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Abstrakt 
Engelsk titel: “It is disgusting that he has a dress” A qualitative study about boys and 
girls genderviews. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några barn på förskolan uppfattar 
könsroller. Intentionen är att bidra till en inblick i vilka könsroller som barnen väljer i 
deras vardagliga lek på förskolan samt bidra med insikter om skillnader och-/eller 
likheter av pojkars och flickors genusuppfattningar. De frågeställningar som studien 
utgår från är: Vilka könsroller intar pojkar respektive flickor i leken? Vilka likheter och 
skillnader kan urskiljas i pojkars respektive flickors genusuppfattningar? 
 
Den metod som ligger till grund för studien är att hålla intervjuer med barn. Intervjuerna 
sker med de äldsta barnen på förskolan i könsindelade fokusgrupper. Anledningen till 
att hålla könsuppdelade intervjuer är för att kunna synliggöra skillnader och-/eller 
likheter mellan pojkarnas och flickornas svar. I studien deltog sammanlagt 27 barn, 13 
pojkar och 14 flickor, från tre olika förskolor.  
 
Huvudresultatet i studien visar att pojkar och flickor väljer traditionella könsroller i 
leken. Endast en pojke och en flicka svarar att de väljer lekar och leksaker som kan 
tolkas frångå den rådande normen. Resultatet visar även att pojkar och flickor ger 
uttryck för olika intressen för vad de vill arbeta med i framtiden. Barnen i studien har 
också uppfattningar om hur en man respektive kvinna ska vara klädd. Det framkommer 
även att pojkar kategoriserar färger utifrån kön. 
 

Nyckelord 
Könsroller, genus, könsmönster, förskola, fokusgrupper. 
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1 Inledning 
 
Enligt statens offentliga utredning (SOU 2006:75) är förskolan med och både skapar 
och behåller olika normer i samhället. Det är förskolans uppdrag att motverka 
traditionella könsroller genom att förändra synen på vad som anses vara normalt 
beteende för flickor respektive pojkar (a.a.). Skolverket (2010) framhåller betydelsen av 
att alla barn i förskolan ska få samma förutsättningar i sin utveckling och i sitt lärande.  
 

[…] Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 
kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 
utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 
(Skolverket 2010, s.5) 

 
Hedlin (2010) menar att föreställningar kring vad som är manligt och kvinnligt i 
samhället bidrar till att det skapas könsmönster. Könsmönster innebär att det skapas 
olika positioner för män och kvinnor inom olika områden i samhället, exempel att det är 
mest kvinnor som arbetar inom förskolan och att män arbetar med de äldre barnen (a.a.).  
Något som kan kopplas till könsmönster och olika positioner i samhället är det som 
Dolk (2013) inleder med i sin avhandling:  

Pedagog: Vad vill du bli när du blir stor? 
Barn: Dagisfröken. 
Pedagog: Jaha... Är det något mer du vill bli? 
Barn: Ja, brandman. 
Pedagog: Jaha! 
Barn: Nej, jag skoja bara, bara pojkar kan bli brandmän. 
Pedagog:... 
Barn: Jag skoja bara, man kan bli vad man vill! (s.12). 

Enligt Dolk (2013) är barn mer medvetna om normer än vad vi vuxna antar. Dolk menar 
att situationen ovan kan tolkas som att barn även vet vilka svar som förväntas utifrån 
rådande normer och värderingar.  

Genus är ett aktuellt ämne då samhället bidrar till stor del i vilka mönster som bildas 
kring uppfattningar om könsnormer (Hedlin, 2010). Forskning visar att lärare bemöter 
pojkar och flickor olika på grund av att lärarna har förväntningar på dem beroende på 
vilket kön barnet har (Runions, 2014). Utgångsläget för denna studie är att bidra till en 
inblick i pojkars och flickors genusuppfattningar. Intentionen med studien är att 
möjliggöra en kännedom av vilka könsroller som barn intar i leken samt eventuella 
likheter och skillnader i pojkars och flickors genusuppfattningar. 
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2 Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras litteratur, avhandlingar och vetenskapliga artiklar kopplat till 
vårt undersökningsområde som omfattar genus. Bakgrunden är indelad i tre 
huvudrubriker. Först redogörs för den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund 
för den här studien. Sedan beskrivs vad litteratur och avhandlingar belyser angående 
normer och till sist lyfts tidigare forskning.  
 

2.1 Teoretisk utgångspunkt: Genusperspektivet 
 
Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen utgår från att studera barnens 
uppfattningar av könsroller utifrån ett genusperspektiv. Begreppet ”genus” möjliggör 
för individen att vara kvinnlig respektive manlig oavsett vilket biologiskt kön personen 
har (Eidevald, 2011). För att kunna analysera vilka förväntningar som kopplas till vårt 
kön, behöver man skilja på genus och det kön personen har. Om individen inte uppfyller 
de förväntningar som kopplas till könet kan resultatet bli att personen anses vara 
okvinnlig eller omanlig (a.a.). Hedlin (2010) skriver att genusperspektiv innebär att 
fokus  läggs  på föreställningar kring vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. 
Samhället bidrar till stor del i vilka mönster som bildas kring uppfattningar om 
könsnormer (a.a.). Johansson (2008) beskriver genusperpektivet utifrån nivåer som 
växer samman i barns uppväxt. Dessa nivåer  innefattar strukturer i samhället, 
värderingar, och interaktion med andra människor som skapar ett sätt att se på genus 
(a.a). 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2005) är det den kulturella konstruktionen mellan människors 
uppfattningar och värderingar som är den rådande utgångpunkten i genusforskningen. 
Det går även att utläsa att genus kan ses som en kategoriseringsgrund, som oftast 
mynnar ut i två grupper som består av två kön som är tydligt skilda från varandra (a.a). 
Eidevald (2011) lyfter dock att det kan förekomma svårigheter med att särskilja 
begreppen ”kön” och ”genus” åt. Ett exempel är att det talas om att det i förskolan 
behöver arbeta fler män. Eidevald tolkar att det behövs fler män som arbetar i förskolan, 
inte fler personer med manliga egenskaper (a.a.).  
 
