inte bara man eller kvinna. På detta sätt kan vi i förskolan hjälpa barnen att 

“göra” dem till flickor och pojkar utan att kalla de feminina eller maskulina, vilket kan 

leda till att vi motverkar traditionella könsmönster på förskolan. Dolk (2013) använder 

sig av en diskursanalys med hjälp av den poststrukturalistiska teorin och med den 

ingången kunde hon studera mönster i olika skildringar i påståenden, begrepp och 

teorier som är en del av uttalade föreställningar om något. Att använda sig av diskurser i 

en förskola kan beröra ett barns barndom hur vida möjligheten att tänka och prata om 

barn även möjligheterna för vad som är möjligt att göra. Syftet är att hitta framträdande 

och olika skildringar i materialet. Detta är positivt på grund av att det skapar nya 

infallsvinklar, olika ingångar, olika perspektiv och väcker frågor.  
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5 Metod 

I vår studie har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ undersökning och använda oss av 

intervju med enskilda barn som vår metod. I samband med intervjun använde vi oss av 

bilder på utvalda sagokaraktärer som hjälpmedel. Innan vi gick ut och gjorde våra 

intervjuer var vi noga med att följa de forskningsetiska principerna och få vårt samtycke 

av vårdnadshavarna. Vi beskriver även vårt genomförande, bearbetning av empirin och 

analysarbete samt en kortbeskrivning av sagokaraktärerna vi använt oss av. 

 

5.1 Kvalitativ intervju med bilder som hjälpmedel 

Det finns olika typer av intervjuer. Vår typ av intervju kallas en låg grad av 

standardisering, dvs. kvalitativ intervju. Vilket menas att vi själv formulerade frågorna i 

den ordning som vi själva ansåg vara lämplig utefter personen vi intervjuade. Detta 

menas också att den intervjuade kan svara med egna ord (Patel & Davidson, 2011). 

Bryman (2011) menar att intervjun ska kunna leda ut i olika riktningar beroende på vad 

den intervjuande tycker är relevant och viktigt. Vi använde oss också av öppna frågor 

där det inte fanns fasta svarsalternativ. När det gäller att intervjua barn gäller det att 

följa upp frågorna med utgångspunkt i barnens svar. Intervjuaren måste veta vad man 

vill ha ut av intervjun. Finns det inget syfte med frågorna vet man inte vad man ska följa 

upp utefter vilka svar man får. Det gäller som intervjuare att vara lyhörd och styra 

frågorna så att vi får ut det vi vill av intervjun, samtidigt som vi ska låta barnen ska 

prata fritt. Detta kan vara en svår balans (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

Författarna menar vidare att det är viktigt att följa upp frågorna med följdfrågor för att 

hjälpa och utmana barnen i deras tänkande. Det är även viktigt att ge barnen tid att tänka 

till i sina svar. Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att det är viktigt 

att ha en klar bild om vad barnet ska samtala kring, men samtidigt att ha 

halvstrukturerade frågor för att barnet ska få många sätt att besvara frågorna på. Viktigt 

att tänka på är även att barnen känner att det är deras åsikt som är viktigt och inte vad 

den vuxna förväntar sig för svar. 

 

Eftersom syftet med undersökningen var att ta reda på hur barnen tänker och resonerar 

kändes det självklart med en kvalitativ studie. Vi ville se skillnader och variationer i det 

material som vi fick in. Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka den 

intervjuades uppfattningar om ämnet. Vi kan aldrig säga i förväg vad det blir för svar i 

intervjun (Patel & Davidson, 2011). Det är av en mer subjektiv karaktär där vi vill att 

individen ska utgå ifrån sig själv och berätta utifrån vad individen själv uppfattar och 

upplever saker och vad som känns rätt just för denna person (Lantz, 2013). Vi kunde 

inte i förväg säga hur lång intervjun kom att vara. Det varierar från person till person 

beroende på hur mycket de har att säga (Bryman, 2011). 

 

För att få tillgång till barnens värld måste den vuxne inta barnets perspektiv för att det 

ska bli ett bra samtal och att barnet ska känna att de vill dela med sig (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). Under våra intervjuer använde vi oss av bilder på olika 

sagokaraktärer som vi pratade kring.  Detta kan underlätta för att få fram hur barn 

uppfattar och tänker om något. Bilderna kan ge hjälp i intervjuerna med barn då det är 

lättare för dem att hålla sig till ämnet. För yngre barn underlättar det väldigt att ha bilder 

eller konkret material framför sig (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 
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5.2 Urval 

Vi valde att intervjua barn, både pojkar och flickor, som är födda 2010 ifrån två olika 

förskolor. Vi intervjuade inte alla barn födda 2010 för att behålla anonymiteten bland  

barnen.Vi valde att intervjua barn i förskolor där vi var väl kända för att barnen skulle 

våga uttrycka sina funderingar om könsmönster och könsroller. Vi valde även att göra 

intervjuerna med barnen enskilt för att barnen inte skulle bli påverkade av varandras 

svar och för att alla skulle komma till tals. Det kan vara vissa barn som tar mer 

handlingsutrymme och talutrymme än andra om man sitter flera barn tillsammans. Vi 

gjorde intervjuerna var för sig i våra förskolor där vi arbetar. 

 

5.2.1 Förskola 1 

Ligger i ett mindre samhälle ca 3 mil ifrån en storstad. Förskolan har två avdelningar 

med barn i åldrarna 1-5 år. I förskolan går det 40 barn med ungefär lika många flickor 

och pojkar. 

 

5.2.2 Förskola 2 

Ligger i utkanten av en storstad. Förskolan har två avdelningar och är åldersindelad 1-3 

år och 3-5år. I förskolan går det 40 barn med ungefär lika många flickor som pojkar. 

Förskolan har haft två pedagoger en per avdelning som gått en genusutbildning under 

tre år. Förskolan har aktivt arbetat med genusfrågor en längre tid och mycket av arbetet 

har varit fokuserat på pedagogernas bemötande och förhållningssätt.  

 

5.3 Genomförande  

Vi valde att göra intervjuerna på våra respektive arbetsplatser, på varsitt håll, för att vi 

ansåg att det var lättare att intervjua barn som vi redan känner. Bryman (2011) menar att 

det är viktigt att skapa en bra relation till den man ska intervjua, i detta fall kände vi 

barnen sedan tidigare. Vi intervjuade sammanlagt 12 barn, 6 pojkar och 6 flickor. 

 

Vid själva intervjutillfället var vi väl förberedda med bandspelare, platsen för intervjun, 

bilderna vi skulle använda oss av samt papper och penna. Vi började med en neutral 

fråga där vi bad barnen välja ut tre karaktärer som de ville prata om. Betydelsen att 

inleda med en neutral fråga inbjuder till en avslappnad intervju (Patel & Davidson, 

2011). Under själva intervjun använde vi oss av att göra små anteckningar som vi 

använde oss av i analysarbetet tillsammans med inspelningen (Lantz, 2013).  

 

Innan vi gick ut och intervjuade barnen testade vi först frågorna på några barn för att se 

så att frågorna fungerade, vilket Patel och Davidson (2011) belyste. Vi valde att 

intervjua barnen enskilt, eftersom vi ville veta hur det enskilda barnet själv tänker. Efter 

att ha intervjuat några barn insåg vi att vi behövde gå lite djupare in i våra frågor för att 

få fler svar och fler perspektiv. Därför gjorde vi ytterligare en intervju med de barn som 

redan blivit intervjuade. De barn som vi inte hunnit intervjua la vi till frågorna i deras 

intervjuer redan från början. 

 

5.4 Kort om karaktärerna 

Könsstereotypa karaktärer: 
Belle: Belle bor i en stad i Frankrike. Hon har utsetts till stadens vackraste invånare. 

Belle längtar att överge sitt stadsliv till utbyte mot äventyr. Hon har långt tjockt brunt 

hår, en smal midja och stora bruna ögon. Männen i filmen trånar efter henne. Belle är en 

av Disney`s populära prinsessor och ingår i konceptet ”Disney´s prinsessor”. Hennes 

personlighet är snäll, intelligent, förstående och graciös. Belle ger sig ut och letar efter 
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sin far som varit borta i några dagar och hittar honom inlåst i odjurets källare. Hon 

erbjuder sig själv i byte mot sin fars frihet. Belle blir tillfångatagen istället och får bo 

hos odjuret. Odjuret förälskar sig i Belle och är rädd att hon ska lämna honom. Hon får 

lämna slottet ett tag när hennes pappa blivit sjuk och då stormar byborna slottet och 

nästan dödar odjuret. Belle skyndar till slottet och odjuret dör i hennes knä. Då gråter 

Belle över att hennes kärlek har dött och förtrollningen bryts. Odjuret förvandlas till en 

prins och de delar en kyss av äkta kärlek.  

 

Tingeling: Tingeling är både hjälpsam, elak, uppnosig och har ett väldigt hett 

temperament. Hon hjälper folk, men kan vara svartsjuk på flickor som blir 

uppmärksammade av Peter Pan för att hon själv är förälskad i honom. Fast denna 

förälskelse verkar inte besvarad av Peter och då hon gör allt för att få hans 

uppmärksamhet, men lyckas inte. Peter glömmer till och med bort henne. I filmen Peter 

Pan har hon inga repliker men i de andra filmerna som hon är med i har hon fått en röst. 