Eidevald (2011) lyfter att genusforskning kan innehålla olika perspektiv angående kön 
och genus. Vissa påstår att män och kvinnor egentligen är lika medan andra hävdar att 
vi alltid kommer att vara olika, men det finns även de som påstår att kön är socialt 
konstruerat och kan förändras. Den forskning som använder genusbegreppet kopplat till 
det sociala könet har som utgångspunkt att synliggöra de över tid föränderliga 
förväntningar som finns på kvinnor och män, flickor och pojkar. De förväntningarna 
styr hur vi ser på oss själva och andra personer men även vad vi väljer att göra i livet, 
vilka val vi gör. Det finns traditionella föreställningar kring manligt och kvinnligt som 
påverkar våra barn redan från start. Pojkar beskrivs direkt med beskrivande ord som 
exempelvis ”vilda” medan flickorna tilltalas med exempelvis ”lilla hjärtat”. Vuxna 
skiftar även röstläge beroende på om de pratar med en flicka respektive en pojke (a.a.). 
 
Stereotypa föreställningar kring vad som anses vara kvinnligt och manligt går även att 
koppla till leksaker, böcker, kläder men även till filmer och läroböcker (Eidevald, 
2011). I böcker handlar det ofta om att huvudkaraktären benämns som ”han” och det 
kan medföra att barn uppfattar att den manliga egenskapen är det mest betydelsefulla 
(a.a.). Även Hedlin (2010) belyser att manlighet tillskrivs som högre status. Yrken som 
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anses vara manliga ger högre lön, fler manliga huvudkaraktärer i böcker/filmer och att 
fler män syns på TV. Barn får även tidigt erfara att det är värre att en pojke anses vara 
flickig än vice versa med det går det att utläsa att pojkighet värderas högre (a.a.)  
Eidevald (2011) poängterar dock att det går att utläsa en förändring av normer i dagens 
samhälle, till exempel så är det idag fler flickor och kvinnor som har mer huvudroller i 
filmer och böcker samt fler kvinnliga programledare (a.a.). 
 

2.2 Normer 
 
Elmeroth (2012) problematiserar begreppet ”norm” och menar att det innebär att det 
görs ett antagande hur man ska vara och vad som anses vara det ”normala”. Elmeroth 
menar att det är mannens position som är den rådande normen. Ett exempel är att fotboll 
som spelas av kvinnor behöver förtydligas med begreppet ”damfotboll” medan när män 
spelar fotboll behöver det inte könsförklaras. Det normala är så naturligt för människan 
att det inte behövs någon förklaring (a.a.). Hellman (2010) beskriver i sin studie en 
flicka som anser att man kan se vad människor har för kön genom att titta på deras 
frisyrer. Flickan menar att det enbart gäller barns frisyrer för på de vuxna ser man ändå 
att det är en mamma trots att hon har kort hår. Det framkommer även i studien att enligt 
barnen är färgen en tydlig markör för vad som anses pojkigt eller flickigt. Vid rollekar 
ges rollerna ut efter vilken färg det är på barnets kläder, exempelvis den som har rosa på 
sig får vara mamma. Barnen ser alltså mer till färgen än vad de ser till könet. På samma 
sätt uppfattar barnen leksaker, att färgen symboliserar om det är en pojk- eller 
flickleksak. Likadant när barnen tittar i en leksakstidning går de efter bakgrundsfärgen 
för att se vilka leksaker som kategoriseras som pojkiga eller flickiga (a.a).  
 
Genom att reflektera kring normer och sådant som bara sker för det alltid har varit så är 
av stor vikt för att inte bidra till att begränsa pojkar och flickor (Hedlin, 2010). Det kan 
finnas osynliga regler som gäller för pojkar respektive flickor. De reglerna kan vara 
både positiva och negativa men det som betyder något är att de granskas och 
problematiseras för att kunna urskilja om de är begränsande. Genom att diskutera 
könsnormer så möjliggörs det att varken pojkar eller flickor ska känna att något de vill 
göra är fel (a.a.). 
 
2.3 Tidigare forskning 
 
Under denna rubrik presenteras tidigare forskning angående barns uppfattningar kring 
sig själva, vuxnas bemötande, rollekar och leksaker samt hur barnen ser på framtida 
yrkesval ur ett genusperspektiv. 
 