Jämför man hur hon ser ut i filmen Peter Pan som kom 1953 och Tinkerbell som kom 

2008 har hennes utseende förändrats. I den nyare filmen har hennes kropp fått större 

bröst, höfter och ögon. Hon har blont hår, blå ögon och ljus hy.  

 

Barbie: Barbie har varit mycket omdiskuterad på grund av hennes utseende och hennes 

smala midja. Hennes kropp är inte proportionerlig till en riktig människas. Hennes 

utseende är blont hår, blåa ögon, lång, smal och stora bröst. Barbies utseende är det 

samma men kläder och personlighet skiftar i de olika filmerna. Barbie har gjorts i 

många filmer som Rapunzel, Nötknäpparen och Svansjön. Det finns även “vanliga” 

Barbie filmer som gjorts i ett 40 tal. 

 

John Smith: Är en äventyrare som förälskar sig i Pocahontas på ett av sina äventyr. I 

slutet av filmen reser han tillbaka till England (för att han behöver medicin för att 

överleva) och lämnar Pocahontas som har valt att stanna med sitt folk. Hans kropp är 

muskulös, blont hår och blåa ögon. En ståtlig och snygg man. Han framställs som 

modig, bestämd, kvick och omtänksam.  

 

Tyson: Tyson heter huvudpersonen i serien Beyblade. Beyblade är en animerad serie, 

men också en leksakssnurra. Leken går ut på att stoppa motståndarens snurra på en i 

förväg bestämd yta. Tyson har vuxit upp hos sin farfar. Hans mamma är död och pappa 

är mycket upptagen med hans arbete. Tyson blir uttagen att representera Japan i 

mästerskapet i Beyblade. Tyson är också en kille som är väldigt glad i mat, väldigt 

pojkig och ska se tuff ut.  

 

Peter Pan: Peter Pan är pojke som inte vill bli vuxen. Han ägnar sitt liv åt magiska 

äventyr. Han är rolig, modig, omogen och kaxig. Peter ser ut som en pojke, söt, ljus hy 

och bruna ögon och hår. Hans uppgift är att skydda “Neverland” och är i ständig strid 

med den fasansfulle Kapten Krok.  

 

Könsöverskridande karaktärer: 
Pippi Långstrump: Pippi kan upplevas som en ovanlig flicka, särskilt när hennes 

böcker kom på 1940-talet. Då kunde hon upplevas som kontroversiell. Hon är starkast i 

världen, har fräknar och röda flätor som står rakt ut. Pippi bor själv med sin häst och sin 

apa. Hon upplevs som ouppfostrad och säger emot vuxna. Hon klarar sig själv och kan 

allt. Hon och hennes grannar Tommy och Annika leker ofta. Tommy och Annika är 

Pippis raka motsats.  
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Anna i Frost: Det visar sig att Elsa har dolda krafter, som gör att hon kan skapa snö 

och is när hon blir arg. Anna vill gifta sig med en prins hon precis träffat och då blir 

hennes syster Elsa arg. Elsa flyr från Arendal upp i bergen, men råkar sätta hela Arendal 

i evig vinter. Nu tar Anna det på sig att leta upp sin syster för att häva den eviga vintern. 

När Anna behöver sin prins för att ge henne en äkta kyss av kärlek för att rädda henne 

visar det sig att han inte var kär i henne utan ville bara komma åt tronen. Det är 

Kristoffer som hjälper henne att finna Elsa och det är han som tillslut ger henne en äkta 

kyss av kärlek. Det gör att Anna kan fortsätta att få sin syster att häva den eviga vintern. 

Hon blir hjältinnan som lyckas rädda sin syster.  

 

Pocahontas: Pocahontas utspelas ur en sann berättelse om den unga flickan som träffar 

äventyraren John Smith. Pochahontas var sin faders favoritdotter och hon fick ofta sin 

vilja igenom. Hon är äventyrsam, modig och står upp för sig själv. Pocahontas är nära 

med naturen. Hon är vacker och hon framställs i filmen mer som en modell än resten av 

hennes folk. Pocahontas står emot sin fars önskan om att gifta sig med Kockum på 

grund av att hon vet att det finns en annan väg för henne. Hon förälskar sig i John Smith 

och lite senare räddar hon hans liv. I slutet står valet för Pocahontas mellan att följa med 

sin stora kärlek till England eller stanna av plikt hos sitt folk. Detta är en av de få 

Disney filmer som inte slutar med ett “och så levde de lyckliga i alla sina dagar”. 

Pocahontas väljer att stanna hos sitt folk.  

 

Kenta: Kenta och barbisarna är en väldigt omtyckt barnbok. Kenta är en kille som 

både spelar fotboll med killarna och leker med barbie med tjejerna. Kenta har inga 

superhjältekrafter, det är bara så att han är väldigt duktig på att gilla både typiska flick- 

och pojkgrejer. Han lägger inte heller några värderingar i det han gör utan är en kille 

som gör vad han vill och vad han gillar. 

 

Alfons Åberg: Alfons är en vanlig liten kille som växer upp med sin pappa i en 

stadsmiljö. Alfons är en kille som många känner igen sig i, då Alfons upplever många 

vardagshändelser. När han är liten har han sin låtsaskompis Mållgan, men när han börjar 

lekskolan blir han kompis med Viktor och Milla. Han är glad, hittar gärna på bus, inte 

en stor kille, han gillar inte att slåss och han är inte stark. Han har många känslor som 

mörkrädd, arg och till och med ilsken.  

 

Ishandlaren Kristoffer: Hans roll i filmen Frost är att hjälpa Anna att ta sig upp för 

berget för att hon ska rädda sin syster. Kristoffer är inte förtjust i faror. Han är inte 

snygg som de andra hjältarna eller prinsarna i Disneys filmer. Han är grovt byggd, 

ruffsigt hår och en stor näsa. Lite av en “ ensamvarg” och hans närmaste sällskap är 

renen Sven. Hans personlighet är snäll, rolig, tafatt, osjälvisk och söt. Han förälskar sig 

även i hjältinnan Anna.  

 

5.5 Bearbetning och analysarbete 

När alla intervjuer var gjorda började själva transkriberingsprocessen där vi skrev 

ordagrant vad barnen sagt. Analyserna och tolkningarna leder till att pedagoger blir 

bättre på att få en förståelse för barns tankevärld. När vi sedan lyssnade på intervjuerna 

vi spelat in märkte vi att barnen svarat olika på grund av deras olika erfarenheter 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).        
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Efter transkriberingen träffades vi för att gemensamt börja bearbeta materialet vi fått in. 

Vi tog del av varandras intervjuer. Tillsammans analyserade vi materialet där vi 

undersökte, granskade och jämförde materialet för att urskilja likheter och skillnader i 

svaren. Det underlättar att göra löpande analyser i arbetet med kvalitativa 

undersökningar (Patel & Davidson, 2011).  

 

Vi började vårt analysarbete med att studera matrisen hos den enskilda individen. Efter 

det jämförde vi de olika personernas svar och försökte hitta intressanta mönster. Vi 

behövde komma underfund med varför de olika delarna hänger ihop som de gör, precis 

som Lantz (2013) belyser. Författaren menar vidare att det också är viktigt att spegla 

källan och utgå ifrån vad personerna faktiskt svarade och hur personen ser på saken. 

Under bearbetningens gång har vi gått tillbaka och tittat på intervjuerna i efterhand. Vi 

fick då en lättare och fördjupande förståelse av det som framkom i analysen. Vi kunde 

då tydligare se det som den intervjuade redogjort genom ett teoretiskt perspektiv. 

 

5.6 Forskningsetiska principer 

Enligt de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet (2014) tagit fram har vi tagit 

hänsyn till deras fyra grundprinciper. Dessa grundprinciper är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialiseringskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet 

har vi uppfyllt genom att informera vårdnadshavare vad syftet är med denna 

undersökning och varför det är viktigt för oss att få intervjua deras barn. Vi har lämnat 

ut en samtyckesblankett till vårdnadshavarna med tanke på att barnen är under 15 år. 

Det är lika viktigt för oss att barnen själva samtycker till att vara med på intervjun och 

att vi tar del av deras tankar till vårt självständiga arbete. Barnen har även blivit  

informerade om att intervjun är på deras villkor och att det är okej att sluta när de vill 

och att de endast behöver svara på de frågor som känns bekväma för dem. 

 

Innan intervjun informerades även barnen om vad vi ska göra och vad vi ska prata om. 

Vi är väl medvetna om tystnadsplikten. Det kommer inte att finnas information eller 

igenkännande uppgifter om barnen i vårt arbete, vilket vårdnadshavarna är informerade 

om. Vi har även informerat vårdnadshavarna att undersökningen kommer att publiceras 

på internet och ligga tillgänglig för allmänheten.  Vårdnadshavarna har även blivit 

erbjudna att ta del av den färdiga studien.  