2.3.1 Barns självuppfattning 
 
Bosacki (2014) visar i sin forskning att barns självuppfattning är en del av deras 
kognitiva utveckling och att synen på sitt sociala kön, genus, påverkar hur barnen ser på 
sig själva, sin identitet och sitt utseende. Barns föreställningar kring könsroller och 
stereotypiska beteenden kan påverkas av familjen, kamrater men även av massmedia. 
Det är av stor betydelse för barnen att lärare och vuxna förstår hur stereotypiska 
beteenden kan påverka barnens socioemotionella utveckling. Genom att reflektera kring 
vilket förhållningssätt, kopplat till könsroller, som förmedlas till barnen kan det främja 
barns kognitiva utveckling. Bosacki lyfter fram att mer forskning borde göras utifrån 
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barnens perspektiv för att få ett bredare resultat  på om barns självuppfattning och synen 
på sitt sociala kön kan påverka deras skolgång (a.a.).  
 
2.3.2 Skillnader och likheter i mötet med flickor och pojkar 
 
Eidevald (2009) skriver i sin forskning som är genomförd på två förskolor att 
förskollärarna bemöter flickor och pojkar olika utifrån deras kön. I studien framkommer 
det att pojkarna fick betydligt oftare tillsägelse än vad flickorna fick. Däremot blev 
flickorna oftare straffade vid tillsägelserna än vad pojkarna blev, eftersom flickorna 
förväntades vara mer lugna och städade. Eidevald har även uppmärksammat att 
förskollärarna i sin forskning formulerar sina frågor till barnen olika beroende på 
barnets kön. Till pojkar ställde förskollärarna oftast slutna frågor medan flickorna fick 
mer öppna frågor och fick chans att samtala mer. Eidevald drar slutsatsen av sin studie 
att styrdokumentens mål inte följs då han anser att barnen inte bemöts på samma sätt 
och därmed inte har samma rättigheter. Eidevald menar att förskollärarnas bemötande 
mot barnen kan förstås som att det sker omedvetet från deras sida. (a.a.). 
 
Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) lyfter i sin studie att förskollärarnas 
fokus oftare hamnade på pojkars lek och lärande än på flickornas, även om pojkarna och 
flickorna befann sig i samma rum. Pojkarna påkallade mer uppmärksamhet från 
förskollärarna som gjorde att de blev mer sedda än flickorna (a.a.). Edström (2014) 
poängterar i sin studie att det finns en svårighet i genusarbetet då arbetet med genus kan 
påverkas av vilken föreställning förskolläraren har om könsroller. Förskollärarna i 
studien förmedlar ett förhållningssätt som till största del tyder på att det är flickorna 
som behöver ändra sitt beteende och bli mer framåt. Men samtidigt uttrycks det även att 
tysta pojkar behöver bli mer framåt och ta mer plats. Edström resonerar om det beror på 
att förskollärare omedvetet har ett heteronormativt synsätt och att det är maskuliniteten 
som är det mest betydelsefulla (a.a.).  
 
Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) menar att det i praktiken visas  stor 
skillnad om förskollärare leker med en pojke eller med en flicka även om leken 
innehåller samma material. Det kan exempelvis vara när förskollärare leker med pojkar 
har leken inslag av äventyr medan leken med flickor präglas av en stillhet och mjuk 
framtoning. Resultatet i deras studie visar att genus i förskolan skapas av både lärare 
och barn. Det är dock främst förskollärare som agerar mer könsstereotypt medan barnen 
utmanar de könsmönster som råder. (a.a.).  
 
Runions (2014) beskriver i sin forskning att relationen  mellan pojkar och förskollärare 
är mer präglat av konflikter medan relationen till flickorna är präglat av omsorg och 
närhet. En bidragande orsak till det kan bero på att förskollärare har olika 
förhållningssätt till pojkar och flickors utåtagerande beteende. Runions poängterar att 
lärare faktiskt bemöter flickor och pojkar olika beroende på att det finns särskilda 
förväntningar på dem beroende på kön (a.a.). I likhet med det lyfter Ärlemalm-Hagsér 
och Pramling Samuelsson (2009) det faktum att förskollärare i förskolan bemöter 
barnen olika beroende på kön då de tolkar flickor och pojkars aktiviteter olika. I 
flickornas aktiviteter låg fokus på relationer och ansågs handla om det sociala medan 
pojkars aktiviteter var mer experimenterade (a.a.).  
 
Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) redogör i sin forskning att 
förskollärarna bemöter barnen  med  olika röstlägen. I likhet med det beskriver även 
Edström (2014) att förskollärarna i sin studie upptäckte att de bemötte barn med olika 
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röstlägen beroende på om det var en pojke eller flicka. Studien som Edström 
genomförde bidrog även till att förskollärarna upptäckte att de fokuserade på att 
berömma barns kläder och att det kan vara en bidragande orsak till att skapa 
genusskillnader. Istället för att fokusera på barnens kläder började förskollärarna 
fokusera på barnet som person och barnets personlighet. Därefter upplevde 
förskollärarna att barnen också slutade att fokusera på varandras kläder (a.a.).  
 