 

Intervjuerna har spelats in och för att ytterligare säkra att barnen inte ska kunna 

identifieras ska vi undvika att använda namn i intervjun. Vi har även förvara 

intervjuerna på ett säkert ställe. Vi är även medvetna om att våra forskningsuppgifter 

inte får lämnas ut eller användas i andra sammanhang.  
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6 Resultat 
I resultatet har vi valt att redovisa karaktärerna en och en. För att detta ska förstås ur ett 

könsperspektiv har vi valt att dela upp flickor och pojkars utsagor. 

 

6.1 Barns förställningar om sagokaraktärerna 

Barnen fick välja ut tre stycken karaktärer som de ville samtala lite mer om i intervjun. 

Sedan la vi till att de fick välja den de tyckte bäst om och den de tyckte sämst om. 

Nedan följer en redovisning av vår empiri. 

 

6.1.1 Belle 

Flickorna:  
4/6 flickor valde Belle. De beskrev Belle som jättegullig, söt och bra för att hon har en 

fin klänning. Någon nämnde att hon hade fin väska, fint läppstift och någon en fin 

plånbok. På frågan vad Belle brukar göra fick vi som svar att hon gifter sig med prinsen, 

dansar och att hon är med sina kompisar. Ett barn ansåg att Belle var ovanlig. En av 

flickorna refererade även till Belle som en docka “leka med sådana dockor” och “det är 

A`s docka inte min” och i leken de leker att de säger hej kompis hela tiden. Vi fick inget 

svar på om det fanns något dåligt med Belle, svar vi fick var “inget som är speciellt 

dåligt med henne” och “jag tycker det är bra med Belle”. En flicka svarade “hon 

dansar” och “hon sätter sig ner” på frågan om det fanns något dåligt med Belle vi är 

dock osäkra på om hon förstod frågan eller om hon sett filmen. Det var svårt att tolka 

ifall barnen hade sett filmen eller bara sett bilder på Belle. Någon av flickorna kunde 

berätta mer om filmen men en del utsagor gjorde det svårt för oss att tolka. En flicka sa 

att det som var bra med Belle var “att hon alltid är med sina kompisar” det tolkar vi 

som att hon menar de andra prinsessorna i Disneys filmer. Det är ett koncept som kallas 

“Disney prinsessor”. 

Pojkarna: 
3/6 pojkar tyckte inte om Belle. En pojke gillade inte henne för att hon var en prinsessa 

och “för att killar gillar mest pojkar”. 

Han säger även att han vet bara det för att han “inte har sett så mycket”. Han menar att 

pojkarna inte gillar att leka med prinsessorna för att dem säger “prinsessorna är bäst 

och pojkarna är flest”. En annan pojke säger att han inte tycker om Belle för att hon har 

långt hår och för att hon måste ha långa byxor “för att det är faktiskt lite kallt ute”. Den 

tredje pojken tyckte inte om Belle för att han “har ingen sån” och “har inte det hemma”. 

Inget i pojkarnas svar indikerade på att de hade sett filmen. 

 

6.1.2 Tingeling 

Flickorna: 
6/6 flickor valde Tingeling att prata om. Tingeling beskrivs som att hon har fin 

klänning, grön klänning, fina skor, gummiband i håret och blå vingar. Hon uppfattas 

som snäll, trevlig och fin. En flicka beskriver henne som “Hon är ganska söt och 

ganska så… Hon är så gullig”. En flicka säger att det som är bra är att hon kan flyga. 

En annan flicka nämner “att den är smart på att bygga saker”. och “hon brukar 

uppfinna saker”. Lekarna som hon beskriver att Tingeling är med i är lekar där någon 

ska ta. Alla ska flyga och det är Tingeling som blir jagad. Det som beskrivs som 

negativt med Tingeling är att hon “inte kan låta bli och vara ensam” och ”hon måste 

bara vara med alla”. Detta låter positivt, men för flickan var det negativt. En flicka 

tyckte att det som var dåligt med Tingeling är att hon är stressig. Flickorna var alla 
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överens om att Tingeling kan flyga. Någon nämner även att Tingeling kan trolla. En 

flicka pratar om att någon tror att Tingeling är död men det var hon inte och sen mådde 

hon bra igen. En annan nämnde att Tingeling var sjuk. Hon berättade att dem satte en 

spruta i munnen “en sån man tar i munnen sen kommer ljuset tillbaka”. Hon berättar 

även att Tingeling är med i Peter Pan filmen och att hon har ett litet hus med ett löv på. 

En flicka kallar Tingeling för “änglen”, hon säger att hon sett filmen och säger att ”hon 

kan flyga, äta och är jätterolig”. Vi tror att de flesta utom den sista flickan som kallar 

henne “Änglen” har sett filmen.  

Pojkarna:  
2/6 pojkar nämnde Tingeling. Den ena pojken vill berätta om Tingeling efter att han 

hade berättat om sina tre val. Han säger att det som är bra med Tingeling är att hon kan 

flyga och det dåliga är att ”Tingeling hon är inte bra kan hon inte flyg”. Svaret vi får på 

vilka lekar Tingeling är med i är “att Tingeling ska flytta sitt hus och Tingeling eee å 

lillebror och allt sånt”. Den andra pojken nämnde Tingeling när han pratade om Peter 

Pan. Det uppfattades först att han kallade Tingeling som en ”älvflug” men när han fick 

frågan om det var Tingeling sa han nej. 

 

6.1.3 Barbie 

Flickorna: 
4/6 flickor valde att prata om Barbie. Flickorna beskriver Barbie som att hon är fin, har 

en rosett och är snäll. Dansar, jätte rolig, bra på att slå volter och har en surfbräda. På 

frågan vad Barbie brukade göra svarade en flicka “ehm att hon gifter sig”. Eller hon tror 

det i alla fall för hon berättar “att det finns sånna dockor och vi och A har det”.  Hon 

berättar att “alla Barbie har fina klänningar och kronor och skor”. En annan flicka 

beskriver Barbie som “rosa….. som en vanlig Barbie”. Hon tycker om henne men inte 

färgen på klänningen, leker inte med Barbie för hon har ingen. Men hon har andra 

Barbiedockor. Hon berättar även att hon har sett på film att Barbie bröt benet och att 

hon var dålig på att gå med kryckor. Annars hade ingen av flickorna något dåligt att 

säga om Barbie. En flicka berättar att det som är bra med Barbie är att hon har många 

kompisar och fina klänningar. Vi tolkar det som att flickorna har sett filmerna om 

Barbie.  

Pojkarna: 
3/6 pojkar nämnde Barbie. En berättade att om Beyblade och Barbie ska bli vänner kan 

dem gifta sig men att man kan bli vänner utan att gifta sig. Även Barbie säger” flickorna 

är bäst pojkarna är flest”. En pojke valde Barbie men visste inte varför, han bara ville 

det. En annan pojke sa att han hade alla på film utom Barbie.  

 

6.1.4 John Smith 

Flickorna:  
1/6 flickor frågade om John Smith. Hon frågade vad han hette och hon tyckte han var 

“jätteroligtsss”. Tolkar det som att hon inte sett filmen. 

Pojkarna: 
3/6 pojkar berättade om John Smith. En pojke beskriver att John Smith finns på ett 

skepp, att han är bra på att skjuta och “På de som är dumma skär han av dem dess ben”. 

En av pojkarna nämnde att han inte tycker om John Smith, men han hade ingen 

förklaring till varför han inte tycker om honom. Den sista pojken tolkar vi inte har sett 

filmen för att han kallar John Smith för “Stersteran”. Det han berättar om bilden på John 

Smith är: “också vet jag att kanske alla prinsessorna är kära i han mest”. Pojken menar 

också att det är mest flickor som tycker om honom för att han är cool. Han får frågan 

om prinsessorna inte tycker att de andra är coola då svarar han “naj för dom ser inte 

likadana ut som denna så för att dom måste ha det för att dom ska bli se coola ut”. I 
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intervju 2 säger samma pojke att han inte sett den men att figuren brukar gå till sitt jobb, 

leka och busa. Han tycker att ”han är bra för att om man jobbar på sitt jobb kan man få 

pengar och det som är dåligt är om man inte är på jobbet får man inga pengar”. När 

han får frågan om vilka lekar han är med i säger han “han gör inga lekar för dom jobbar 

för att vuxna gör inte lekar, bara barnen”. En pojke tyckte att han liknade John Smith 

mest och när han fick frågan om varför svara han: “killar kan inte vara tjejer ju”. 

  

6.1.5 Tyson 

Flickorna: 
1/6 flickor pratade om Tyson. Hon tyckte inte om den och ville inte ha den. Men hon 

visste inte varför. 

Pojkarna: 
5/6 pojkar valde Tyson som första val. Tyson beskrivs som snäll och att han spelar 

Beyblade jättesnabbt. En av pojkarna berättar tydligt att han sett filmen. Han berättar 

väldigt trovärdigt om handlingen i filmen om att tävlingen bli oavgjord och att ingen 

vinner. En pojke beskriver att han tycker om Beyblade jättemycket, precis som hans 

storebror gör. En pojke tycker att Tyson är elak och “dålig på himmelen”. En pojke vet 

inte mycket om karaktären mer än att han har den på tvn, att han är cool och hur man 

snurrar beybladsen supersnabbt på en bana. En annan pojke berättar att Tyson spelar 

beyblade. Han berättar att det är massor av djur som ska slåss mot varandra och att dem 

börjar få superkrafter. Han förklarar att om den ena slagit ihjäl den andra får man liv 

och den andra är dåligast. Då vinner den andra som är bäst. Han berättar att den han 

tyckte var bäst var en drake. Lekarna Beyblade är med i är enligt pojken “att dom går 

till roliga ställen och sånt och dom går inne i en stad”. Det som är bra är “att man kan 

spela och sånt och om dom inte vinkar vill dom inte” och det som är dåligt är om dem 

inte funkar. En pojke kallar Tyson för Star Wars. Han berättar att han skjuter och att 

man kan hänga i hans näsa. Han tycker att Tyson är “jättecool” och lekarna han brukar 

vara med i är att hänga och skjuta. Det han tycker är bra med Tyson är att han är 

jättestark och att han har starka fingrar och det som är dåligt är att han inte kan hänga i 

huvudet.  

 

6.1.6 Peter Pan  

Flickorna:  
3/6 flickor valde att prata om Peter Pan. Den ena flickan valde Peter Pan som en av de 

tre de skulle välja först. Hon berättar att han kan flyga, att han brukar slåss mot Kapten 

Krok och att han är bra. Det som är bra med Peter Pan enligt flickan är “att han räddar 

alla som är snälla mot han” och “för att Kapten Krok förlorar över honom”. En annan 

flicka berättar inte mycket om Peter Pans egenskaper utan mer om Kapten Krok. Hon 

berättar att Kapten Krok och sjörövarna fångar Peter Pan och att Peter Pan slåss mot 

Kapten Krok så krokodilen äter upp honom. När frågan om vilka lekar Peter Pan är med 

i svarar hon att hon har bara en film och att det finns en bläckfisk med. Den sista flickan 

frågar bara vad han heter.  

Pojkarna: 
3/6 pojkar valde att berätta om Peter Pan. En pojke berättar att Peter Pan har ett svärd i 

fickan som han fäktar med och han är jättecool. Han säger att när han flyger är han en 

pirat som slåss. I vilka lekar han är med i säger pojken att det är med J och dem flyger 

och hänger. Han visar även att Peter Pan leker med Tyson och Pippi också. Det pojken 

tycker är dåligt med Peter Pan är att han är dålig på att simma, inte hänga, inte klättra 

och inte gunga jättehögt. En pojke berättar att Peter Pan bor i månen, har en kniv och att 

han flyger till Jake och piraterna om dem behöver hjälp. Han berättar även om Kapten 

Krok och “älvflugen”. Den andre pojken berättar om Tingeling först och sen vill han 
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dela upp figurerna högar för att Peter Pan är samma som Tingeling. Han berättar att 

Peter Pan lurar Kapten Krok, har ett svärd, om hans skugga inte finns kan han inte flyga 

och är bäst i Tingeling.  

 

6.1.7 Pippi Långstrump 

Flickorna:  
2/6 flickor valde Pippi. Den ena flickan valde att prata om Pippi efter hon hade valt sina 

tre första. Det hon vet om Pippi är att det finns böcker och att hon räddar sin pappa. Hon 

berättar om att hon har små Pippi men hon har aldrig lekt med dem. Det hon tycker är 

bra med Pippi är att hon hittar skatten. Hon berättar även att sjörövarna försöker ta 

Tommy och Annika. Den andra flickan tyckte inte om Pippi för att hon är busig. Att det 

inte är bra att vara busig för då kan hennes pappa bli arg på henne.  

Pojkarna: 
3/6 pojkar valde Pippi. Pippi uppfattas av pojkarna som snäll och stark. En pojke tyckte 

hon var stark för att hon kunde lyfta polisen och att Pippi är jättecool på grund av sitt 

hår. I leken säger han att J är med (det svarar han på alla frågor som handlar om leken) 

och att dem leker att dem har pengar i förklädet. En annan pojke berättade att Pippi går 

på kalas hos Tommy och Annika. Men hon får inte ta med sig hästen in “bara i 

trädgården”. Det han tycker att Pippi gör är att gå ut och rita på sin häst och cykla. Han 

berättar att det som är bra med Pippi är att hon tar bort tjuvarna och det som är dåligt är 

“att om hon inte gör det kan tjuvarna ta dom”. Han berättar även att lekarna Pippi är 

med i Tommy och Annikas lek. 

 

6.1.8 Anna i Frost 

Flickorna: 
5/6 flickor valde Anna. Anna beskrivs som att hon är fin. En flicka nämnde att Anna är 

“Fin överallt. Mest i håret”. Anna uppfattas som god och snäll. Hon vill även hjälpa sin 

syster, men systern blir arg och kastar is på henne. “Hon är rädd för Elsa för att hon 

sprutar is”. Negativt är att “hon bli arg. Det är dåligt”, som en flicka nämnde. En flicka 

berättar att Anna “träffar någon och det var en kille” och “att hon följde med honom och 

faktiskt visste hon inte att den killen var dum mot henne”. Hon berättar även att hon 

brukar leka med sin syster och att det som är bra är att hon är snäll och kan inte frysa 

frost. En flicka sa att hon har flätor, klänning och att hon och Kristoffer slåss mot 

snömonstret. Flickorna hade mer att säga om systern Elsa än om Anna.  

  

Pojkarna: 
3/6 pojkar nämnde Anna. En pojke berättar att Anna är snäll, att hon är storasyster till 

en isprinsessa. Han berättar även att hon är allas vänner och att alla tjatar om att vara 

hennes vän men det måste hon inte. En annan pojke sa att han har bara sett den en gång 

och att det var ett snömonster och sen var den slut. En pojke nämnde att Anna sprutade 

is och att Anna först var snäll och sedan elak. Vår fundering var om han inte förväxlat 

med Annas syster Elsa. Även om detta nämndes för honom pratade han ändå vidare om 

hur Elsa var.  

 

6.1.9 Pocahontas 

Flickorna:  
1/6 flickor pratade om Pocahontas. Hon berättar att Pocahontas hoppar från ett berg där 

det finns vatten. Hon träffar en flicka som åker båt där nere där det är vatten. Hon tycker 

att Pocahontas är bra för att hon har andra indiankompisar. Hon berättar att hon bara sett 

lite av filmen på Netflix men hela filmen fanns inte.  

Pojkarna: 
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1/6 pojkar pratade om Pocahontas. ”Att hon plockar bär i filmen”. Pojken uppfattar 

henne som snäll. Inget negativt nämndes om henne. 

 

6.1.10 Kenta 

Flickorna: 
2/6 flickor valde Kenta men inte som de tre första valen. En flicka tyckte inte om Kenta 

för att han har långa skor och att han inte har en fin tröja. “Han har en smutsig tröja”, 

anser flickan. Den andra flickan tycker inte om Kenta. Hon vet inte mycket om Kenta 

men säger “jätteroligt” och att hon inte vill ha den. Hon frågar vad han heter.  

Pojkarna:  
0/6 pojkar valde Kenta. 

 

6.1.11 Alfons Åberg  

Flickorna:  
2/6 flickor valde att prata om Alfons. Den ena flickan sa bara “jätteroligt” och att hon 

har den som gosedjur. Den andra flickan sa att Alfons inte var bra för att han åt inte sin 

gröt utan leker bara.  

Pojkarna:  
1/6 pojkarna valde Alfons. Han berättar att Alfons brukar busa med sin pappa, bygga 

lekstugor, läsa böcker, rita och pyssla. Han säger att Alfons inte älskar att slåss och när 

boxningspojken är på vägen går han ifrån. Han berättar att Alfons mormor kommer dit 

och säger att det var duktigt att inte slåss. Han säger även att ibland är Alfons dum för 

att han inte tänker sig för. Sen säger han att Alfons pappa säger att det inte finns några 

spöken och när Alfons tänker på spöken går de bort.  

 

6.1.12 Ishandlaren Kristoffer 

Flickorna: 
3/6 flickor nämner Kristoffer. En flicka tycker inte om Kristoffer för att han har snö. En 

annan flicka säger att han är “jättestark”. En flicka nämnde honom när hon pratade om 

Anna. 

Pojkarna: 
1/6 pojkar pratade om Kristoffer. Pojken beskriver Kristoffer som snäll. 
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7 Analys 

I följande avsnitt belyser vi resultatet som svarar upp mot studiens syfte och 

frågeställningar samt problematiserar och kopplar detta till tidigare studier. 

 

7.1 Hur barn uttrycker föreställningar med koppling till olika 

sagokaraktärer 

I vår undersökning kan vi se att flickorna till stor del valde de prinsesslika 

sagokaraktärerna och pojkarna valde de lite tuffa och starka manliga sagokaraktärerna. 

Barns uppfattningar om de olika sagokaraktärerna kommer inte bara ifrån dem själv, 

utan från hela samhället. Barn blir påverkade av varandra, pedagoger, medier och 

anhöriga både medvetet och omedvetet och oftast genom vuxnas ögon. Medier visar 

tydligt vad som är kvinnligt och manligt (Svaleryd, 2002). Men det har även visat sig 

genom forskning att barn bearbetar känslor, främjar fantasi och hjälper dem i deras 

sociala utveckling och identitetsskapande genom att se på film (Rönnberg, 1997). 