2.3.3 Flickor och pojkars val av roller i leken och val av leksaker  
 
Hyun och Haw Choi (2004) har gjort en studie på förskolor både i Korea och i USA och 
jämfört likheter och skillnader utifrån hur pojkars respektive flickors lek ser ut ur ett 
genusperspektiv. Det framkommer att generellt hade amerikanska och koreanska barn 
samma uppfattning om könsskillnader i leken. Pojkar valde sådant som anses vara 
maskulint, exempelvis jakt och traktorer medan flickor valde sådant som anses vara 
feminint, exempelvis lekar som familjelekar. De koreanska förskolepojkarna var de som 
visade minst intresse av att leka med det motsatta könet (a.a.). I likhet med de koreanska 
förskolepojkarnas intresse skriver Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) 
att barn oftast väljer att leka med barn som har samma kön som sig självt. Det framgår 
även att barnen själva väljer att leka sådant som anses vara för pojkar respektive flickor. 
Ett exempel är att flickorna lekte helst familjelekar medan pojkarna mer fartfyllda lekar 
som superhjältar (a.a.). 
 
Hyon och Haw Choi (2004) lyfter i deras studie fram att såväl på förskolan i USA som i 
Korea visade det sig att flickor har lättare för att komma in i pojkarnas lek och leka med 
pojkar än vad pojkar har att anpassa sig till flickors lek. Ju yngre barnen är desto mer 
intresse hade de för att leka med barn med motsatt kön (a.a.). I motsats till det skriver 
Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) att yngre barn leker mer stereotypa 
lekar än äldre barn. De menar att det kan bero på att yngre barn har ett behov av att 
finna sin identitet och tolka den kulturella syn som finns på könsroller (a.a.). Hyon och 
Haw Choi (2004) skriver vidare att vuxna och jämnåriga kompisar kan  ha en inverkan 
på vad barnen väljer för lekar och påverka barnen från att leka sådant som är 
könsöverskridande.  
 
I Pearce och Baileys (2010) forskning  synliggörs hur barn ser på sin utegård och lek ur 
ett genusperspektiv. Studiens resultat påvisar att leken är könsuppdelad och det tas för 
givet att pojkar leker för sig och flickor för sig. Barnen i studien uttrycker att de inte har 
något behov av att leka med det motsatta könet då flickorna har sina lekar och pojkar 
sina. De beskriver många gånger att fotboll är för killar och tjejer leker med 
barbiedockor. Flickorna är väl medvetna om att de enligt de vuxna bör leka lugna lekar 
och några flickor uttrycker en frustration att de inte får vara så aktiva som de vill (a.a.). 
Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) lyfter att barn som leker lekar som 
anses vara könsöverskridande har en större social förmåga samt en större förmåga att 
organisera saker och lösa problem. Pearce och Bailey (2010) påpekar att i 
barnintervjuerna i deras forskning pratar även barnen om att de leker sådant som de 
leker för att det är accepterat av föräldrar och andra vuxna. Om ett barn ändå uttrycker 
att hen kan leka med något som anses vara tjejigt eller killigt så blir kamraterna 
förvånade (a.a.). Barn som utmanar och överskrider gränser i leken kan anses som ett 
problem för andra barn och det kan bidra till att barnen inte får vara med i gemenskapen 
(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). 
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Freeman (2007) har genomfört en mindre undersökning som delvis fokuserar på hur 
förskolebarn kategoriserar leksaker styrt av könsnormen och vilka leksaker som barnen 
uppfattar att deras föräldrar anser att de ska leka med. Studien visar även föräldrarnas 
perspektiv på frågorna men deras svar överenstämmer sällan med barnens 
uppfattningar. Föräldrarna förmedlar en genusmedveten framtidssyn där de vill att både 
deras döttrar och söner ska ha samma förutsättningar både i skolan samt i deras 
yrkesval. Freeman lyfter dock att det i svaren går att urskilja att föräldrarna gör skillnad 
på pojkar och flickors agerande i nutid. Studien påvisar att pojkar överlag har en 
uppfattning om att deras pappor är mindre benägna att acceptera lekar som är 
könsöverskridande. Pojkarna i 3-årsåldern har större tilltro till sina pappors acceptans 
medan de äldre pojkarna har lägre acceptans. Generellt visar studien att barnen uppfattar 
sina föräldrar som mer positiva om de leker könstypiska leker med könstypiska leksaker 
(a.a). 
 
2.3.4 Flickor och pojkars uppfattningar om yrkesroller 
  
Vervecken, Hannover och Wolter (2013) presenterar i sin forskning att barn redan från 
sen förskoleålder skapar en bild av vilket yrke som de vill arbeta med i framtiden. Barns 
intressen går att koppla till deras syn på kön. Barns könsuppfattning är en stor del av 
barnens egen självuppfattning och barn väljer bort intresse för sådant som inte stämmer 
överens med deras könsuppfattning. Det är betydelsefullt att uppmärksamma barns 
tankar kring könsroller och ge dem stöd att vidga sina vyer för att skapa en så pass bred 
syn på yrken som är möjligt för att ge dem fler möjligheter i framtiden. Vervecken m.fl. 
poängterar i sin forskning hur betydelsefullt språket och språkformer är för barns 
könsuppfattningar kring yrken. I resultatet konstaterades det att barn har en förmåga att 
urskilja olika könskoder i yrken som medför att de kategoriserar yrken baserat på kön 
(a.a.).  
 
Levy och Sadovsky (2000) har genomfört en studie av yngre barns åsikter kring män 
respektive kvinnors kompetens samt barns uppfattningar kring löneskillnader mellan 
könen. Resultatet visade att de yngre barnen mer generellt skulle välja ett yrke i 
framtiden som är könsstereotypa som exempelvis att pojkar ville bli poliser och 
flickorna ville ha mer omhändertagande yrken som sjuksköterskor (a.a.). Freeman 
(2007) poängterar även att föräldrars yrkesval kan påverka barnen. Då barn redan tidigt 
har med sig en syn på vad som är manligt respektive kvinnligt är det av stor vikt att 
föräldrar är medvetna om vad de omedvetet förmedlar (a.a.).  
 
Levy och Sadovsky (2000) skriver att yngre barn har en åsikt om att män är mer 
kompetenta på manliga yrken samt att kvinnor är mer kompetenta på de yrken som 
tillskrivs vara kvinnliga. Samtidigt anser de äldre barnen i studien att män är mer 
kompetenta överlag.  De äldre barnen i studien hävdade att män och kvinnor tjänar mest 
i respektive stereotypa yrken, det vill säga att män tjänar mest i manliga yrken samt att 
kvinnor tjänar mest i de kvinnliga yrkena. Resultatet visade att de yngsta barnen har 
uppfattningen att män tjänar mest överlag. (a.a.).  
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3 Syfte 
 
Syftet med studien är att bidra till en inblick i vilka könsroller barn intar i leken samt 
pojkars och flickors genusuppfattningar. Genom att analysera barnens intervjusvar är 
avsikten att undersöka om det går att urskilja några likheter och-/eller skillnader i 
pojkars och flickors genusuppfattningar. 
 
3.1 Frågeställningar 
 

 Vilka könsroller intar pojkar respektive flickor i leken? 
 

 Vilka likheter och skillnader kan urskiljas i pojkars respektive flickors 
genusuppfattningar? 
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4 Kvalitativ ansats 
 
I det här kapitlet presenteras vilken forskning som ligger till grund vid genomförandet. 
Det kommer även presenteras vilken metod som användes vid genomförandet av 
studien och hur den genomfördes. Urvalsgruppen som deltagit i studien presenteras och 
vilken trovärdighet studien innehar.  
 
4.1  Kvalitativ forskning  
 
Denscombe (2009) skriver att kvalitativ forskning innebär att den insamlade data består 
av text och bilder. Fokus läggs på sociala aktiviteter och en ansats att försöka förstå vad 
människor uppfattar. Insamlad data är inte mätningsbar utan det krävs en tolkning av 
forskaren. Dock menar Denscombe att tolkning av data kan vara en nackdel då den ger 
forskaren tolkningsföreträde som kan baseras på forskarens egna förhållningssätt. 
Kvalitativ forskning har en benägenhet att inbegripa mindre studier med färre 
involverade personer och kan därmed möjliggöra mer djupgående frågor (a.a.). En 
kvalitativ studie var att föredra för vår del då det är en liten studie med begränsat antal 
deltagande barn samt att syftet var att få en inblick i pojkars och flickors uppfattningar 
av könsroller. 
 
4.2 Urval  
 
Vi tillfrågade fyra förskolor om vi fick komma och genomföra intervjuer med fyra- och 
femåringarna i deras barngrupp. Vår grundtanke var att hålla intervjuer på alla fyra 
förskolor men på grund av att uteblivet intresse och godkännande från barnens föräldrar 
deltog enbart tre av förskolorna. Vi tillfrågade sammanlagt 40 barns föräldrar varav 27 
barn deltog i studien, 13 pojkar och 14 flickor i åldrarna fyra till fem år. 
 
4.3 Intervju som metod 
 
Utifrån valet av intervju som metod valde vi mellan att hålla enskilda intervjuer eller 
gruppintervjuer med barnen. Denscombe (2009) framhäver intervju som en lämplig 
metod när det är intervjupersonens uppfattning som ligger till grund för 
undersökningen. Fördel med enskilda intervjuer är att det blir tydligt vem som säger vad 
och bearbetningen av insamlad data underlättas. En begränsning med enskilda intervjuer 
kan dock vara att den insamlade empirin kommer från få respondenter och vid 
gruppintervjuer möjliggörs flera personers åsikter under ett och samma intervjutillfälle 
(a.a.). Fördelen med enskilda intervjuer ansåg vi vara att de skulle möjliggöra att få 
tydligare svar samt skapa större förutsättningar för att barnen inte skulle bli påverkade 
av något annat barns svar. Emellertid finns det en risk är att den intervjuade inte vill 
svara på frågorna på grund av vem som intervjuar (Denscombe, 2009). Vid övervägande 
val av metod vägde nackdelerna med enskilda intervjuer tyngre då konsekvensen av att 
barnen inte känner oss sedan tidigare kan bidra till att barnen skulle känna sig obekväma 
när de var ensamma med oss och därmed inte skulle våga svara på våra frågor. Därav 
valde vi att istället skapa fokusgrupper med barnen för att vi ville att barnen skulle 
känna sig mer bekväma under intervjun när de vistades tillsammans med sina kamrater. 
Vi ansåg även att på så sätt skulle samtalet lättare komma igång och att det skulle bli ett 
mer avslappnat samtal när barnen pratar med varandra och mer utvecklade svar. 
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4.3.1 Fokusgrupper 
 