Barnens föreställningar om sagokaraktärerna som de tyckte om och som de inte tyckte 

om antyder på att barnen blev påverkade av dem. Barnen valde karaktärerna utefter vad 

som  är normen för vad flickor respektive pojkar tycker om eller inte tycker om. 

 

Den sociala världen och de sociala förändringarna ändrar sig hela tiden och Davies 

(2003) menar att även jaget förändrar sig hela tiden. Så tolkar vi även sagokaraktärerna 

som barnen valt. De flesta barn valde sagokaraktärer som är populära ute i samhället 

idag, som till exempel Anna i Frost, Tyson i Beyblade, Tingeling och Barbie.  

 

7.1.1 Barnens förställningar om de könsstereotypa karaktärerna 

Vi kan tyda att de könsstereotypa karaktärerna är de som blir mest populära och blir 

mest valda av barnen. Det kan säkert bero på att uppfattningarna om kvinnligt och 

manligt är mer levande i medier idag än vad det tidigare har varit. Stereotyperna i media 

har aldrig varit så starka tidigare. Det ska vara gulligt för flickor och tufft för pojkar 

(Svaleryd, 2002). Det kan vi tolka från barnens utsagor att flickorna fokuserade mycket 

på vad de kvinnliga karaktärerna hade på sig, att dem var fina och att dem var snälla. 

Pojkarna fokuserade på de manliga karaktärerna och beskrev de som coola, nämnde om 

de hade vapen och att dem brukade våld av något slag. Reklamens budskap idag är hur 

pojkar och flickor ska vara (Svaleryd, 2002). Vilket vi också tolkat det som i vår studie. 

Många filmer är också stereotypa, bland annat många Disneyfilmer. Det visar sig hur de 

kvinnliga karaktärerna är beroende av männen som visar styrka, kraft och spelar hjältar 

(Persson, 2000). Men enligt forskning blir inte barn påverkade av detta i sitt 

identitetsskapande (Rönnberg, 1997). 

 

Många av barnen valde att prata om hjälten eller hjältinnan, till exempel många av 

barnen valde Belle, Beyblade och Peter Pan som gestaltas som hjältar och hjältinnor i 

sina filmer. Detta skriver Rönnberg (1997) om att barn sympatiserar oftast med hjälten 

även om hjälten är våldsam. Däremot pratade många av barnen helst om Kapten Krok 

som är skurken i Peter Pan och det menar författaren att barn gärna gör, om man lyssnar 

på dem och att det skulle vara ett sätt för barn att öva sig i etik. Vidare menar även 

författaren att barn idag skulle ha svårt att gå in i skurkrollen på grund av att vuxna ser 

negativt på våld och dåliga förebilder. Denna tendens om att barnen skulle ha svårt att ta 

den rollen såg vi inga tecken på. Däremot pratade barnen gärna om Kapten Krok. 
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7.1.2 Barnens förställningar om de könsöverskridande karaktärerna 

Vi kan tydligt se att de könsövserskridande karaktärerna inte är så populära bland 

barnen som de stereotypa, förutom Anna i Frost. När barnen valde att prata om Anna 

som räddar sin syster Elsa ville många av barnen hellre prata om Elsa. Elsa är den som 

framställs som huvudkaraktären i filmen. Anna är inte stereotypen av en hjältinna och 

Elsa framställs som vackrare och sexigare än Anna. Olsson och Salihus (2010) menar 

att kvinnliga stereotyper i Disney´s filmer alltid har funnits och att stereotyperna inte 

var lika tydliga nu på 2000-talen. Dock visade inte deras studie det. Elsa anser vi är mer 

lik hjältinnorna från de äldre filmerna som till exempel Belle i skönheten och odjuret. 

Rönnberg (1997) menar att normen idag för könsroller är inte lika tydliga som förr men 

att hjälteroll fortfarande är viktig för barn. Det betyder dock inte att barn tar efter hjälten 

exakt men att de tar till sig vissa egenskaper som utseende, personlighet och insats. I 

barnens utsagor om Anna och Elsa har de tagit ut lite från varje karaktär och det kan 

vara för att Anna inte är enligt normerna för en hjältinna och därför rör barnen ihop 

karaktärerna.   

 

7.2 Hur barns föreställningar förstås utifrån ett könsperspektiv 

Det blev väldigt tydligt att barnen höll sig till sina könsroller och könsmönster som 

Henkel (2012) menar att normen är. I barnens val av favoritkaraktärer upprätthöll de 

genusordningen som innebär att kvinnor och män gör som de förväntas göra.  

Av de tre principer som författaren menar gör att genusordningen upprätthålls var två 

tydliga i barnens val. De två var isärhållande av kön och heteronormen. Även utsagor 

från pojkarna kan tolkas som att mannen som norm är viktig att upprätthålla. Exempel 

på det var att när pojkarna valde att tala om de kvinnliga karaktärerna som var 

könsstereotypa var det i en negativ mening. De sa att de inte gillade Belle för att hon var 

en prinsessa, för att hon inte hade långa byxor och för att killar gillar mest pojkar. 

Tingeling nämnde de bara när de talade om Peter Pan. Barbie var lite otydligt vad de 

tyckte om henne men en pojke sa att “Barbie skulle gifta sig” och att Barbie säger att 

“flickorna är bäst och pojkarna är flest”. Däremot de könsöverskridande kvinnliga 

karaktärerna hade pojkarna mer positiva saker att säga om fast det var inte många som 

valde att prata om dem. Pojkarna sa om Pippi att hon var stark, snäll och cool. Om 

karaktären Anna är det svårt att utläsa vad de tycker då vi tror att pojkarna förväxlar 

Anna med hennes syster. Det var en pojke som valde att nämna Pocahontas han sa att 

hon var snäll och plockade bär.  

 
7.2.1 Pojkar lägger fokus på egenskaper 

Att pojkarna mest kunde relatera till Pippi kan tolkas som Rönnberg (1997) beskriver 

om undersökningen med förskolebarn som fick titta på Rödluvan. Där valde pojkarna 

Rödluvan för hennes “tuffa” egenskaper. Författaren menade även att det inte var det 

onda eller våldet som pojkar identifierar sig med utan att vara stark, tuff, störst eller ett 

bra självförtroende. Detta gjorde sig tydligt i de flesta av pojkarnas utsagor att “tuffhet”, 

coolhet och styrka var det dominerande. Som Hellman (2013) nämner om Nordbergs 

undersökning använder sig även pojkarna i denna undersökning sig av “coolhet” för att 

det ger status och anses som norm för manlighet. Även att “coolhet” skulle kopplas 

enligt författaren till stridslystnad, vilket pojkarna nämner i intervjuerna. De berättar att 

Tyson är cool och är med i tävlingar. Pojkarna har liknande utsagor om Peter Pan (3/6 

valde Peter Pan) och John Smith (3/6 valde John Smith) trots att det inte var lika många 

som valde att prata om dem. Det som pojkarna nämnde om de två karaktärerna var att 

de var coola, att de använder våld av olika slag och vapen, har en fiende som de måste 

tampas emot.  
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En pojke valde att vid två olika tillfällen berätta om John Smith, han har inte sett filmen. 

Han berättar att John Smith är den som alla prinsessorna blir kära i för att han är cool. 

Han berättar även att det som är bra med John Smith är att han jobbar på sitt jobb och då 

får man pengar. Det kan tolkas som Persson (2000) menar att stereotyper i samhället 

visas på film speciellt i Disneys filmer och i andra animerade filmer. De kvinnliga 

karaktärer speglas som beroende av de manliga och de manliga karaktärerna visa styrka, 

kraft och hjältemod. Utan att denna pojke sett filmen antar han att John Smith är en 

försörjare och en norm för vad kvinnor dras till baserat på hans utseende. 

 

Den karaktär som flest pojkar valde var Tyson som gestaltas som tuff, “pojkig” och 

tävlingsinriktad. Detta var även vad pojkarna berättade om honom. De berättar att han 

är cool, stark och att han slåss mot andra. 5/6 pojkar valde Tyson annars var det rätt 

jämn spridning på vad de valde förutom att de inte valde många av de 

könsöverskridande manliga karaktärerna. Ingen av pojkarna valde Kenta. Att barnen 

inte valde att prata om Kenta kan tolkas som att barnen med sin låga ålder håller på att 

hitta sin könsidentitet som Kåreland och Lindh-Munther (2005) menar att barn söker 

efter under förskoletiden. En annan aspekt kan även vara som Marklund och Snickare 

(2005) menar att barn söker det som passar till deras kön och Kenta är den karaktär som 

av alla både de kvinnliga och manliga karaktärerna är mest könsöverskridande och står 

ut från normen för en pojke.  