Halkier (2009) menar att fördelar med att använda sig av fokusgrupper är att den sociala 
interaktionen blir tydlig och att ett samtal kommer lättare igång. Att bilda fokusgrupper 
bestående av människor i samma ålder kan vara en fördel då de har liknande 
livserfarenhet. Halkier poängterar vikten för att inte använda sig av för många deltagare 
i fokusgrupperna då det är enklare att urskilja kroppsspråk och uttryck i en grupp med 
färre deltagare. Det är även enklare att analysera samtalet som uppstått när det är färre 
deltagare. Frågorna som ska ställas i en intervju med fokusgrupper kallas för 
inledningsfrågor. Detta ska vara öppna frågor som är beskrivande och väcker en 
reaktion och ett intresse hos deltagarna. En bra inledning till diskussion kan även vara 
att visa bilder i gruppen (a.a). Även Eidevald (2009) har använt sig av fokusgrupper i 
sin studie och vidhåller med Halkier (2009) att intervjuer med fokusgrupper hålls för att 
genom det sociala samspelet enklare få svar på sina frågor inom sitt 
undersökningsområde. Eidevald menar att intervjua i fokusgrupper inte innebär i första 
hand att deltagarna ska besvara hans frågor utan att ett samtal ska komma igång mellan 
deltagarna och därav få ut så mycket som möjligt av den sociala interaktionen (a.a.) 
 
Samtal kring bilder 
 
Sparrman (2006) skriver om visuell kultur som innebär  hur vi ser på bilder. På samma 
vis som samhället förmedlar hur vi ska se på vårt kön påverkas även sättet vi ser och 
tolkar bilder utifrån samhällets normer. Bilder tolkas individuellt och hur den 
tolkningen sker beror på vilka tidigare erfarenheter som individen bär med sig. 
Sparrman skriver vidare angående ett exempel på hur visuell kultur kan påverka ett litet 
barn. En flicka ska gå på toaletten men väljer att inte ta den lediga toaletten då hon 
förknippar den blåa färgen på dörren med att tillhöra pojkar (a.a.).   
 
Holmsen (2007) lyfter vikten av att fokusera på den etiska aspekten vid samtal med 
barn. Vid användning av bilder som ett stödverktyg i samtalet med barn är det 
betydelsefullt att följa barnets utsagor och låta dem styra samtalet, det är barnen själva 
som väljer hur mycket de vill kommunicera. Genom att lyssna till barnen och visa dem 
förståelse kan en gemensam reflektion skapas i samtalet istället för att i förväg bedöma 
det som barnet förmedlar (a.a). I våra intervjuer tänkte vi på att låta barnen få 
talutrymme och inte avbryta dem. Vi ställde även följdfrågor för att barnen skulle få 
möjlighet att kunna utveckla sina svar. Holmsen (2007) poängterar även att tid är en 
viktig aspekt i samtal med barn. Barnet ska inte behöva känna sig stressad att vara 
tvungen att säga något eller bli störd av en yttre påverkan som exempelvis en stökig 
miljö (a.a.). Det tog vi hänsyn till då vi valde ett avskild rum där vi visste att barnen 
brukade vistas och därmed kände trygghet. Vi tänkte även på att inte tvinga barnen att 
svara på frågorna och lade ingen vikt vid att alla barnen inte alltid svarade. 
 
Semistrukturerad intervju 
 
Vi använde oss av en semistrukturerad intervju när vi intervjuade barnen i fokusgrupper 
(se bilaga B). Denscombe (2009) beskriver att en semistrukturerad intervju innebär att 
intervjun består av frågor som utgår från ett i förväg valt ämne, men att intervjuaren är 
beredd att följa intervjupersonens svar och ser vikten av att hen får utveckla sina svar 
(a.a). Vid våra intervjuer hade vi med oss inledningsfrågor men var även beredda på att 
ställa följdfrågor för att barnen skulle kunna utveckla sina svar.  Kihlström (2007) lyfter 
betydelsen av en kvalitativ intervju som innebär att fokus ligger på att det ska likna ett 
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vanligt samtal men med ett bestämt fokus. Dock är det av stor vikt att det fokus som 
innehas inte styr samtalet utan intervjun ska grundas i öppna frågor där 
intervjupersonens svar är det som ska framkomma. Johansson och Svedner (2010) 
understryker att en kvalitiv intervju innebär att det är den intervjuades egna åsikter som 
ska framkomma och att det är av stor vikt att lyssna på vad den intervjuade säger.  
 
Vi spelade in intervjuerna för att kunna vara så uppmärksamma och närvarande som 
möjligt under intervjuerna samt för att vi skulle kunna få med allt som sägs. Kihlström 
(2007) poängterar att inspelning av en intervju är att föredra då hela intervjun blir 
inspelad och det går att återgå till svaren för att analysera svaren. Johansson och 
Svedner (2010) betonar att inspelning av en kvalitativ intervju är att föredra. Vid våra 
intervjuer valde vi att vistas i rum där de andra förskolebarnen inte befann sig i vid 
intervjutillfället. Denscombe (2009) skriver att för att vara en skicklig intervjuare så 
gäller det att inte ha störningsmoment omkring sig så att man tappar fokus och 
uppmärksamhet på de svar som intervjupersonen ger (a.a).  
 
4.4 Pilotstudie 
 
För att känna oss mer säkra på att undersökningsmetoden var genomförbar bildade vi 
två pilotgrupper med tre flickor respektive tre pojkar som alla var fem år. I de 
pilotgrupperna prövades vilka bilder som var mest användbara och resultatet blev att vi 
valde att behålla alla de visade bilderna. Vi prövade även vilka frågor som gav störst 
samtalsunderlag och alla frågor behölls då de ansågs vara relevanta. 
 
När pilotstudien var genomförd inledde vi studien med att tillfråga fyra förskolor. Efter 
att förskolorna godkänt vår förfrågan skickade vi ut brev till föräldrarna med 
information om vårt syfte med undersökningen. Därmed fick föräldrarna en möjlighet 
att godkänna genom en underskrift om deras barn fick delta, (se bilaga A). Efter en 
vecka samlade vi in de underskrifterna som lämnats in. På en av förskolorna fick vi 
endast in tre underskrifter av tretton möjliga på grund av uteblivet intresse och 
engagemang. Därav blev det sammanlagt tre förskolor som deltog i vår studie. 
 
4.5 Genomförande 
 
Undersökningen genomfördes med hjälp av att bilda två olika fokusgrupper på vardera 
förskola, en grupp med pojkar och en grupp med flickor på varje förskola. Anledningen 
till att vi valde att ha flickor och pojkar i varsin grupp var för att lättare kunna urskilja 
skillnader och likheter i barnens svar beroende på kön. Vi genomförde undersökningen 
med hjälp av fokusgrupper där vi använde oss av bilder, (se bilaga C-F), som vi visade 
för barnen för att skapa en ingång till ett avslappnat samtal kring deras uppfattningar om 
könsroller. 
 
För att spara tid delade vi på oss och genomförde intervjuerna enskilt på olika förskolor. 
Vi hade förberett förbestämda frågor men hade även ett flexibelt förhållningssätt som 
fångade upp barnens tankar med följdfrågor, (se bilaga B). På förskolorna informerade 
vi barnen vilka vi var och vad vi skulle göra där. Barnen fick information om att de fick 
välja själva om de ville delta och att de kunde avbryta sin medverkan under den 
pågående intervjun. Alla tillfrågade barn ville delta och ingen lämnade intervjun under 
processen. Vi valde en plats för intervjuerna där vi visste att barnen brukade vistas och 
därmed kunde barnen känna en trygghet till miljön. Intervjuerna varade mellan 10-15 
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minuter vardera. Vi spelade in intervjuerna med våra smartphones för att möjliggöra en 
transkribering och för att få med alla barnens svar. Inspelningen gjordes även med syftet 
att vi som intervjupersoner skulle kunna vara mer närvarande.  
 
För barnen verkade svaren på våra intervjufrågor självklara och barnen hade svårigheter 
att styrka sina argument när vi försökte få en djupare förståelse för hur de tänkte. Vi 
ställde följdfrågor som till exempel ”varför” och ”berätta mer” för att ge barnen 
möjlighet att förklara sina tankegångar. Många gånger tog barnens resonemang slut då 
barnen inte visade något intresse av att förtydliga sina svar. 
Efter intervjuerna transkriberade vi inspelningarna. Sedan träffades vi och gick igenom 
intervjusvaren och sammanställde svaren efter likheter och skillnader. Först klippte vi 
och kategoriserade flickornas respektive pojkarnas svar under intervjufrågorna. Sedan 
använde vi en white-board till att skapa underrubriker som ger svar på våra syftesfrågor.  
 
4.6 Forskningsetiska principer 
 
Vid insamlingen av data tog vi hänsyn till de forskningsetiska principerna. Vi skickade 
ut ett brev till föräldrarna där vi förklarade vårt syfte och berättade hur vi skulle gå 
tillväga, samt fick deras godkännande innan vi startade vår undersökning, (se bilaga A). 
Forskaren ska enligt informationskravet lämna information till berörda personer och 
informera om syftet med undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Det är även av stor 
vikt att informera om alla aspekter som kan påverka deltagarens vilja att delta och att 
deltagaren får avbryta sin medverkan när som helst (a.a.). Då barnen är minderåriga 
innehöll informationsbrevet utrymme för föräldrarna att samtycka till att deras barn fick 
delta i undersökningen genom en underskrift. Enligt samtyckeskravet måste deltagaren 
godkänna sin medverkan, är deltagaren minderårig kan vårdnadshavare besluta 
angående en eventuell medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vi meddelade även att 
medverkan tillämpas enligt konfidentallitetskravet, vilket innebär att det inte ska gå att 
röja deras identitet i den insamlade datan. Informationen innehöll även den fjärde 
principen, nyttjandekravet, som innebär information angående att vi enbart kommer 
använda materialet från intervjuerna till vårt arbete (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
4.7 Validitet 
 
Denscombe (2009) skriver att validitet innebär trovärdighet, det vill säga att 
undersökningens metoder och den data som är insamlad är korrekt. I vår studie innebar 
validiteten att den data som blev insamlad är trovärdig då vår undersöknings syfte var 
att få barnens uppfattningar kring könsroller och det är barnens svar som är 
presenterade. Denscombe (2009) belyser dock att en kvalitativ forskning är baserad på 
en tolkning av forskaren och att det kan ge forskaren ett tolkningsföreträde. Vi var 
medvetna om att det var vår tolkning av barnens svar samtidigt som vi försökte ha ett 
öppet sinne. Denscombe (2009) förklarar att tillförlitlighet innebär att den metod som 
används i forskningen ska kunna ge samma resultat när andra använder samma metod 
för att undersöka samma fråga (a.a). Vi anser att det är svårt att säga att det skulle bli 
samma resultat ifall någon annan skulle genomföra studien då det var vi som tolkade 
barnens svar.  
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4.8 Metoddiskussion 
 