 
7.2.2 Flickor lägger fokus på utseende 

Även flickornas val var överhängande de könsstereotypa karaktärerna Belle, Tingeling 

och Barbie. Till skillnad från pojkarna som där nästan alla valde en och samma karaktär 

valde alla flickor att tala om Tingeling, 4/6 valde Belle och 4/6 valde Barbie. Om ett 

poststrukturalistiskt perspektiv tas här kan det tolkas som Nordin-Hultman (2004) 

menar att barn blir på ett visst sätt och inte är på ett visst sätt utifrån olika möjligheter, 

miljöer, normer och aktiviteter. Marklund och Snickare (2005) säger att den världsbild 

barn får från olika medier förmedlar tecken på den könstillhörighet de har. Detta kan vi 

se på flickornas val att dessa tre olika karaktärer har lockat alla 6 flickor. Det kan då 

bero på att media har lyckats ge många tecken på att det ska vara flickor som ska tycka 

om karaktärerna. Att flickorna har blivit på ett visst sätt för att budskapet i filmerna har 

förmedlat ett visst sätt att vara och ett visst sätt att se ut på. Det kan även tolkas som 

Marklund och Snickare (2005) menar att barn väljer bort det som tillhör det andra könet 

efter tre års ålder på grund av att könsidentiteten är redan då rotad. 

 

Mycket fokus för flickorna låg i de kvinnligt könsstereotypas utseende. Svaleryd (2002) 

menar att stereotyper idag är starkare än någonsin, bland annat att det ska vara gulligt 

för flickor. Uppfattningen om kvinnligt och manligt är också väldigt tydlig i medier och 

popkulturen är ofta genusinriktad. De kvinnliga karaktärerna kunde enligt barnen dansa, 

flyga och att de gifter sig med prinsen. Det nämndes även om alla tre karaktärer var att 

de hade många kompisar som de lekte med och om Tingeling sades det att hon inte 

kunde vara ensam utan hon måste bara vara med alla. Redan här kan tendensen tydas att 

flickor fokuserar på relationer och att medla. Odenbring (2010) påstår att det fortfarande 

i förskolan händer att flickor sätts mellan pojkar för att det ska bli lugnt och att flickor 

får agera “hjälpfröknar”. Därför är det viktigt med jämställdhetsarbetet som Skolverket 

(1999) trycker på för att det är den tiden i förskolan som könsidentitet och socialisering 

tillfogas hos barn. 
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Jämfört med pojkarna var det flickorna som mest pratade om de könsöverskridande 

karaktärerna. Bland annat var det två flickor som pratade om Kenta men ingen av 

pojkarna. Kenta är den karaktär som mest frångår normen för hur en pojke förväntas 

vara. Det bekräftar Kåreland och Lindh-Munter (2005) att det är flickor som oftast 

bryter mot traditionella könsmönster och det gör det kanske lättare att även tala om 

könsöverskridande karaktärer. Även om det inte var positiva saker flickorna hade att 

säga om Kenta. Det flickorna fokuserade på även här med Kenta var hans utseende. 

Flickorna sade saker som att “han har ingen fin tröja”, “han har långa skor” och 

“smutsig tröja”.  

 

7.3 Olika könsöverskridande utsagor i materialet som kan utmana 

stereotypa könsrollsmönster i förskolans likabehandlingsarbete 

Det var de könsstereotypa karaktärerna de flesta barnen fokuserade på men alla 

karaktärer blev nämnda förutom att ingen pojke ville prata om Kenta. Vi förmodade 

innan intervjuerna att barnen bara skulle fokusera på de könsstereotypa karaktärerna 

men spridningen blev större. Kåreland och Lindh-Munter (2005) menar att flickor och 

pojkars handlingar och handlingsmönster är mer varierande sen 90-talet. En annan 

anledning till att barnen höll sig till de könsstereotypa karaktärerna kan vara på grund av 

det Rönnberg (1997) belyser att barn inte påverkas av sina favoritkaraktärer och att det 

även ska göra det lättare att ifrågasätta stereotyper. Barnen i studien valde att prata om 

sina favoritkaraktärer och det visade sig vara de könsstereotypa. Det var kanske barnens 

sätt att ifrågasätta normer när de pratade om karaktärerna. Även menar författaren att 

det hjälper barnens identitetsskapande och sociala utveckling. Här är det viktigt som 

Olofsson (2007) menar att man som pedagog fokuserar på att ge positiv feedback när 

barnen går över normgränserna och inte när de följer de stereotypa könsmönstren. 

 
7.3.1 Flickorna utmanade 

Vad vi uppmärksammade i vår studie var att det var fler flickor än pojkar som valde att 

prata om könsöverskridande karaktärer. Tidigare forskning har pekat på att flickor 

oftare bryter mot traditionella könsmönster än pojkar på våra förskolor numera 

(Kåreland & Lindh-Munther, 2005). Då kan vi förstå sammanhanget i vår studie. I och 

med att det fanns få könsöverskridande utsagor från barnen i intervjuerna kan vi se att 

arbetet med att motverka stereotypa könsroller inte kommit långt på förskolan. Därför 

behöver förskolorna arbeta mer med att utmana stereotypa könsmönster i förskolans 

likabehandlings arbete. Enligt Skolverket (2009) ska förskolans verksamhet erbjuda att 

alla barn ska ges lika stort inflytande och utrymme utan att bli påverkade av traditionella 

könsmönster. Alla barn ska utveckla sina erfarenheter och intresse oavsett vilket kön 

barnet än har. Förskolan ska även motverka traditionella förväntningar på vad som är 

“flickiga” och “pojkiga” beteende och egenskaper. Det ska vidare skapas 

förutsättningar för barnens egen identitet och förverkliga sin egen utveckling vilket 

biologiskt kön de än har. På så vis når vi de jämställdhetspolitiska målen samhället 

eftersträvar (Skolverket, 1999). Henkel (2012) belyser att Läroplanen för förskolan, 

Lpfö98 (revid. 2010) fastslår att ojämställdhet ska gälla pedagogers bemötande och 

förväntningar på olika saker av barn bundet till kön och därför har pedagogerna en 

skyldighet att ändra sitt bemötande och förhållningssätt till barnen. 

 
7.3.2 En poststrukturalistisk syn på likabehandlingsarbete 

För att utmana barnen till att utgå från stereotypa könsmönster i förskolans 

likabehandling ska vi sluta att bevara skillnaderna mellan könen enligt Davies (2003). 

Författaren menar att vi istället ska ge barnen frihet att bestämma över sig själv. Vi kan 
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göra flickor och pojkar till deras kön utan att sortera dem i maskulint eller feminint. 

Genom den poststrukturella teorin lär sig barn att förstå omvärlden med ett flertal olika 

positioner.  

 

Vi kan även utmana barnen genom att anta ett poststrukturalistiskt synsätt. På detta sätt 

öppnar vi upp en diskussion kring budskap i filmer och sagor. Vi tolkar och uppfattar 

saker på olika sätt. Genom diskussion på detta sätt får budskapet i materialet en mening 

och förståelse. Detta skapar till att pedagogen blir ett lärandesubjekt i mötet med barnen 

(Hult & Shönbäck, 2011). Författarna menar att detta kan vara det bästa sätt att förändra 

synsätt och normer om pedagogerna vill utmana samspel med barnen. 

 

Oftast är pedagogerna medvetna om hur arbetet ska gå tillväga oavsätt om pedagogerna 

är utbildade eller inte. Det är istället föräldrarna som stoppar upp arbetet. Det är de som 

klär flickorna och pojkarna i deras kläder och det är de som inte vill att deras pojkar ska 

bli flickor (Eidevald, 2009). Om förskolan och hemmet samarbetar bättre tillsammans 

så blir det även lättare för barnen. 
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8 Diskussion    
I följande diskussionsavsnitt har vi valt att problematisera populärkulturens påverkan, 

upprätthållande av genusordningen, likabehandlingsarbete och avslutningsvis för vi en 

metoddiskussion med koppling till vår undersökning. 

8.1 Populärkulturens och medias påverkan på barns identitetsskapande 

Barn lär sig i tidig ålder vad som förväntas av dem och hur vuxna ser på de båda könen 

och Davies (2003) menar att det inte är medfött utan han anser att barn själv måste 

komma fram till vad som är normalt och accepterat i det nutida samhället. Från 2 

årsålder blir barn medvetna om att det finns två olika sorters kön och blir medvetna om 

vilket kön de själv tillhör. Barn har en vilja att efterhand hitta en plats i samhället, vilket 

de har gjort vid tre årsålder (Marklund & Snickare, 2005).  I vår studie ser vi att barnen 

kommunicerar övervägande stereotypa och traditionella könsmönster. 

Resultatet i vår undersökning svarar inte upp mot Rönnberg (2007) som att menar att 

barn inte identifierar sig med sin favoritkaraktär och att karaktärerna hjälper barnen i 

deras sociala utveckling och inte stärker stereotyper. Eftersom barnen vi intervjuade höll 

sig till att berätta om de stereotypa karaktärerna och ville inte prata om de 

könsöverskridande. Vi tolkar resultatet av studien som att dessa barn som vi intervjuade 

till en viss del blir påverkade av media och samhället. Barn ska visa sig starka för att stå 

upp mot att avvika från traditionella könsroller och könsmönster. I förskoleåldern kan 

det vara accepterat en tid, men när kompisarna börjar ifrågasätta det är det inte alltid så 

lätt att stå emot. Alla barn ska få göra fria val, utan att tänka på konsekvenserna. I 

barnens utsagor om karaktärerna kan vi utläsa att barnen har fallit in i vad som är 

normen för flickor respektive pojkar och hur skulle det inte kunna vara media som är en 

bidragande faktor. Författarna är inte eniga om barn blir påverkade eller inte. Vårt 

resultat svarade däremot upp mot Svaleryd (2002) och Werner (1996) som menar att 

barn blir påverkade medvetet och omedvetet. Marklund och Snickare (2005) menar att 

barn får tecken om könstillhörighet av sagor bekräftade. Vi ställer oss lite undrande till 

hur barn inte skulle bli påverkad eller att det inte skulle stärka stereotyper när barnen 

som vi intervjuade höll sig till vad vi förväntade oss att dem skulle säga. Vi ser tydligt i 

vår undersökning som författarna menar att könsrollerna är rotade och barnen väljer bort 

det som inte tillhör deras egna kön. 

 

8.2 Barn vill upprätthålla genusordningen 

Flickorna i studien pratade mycket om karaktärernas utseende och fina klänningar. 

Pojkarna pratade istället om hur karaktärerna är, som till exempel att de är coola och 

starka. Forskning visar att det oftast är flickor som bryter mot de traditionella 

könsmönstren på förskolan (Kåreland & Lindh-Munter, 2005). Vi såg dock inte i vår 

undersökning att flickorna stack ut från normen särskilt mycket. Utan som Henkel 

(2012) menar höll sig flickorna och pojkarna inom ramen för vad som förväntas av dem 

och det gör att genusordningen upprätthålls.  

 

I förskolorna ska det ges samma förutsättning för barnen att pröva många olika roller 

och positioner på värderingar om vad som är manligt och kvinnligt enligt Skolverket 

(1999). Vi anser att det inte alltid är så på alla förskolor. Det arbetas en del med det, 

men inte fullt ut. I våra förskolor, där de barn går som blivit intervjuade, är genusarbetet 

en pågående process. Det kan vi dock inte se i barnens utsagor då de upprätthöll 

genusordningen och svarade väldigt könsstereotypt. Hedlin (2010) menar att vi måste 
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utmana våra könsnormer för att inte de ska föras vidare. Normer bidrar till hur man 

handlar i möte med människor. Här har vi ett stort arbete framför oss att lära barn att 

ifrågasätta normer för att sedan kunna utmana könsordningen. 

 

Det har diskuterats länge om det finns stereotypa könsroller eller inte bland 

sagokaraktärer. Enligt Olsson och Salihus (2010) studie visade det sig att det har funnits 

och att det fortfarande finns stereotypa skildringar i filmer och sagor. Detta gör att även 

populärkulturen bidrar till att upprätthålla könsordningen. I vår undersökning visade sig 

att barnen föredrog de könsstereotypa karaktärerna framför de könsöverskridande. 

Flickorna valde inte alls att prata positivt om de könsöverskridande karaktärerna medan 

pojkarna valde att prata om Pippi för att hon var cool och stark. De valde inte henne för 

hennes utseende utan för hennes egenskaper, precis som Rönnberg (1997) beskrev att 

pojkarna valde Rödluvan för hennes tuffa egenskaper i hennes studie. Vad vi däremot 

tyckte var konstigt var att barnen inte valde att prata om Alfons Åberg som annars är en 

populär karaktär. Barnen i förskolan väljer ofta att läsa böcker om Alfons. 

Kan det möjligtvis bero på att barnen medvetet eller omedvetet är måna om att 

upprätthålla könsordningen?  

 

8.3 Det viktiga likabehandlingsarbetet 

I vår undersökning kan vi se att barnen vi har intervjuat har en övervägande stereotyp 

föreställning kring hur pojkar och flickor är och ska vara, trots att vi ska motverka 

traditionella könsmönster i våra förskolor, enligt Läroplanen för förskola, Lpfö98(revid 

2010). Arbetet med normer i våra förskolor anser vi behövs ännu mer nu för att 

motverka stereotypa könsroller. Pedagoger ska erbjuda samma möjligheter och material 

för alla barn oavsett kön (Olofsson, 2007). Detta görs förhoppningsvis i alla förskolor 

mer eller mindre, men vi kan bli ännu bättre på det. Det gäller att möta barnen utifrån 

deras intresse och erfarenheter och inte skilja på pojkar och flickor. Davies (2010) 

menar att vi ska ge flickor och pojkar möjlighet att “göra” sig till flickor och pojkar utan 

att kalla det maskulint eller feminint. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 

(2009) menar att förskolan är den platsen i samhället där barnen lär sig samhällets 

normer, därför kan det vara viktigt att se på hur genus konstrueras och gestaltas i lek 

och lärande. 

 

Hult och Schönbäck (2011) ställde sig frågan om vi i förskolan ska arbeta med sociala 

begränsningar och hierarkier som vi i förskolan arbetar för att förändra. Svaret är aldrig 

enkelt när det kommer till att arbeta med att utmana normer på förskolan. Författarna 

menar att istället för en traditionell syn på genusarbete där pedagogen väljer “rätt” 

material vill författarna utmana detta genom ett poststrukturalistiskt synsätt. De anser att 

material och hur det används spelar roll. Vi anser att pedagoger bör göra medvetna val 

av olika sagokaraktärer i deras arbete i verksamheten. Det gäller att tänka en extra gång 

vad det är för syfte vi är ute efter. Det är kanske så att vi ska välja både de 

könsöverskridande sagokaraktärerna och de könsstereotypa och ta in dessa i vår 

verksamhet. Det viktiga är att samtala och föra diskussioner kring stereotyperna och 

normerna med barnen. Detta menar författarna är ett sätt att utmana det traditionella 

genusarbetet. Material diskuteras tillsammans med barnen för att vi tolkar saker på olika 

sätt. Det poststrukturalistiska synsättet gör att varken barn eller pedagoger kan 

bestämma vad som ska läras ut och eller vilket innebörd materialet har. Utan det 

uppmuntrar pedagoger att i möte med barn vara lärande subjekt. Pedagoger utmanar 
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sina rotade synsätt och normer tillsammans med barn är enligt författarna kanske det 

bästa sättet. Det står i vårt uppdrag i Läroplanen för förskola, Lpfö98 (revid. 2010) att vi 

ska lyfta fram och synliggöra i förskolan att barnen ska visa hänsyn och omsorg till 

varandra, människors olika rättigheter samt rättvisa och jämställdhet. Det kanske är så 

att vi ska välja att arbeta med både de könsöverskridande och könsstereotypa 

sagokaraktärerna i förskolan. 

I förskolans likabehandlingsplan ska det tydligt stå att vi ska främja barns rättigheter 

och skyldigheter.  I förskolan ska det skapas en miljö där alla barn ska utveckla sina 

erfarenheter och intresse oavsett kön. Barn ska även ges inflytande och utrymme i 

verksamheten, utan att bli påverkade av traditionella könsmönster (Rapp, 2010). Precis 

som Eidevald (2011) belyser tror vi att tillsammans med engagerade föräldrar har det 

stor betydelse för ett framgångsrikt genusarbete i förskolan. Denna undersökning kan 

bidra till att pedagoger och föräldrar kan få en större insyn i hur barn tänker kring kön, 

könsordning och stereotyper.  

 

8.4 Metoddiskussion 

Vi använde oss av olika sagokaraktärer när vi gjorde vår studie. Utbudet av 

sagokaraktärer är stort och vi valde att använda oss av mänskliga karaktärer. Valet av 

mänskliga karaktärer känns också som ett befogat val när vi letade stereotypa 

könsmönster i karaktärerna. Vi gjorde medvetna val av sagokaraktärer när vi gjorde 

våra val. Vi valde hälften könsöverskridande karaktärer och hälften könsstereotypa 

karaktärer. Vi märkte direkt att vissa sagokaraktärer var mer populära än andra. När vi 

skulle påbörja vår studie hade vi tankarna att visa en filmsnutt för barnen om de olika 

karaktärerna. Eftersom filmvisning på förskolan kräver en del och att vi inte får visa 

film hur som helst, valde vi att använda oss av bilder istället. Det hade varit intressant 

att ta reda på om resultatet av studien hade blivit annorlunda om barnen sett film istället. 

Alla barn kände inte till alla sagokaraktärer och de hade kanske fått en annan 

uppfattning om det sett film istället. 

 

 

Vi använde oss av intervjuer som metod. Något vi ansåg var naturligt eftersom vi ville 

komma åt barnens tankar och funderingar. Vi valde att intervjua barnen på våra egna 

förskolor, då vi ansåg att det var lättare att intervjua barn som vi redan kände för att de 

skulle öppna sig och våga berätta mer. Vi utgick från en kvalitativ intervju istället för 

strukturerade, för att vi inte ville vara helt bundna till ett frågeschema. Vi ville ha 

möjlighet till att ställa följdfrågor till barnen för att få ut så mycket som möjligt från 

barnen. Precis som Bryman (2011), menar vi att intervjuerna skulle kunna leda ut i olika 

riktningar beroende av vad den intervjuade tycker är viktigt. Till vår hjälp i våra 

intervjuer använde vi oss av olika bilder på olika sagokaraktärer som vi samtalade 

omkring. Intervjuer med barn kan vara lite knepigt. Riskerna är att barnen inte vill 

berätta eller att frågorna är svåra. Vi har valt att ha öppna frågor där barnen har mycket 

utrymme att svara. Det kan vara svårt vid intervjuer att inte ställa ledande frågor till 

barnen. Intervjun får inte heller bli för lång då det är lätt att barnen tröttnar. Vi har valt 

ganska små barn och då kan även språket vara ett hinder. Men med kroppsspråk, gester 

och enstaka ord kan vi ändå få ett resultat. 

 
8.4.1 Validitet 

Intervjuer med barn är inte alltid så lätt. Svaren kan bli lite efter deras dags form. Vissa 

dagar pratar barn mycket och andra dagar känner man att de egentligen skulle vilja göra 

något annat och är väldigt okoncentrerade.  
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Vi upplevde att de flesta barn var väldigt intresserade av intervjun. De pratade mycket 

och länge och var väldigt intresserade av sagokaraktärerna vi hade med oss. Några 

enstaka barn svarade väldigt kort, skruvade på sig och tappade fokus väldigt snabbt. Vi 

hade till exempel ett barn som bara svarade ”vet inte” på de flesta frågor. Där fick vi en 

tanke att barnet kanske hade pratat mer om vi hade haft ett barn till med i intervjun. 

 

Eftersom vi både spelade in intervjun och transkriberade den efteråt blev arbetet väldigt 

tillförlitligt och trovärdigt. I transkriberingsprocessen sker det ofta en mer eller mindre 

medveten påverkan på materialet för analysen. Det är lätt att många gester, miner, 

kroppsspråk och ironi missas (Patel & Davidson, 2011). Därför valde vi att ha med 

papper och penna vid intervjutillfället för att kunna skriva upp till exempel gester och 

kroppsspråk. Hade vi istället filmat barnen hade vi sluppit att göra anteckningar 

samtidigt som vi intervjuade och vi hade dessutom kunnat analysera och titta på barnens 

mimik, gester och ansiktsuttryck i efterhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

34 

 

Referenser 
Aidman, Amy (1999)Disney´s Pocahontas: Conversation with Nativ American and

 Euro-American        Girls. I: Mazzarella, Sharon R. & Pecora, Norma

 Odom (red.): Growing up girls:        popular culture and the construction

 of identity. New York: P. Lang 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapligametoder Uppl 2. Stockholm: Liber. 

 

Connell. R.W (2002). Om genus. Göteborg: Daidalos. 

 

Edström, Maria (2006). TV-rummets eliter. Kungälv: JMG Göteborgs universitet. 

 

Eidevald, Christian (2011). "Anna bråkar!": att göra jämställdhet i förskolan. 1. uppl.

 Stockholm: Liber 

Davies, Bronwyn (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber. 

 

De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005). Intersektionalitet: kritiska reflektioner

 över         (o)jämlikhetens landskap. 1. uppl. Malmö: Liber 

 

Dolk, Klara (2013). Bångstyriga barn: makt, normer och delaktighet i förskolan. Diss.

 Stockholm: Stockholms universitet, 2013 

Doverborg, Elisabeth & Pramling Samuelsson, Ingrid (2000). Att förstå barns tankar.

 Metodik för barnintervjuer. Stockholm: Liber. 

 

Hedlin, Maria (2010). Lilla genushäftet 2.0. Rapport från Linnéuniversitetet. 

 

Hellman, Anette (2013). Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv.

 Stockholm: Liber. 

 

Henkel, Kristina (2012). En jämställd förskola: teori och praktik. Skärholmen:

 Jämställt.se 

 

Hirdman, Yvonne (2001). Genus -om det stabilas föränderliga former. 

Stockholm: Liber. 

 

Hulth, Margaretha & Schönbäck, Hedda (2011) Att “trubbla” genusnormer utifrån en

 bilderbok. I: Lenz Taguchi, Hillevi, Bodén, Linnea & Ohrlander, Kajsa

 (red.). En rosa pedagogik: jämställdhetspedagogiska utmaningar. 1. uppl.

 Stockholm: Liber 

Kåreland, Lena & Lindh-Munther, Agneta. (2005). Om läsning och könsmönster i

 förskolan. I L.Kåreland (Red.), Modig och stark – eller ligga lågt.

 Skönlitteratur och genus i skola och förskola. Stockholm: Natur och

 Kultur. 

Lantz, Annika (2013). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Lenz Taguchi, Hillevi (2011). Jämställdhetspedagogiska trender och en introduktion till

 en rosa pedagogik. I: Lenz Taguchi, Hillevi, Bodén, Linnea &   



  
 

35 

 

Ohrlander, Kajsa (red.). En rosa pedagogik: jämställdhetspedagogiska utmaningar. 1.

 uppl. Stockholm: Liber 

Marklund, Liza & Snickare, Lotta (2005). Det finns en särskild plats i helvetet för

 kvinnor som inte hjälper varandra. Stockholm: Piratförlaget 

Nordin-Hultman (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm:

 Liber. 

Odenbring, Ylva (2010). Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Göteborgs

 universitet. 

Olofsson, Britta (2007). Modiga prinsessor & ömsinta killar. Lärarförbundets förlag. 

Olsson, Helen och Salihu, Shpresa (2010). Disneys sagor - kantad av stereotyper. C

 uppsats. 

Ohrlander, Palmer & Thelander (2011) “Ta det lugnt, tänk på att Lina är en tjej” I: Lenz

 Taguchi, Hillevi, Bodén, Linnea & Ohrlander, Kajsa (red.). En rosa

 pedagogik: jämställdhetspedagogiska utmaningar. 1. uppl.

 Stockholm: Liber 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera,

 genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Persson, Magnus (2000). Populärkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur. 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (2006). Lärandets grogrund:

 perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan. 2. uppl. Lund:

 Studentlitteratur 

Rapp, Stephan (2010). Skolans lagar och förordningar. I: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger

 & Liberg, Caroline (red.) (2010). Lärande, skola, bildning: [grundbok

 för lärare]. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur 

Rönnberg, Margaretha (1997). TV är bra för barn. Falun: AiT Scandbook. 

Svaleryd, Kajsa (2002). Genuspedagogik. Stockholm: Liber. 

Wahlström, Kajsa (2003). Pojkar, flickor och pedagoger. Kristianstad: Sveriges

 utbildningsradio AB 

 

Werner, Anita (1996). Barn i TV-åldern. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ärlemalm- Hagsér, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2009). Många olika

 genusmönster existerar samtidigt i förskolan. Pedagogisk forskning i

 Sverige. Årgång 14, nr 2:89–109. 

 

 

 

 



  
 

36 

 

Elektroniska källor 

DO (2014) Diskrimineringsombudsmannen. Hämtat den 22 sep, 2014 från 

http://www.do.se/Documents/informationsmaterial/Konsidenitet%20och%

20konsuttryck.pdf 

 

Eidevald, Christian (2009). Det finns inga tjejbestämmare: att förstå kön som position

 i förskolans vardagsrutiner och lek. Diss. Tillgänglig på

 Internet:  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732 

 

Gustavsson, Maria (2013). Jag försöker inte köna barnen på min förskola.

 Mastersuppsats. Stockholmsuniversitet. Internet: 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:690385/FULLTEXT01.pdf 

 

Hellman, Anette (2010). Kan Batman vara rosa? Göteborgs universitet. 

http://hdl.handle.net/2077/22776 

 

Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75). 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/72/88/1a5ba502.pdf 

 

NE (2014). Nationalencyklopedin. Hämtad 9 juni, 2014 från 

http://www.ne.se/sok;jsessionid=728fd6515ba07aa832b8771802e1?q=ster

eotyp 

 

Skolverket (1999). Olika på lika villkor - en antologi om jämställdhet på

 förskolan.  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=494  

 

Skolverket (2009). Förebygga diskriminering - främja likabehandling i förskolan

 (reviderad version). Tillgänglig på internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1809 

 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Tillgänglig

 på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

 

Vetenskapsrådet (2014). Forskningsetiska principer inom humanistisk

 samhällsvetenskaplig 

forskning. (2014-06-22) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Wikipedia (2014). Hämtad 9 juni, 2014 från 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Citera&page=Popul%C

3%A4rkultur&id=20094805

http://www.do.se/Documents/informationsmaterial/Konsidenitet%20och%20konsuttryck.pdf
http://www.do.se/Documents/informationsmaterial/Konsidenitet%20och%20konsuttryck.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:690385/FULLTEXT01.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/72/88/1a5ba502.pdf
http://www.ne.se/sok;jsessionid=728fd6515ba07aa832b8771802e1?q=stereotyp
http://www.ne.se/sok;jsessionid=728fd6515ba07aa832b8771802e1?q=stereotyp
http://www.skolverket.se/publikationer?id=494
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1809
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Citera&page=Popul%C3%A4rkultur&id=20094805
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Citera&page=Popul%C3%A4rkultur&id=20094805


  
 

1 
 

Bilaga 

Bilaga A Intervjuguide 

Välj tre figurer.  

 

Vad vet och tycker du om den här figuren? 

Vad gör …? 

Hur är...? 

I vilka lekar/aktiviteter är… med…? Vad brukar… göra? 

Vad är bra med...? 

Vad är dåligt med….? 

Annat du vill berätta om… ? 

 

Tilläggsfrågor: 
Vilken av figurerna tycker du mest om? 

Vilken av figurerna tycker du minst om? 

Vilka av figurerna känner du igen från förskolan?  



  
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