Vi reflekterar angående om fokusgrupper var den metod som bäst lämpade sig för vår 
undersökningsgrupp. Under intervjuerna i fokusgrupperna upplevde vi vid en del 
tillfällen att dels avbröt barnen varandra. Tysta barn kom inte till tals och barnen kan  
påverka varandras svar. Vi tog del av litteratur som förespråkade fokusgrupper som 
menade att fördelarna var att det skapas en social interaktion och att det lättare bildas 
samtal genom inledningsfrågor. Vi upplevde inte att det framkom särskilt många samtal 
mellan barnen i grupperna utan de svarade på inledningsfrågan och väntade i stället på 
vår nästa fråga. Våra förhoppningar med fokusgrupperna var att de skulle uppstå samtal 
mellan barnen som vi kunde ta del av som åskådare och emellanåt ge följdfrågor. 
 
Efter intervjuerna reflekterade vi kring samtalsbilderna som var våra verktyg vid 
intervjuerna och lade en grund för vårt samtal med barnen. Vi ställer oss frågande till 
ifall resultatet hade utvecklats mer om alla bilderna hade varit exempelvis färglagda, då 
många av pojkarna hade mycket reflektioner kring färgerna på bilaga C. Vi tänker även 
om för mycket fokus från barnens sida lades på superhjältarna då barnen många gånger 
diskuterade om det var ”Batman” eller ”Superman” som var bäst. Kanske skulle bilder 
på vanliga människor istället använts.  
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5 Resultatredovisning 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera empiriskt material som har samlats in från 
intervjuerna i fokusgrupperna. I undersökningen deltog 27 barn, 13 pojkar och 14 
flickor i åldrarna fyra till fem år. De barns namn som är presenterade under resultatet är 
fingerade namn. Analys kommer att redovisas kontinuerligt tillsammans med resultatet 
och analysen utgår från genusperspektivet. Resultatet har sammanställts utifrån studiens 
två syftesfrågor. Syftesfrågorna har besvarats och kategoriserats med rubriker samt 
underrrubriker till dessa.  
 
5.1 Könsroller som pojkar och flickor intar i leken 
 
Under den här rubriken presenteras den insamlade empirin med två underrubriker. 
Pojkarnas respektive flickornas svar är kategoriserade efter traditionella och 
könsöverskridande roller i leken. 
 
5.1.1 Traditionella könsroller i barnens lek 
 
Flickorna i intervjuerna valde exempelvis att leka familjelekar som mamma-pappa-barn, 
leka med dockor, pyssla och att leka prinsessa. De typer av lekar och leksaker är sådant 
som förväntas att flickor ska leka med (Hyun & Haw Choi, 2004; Ärlemalm-Hagsér & 
Pramling Samuelsson, 2009; Freeman, 2007). 
 

Lea:  - Jag brukar leka mamma, pappa och barn. 
Sara:  - Mm, jag med..  
Kina: - Jag leker med dockor.  

  Anna: - Jag brukar klä ut mig till prinsessa för jag har såna prinsesskläder. 
 
Pojkarna i intervjuerna uttryckte att de gärna lekte med bilar, byggde med lego och 
cyklade. Pojkarnas svar går att jämföra med den traditionella synen på lekar och 
leksaker som kan kopplas till det egna könet (Hyun & Haw Choi, 2004; Ärlemalm-
Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009; Freeman, 2007). 
 

Anders:  - Jag brukar leka med bilar.  
Nisse:  - Och cyklar med!  
Mattias:  - Jag leker helst med små-lego och rita.  

 
Pojkarna i intervjuerna uttryckte att de gärna klädde ut sig till exempelvis pirater och 
spiderman medan flickorna hellre valde att klä ut sig till prinsessor och häxor. 
 

Peter:  - Jag brukar klä ut mig till spindelmannen och turtles! 
Lasse: - Jag önskar jag var en ninja. 
Mattias: - Jag brukar bara klä ut mig till en sjörövare och cowboy.  
Vidar:  - Jag med!  

 
Maja:  - Jag brukar vara en prinsessa och ha en klänning.  
Kina:  - Till en prinsessa.  
Sara:  - Till en häxa och en prinsessa.  
Lisa:  - Jag brukar klä ut mig till en prinsessa. 
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Både pojkarnas och flickornas svar synliggör att de väljer könsroller i leken som är 
indelade efter kön.  
5.1.2 Könsöverskridande roller i barnens lek 
 
I två av barnens svar synliggörs det att de väljer roller i leken som överskrider normen, 
de leker med sådant som anses vara könsöverskridande. En flicka svarade att hon klär ut 
sig till Spiderman och prinsessa när hon klär ut sig. Samma flicka svarade även att hon 
gärna lekte med lego. Pojken svarade att han lekte med dockor och att han gärna bar 
klänning för han tycker om tjejer. 
 

Lea:  - Jag klär ut mig till Spiderman och prinsessa.  
Kalle: - Jag brukar klä ut mig till prinsessor.  
 - Jag gillar tjejer!!! 

 - Jag tycker om att leka med min Elsa-docka. 
 
Sammanfattningsvis svarade både flickor och pojkar i fokusgrupperna att de till största 
del väljer rollekar och leksaker som kan anses vara flickiga respektive pojkiga. De enda 
skillnader som kan utläsas från intervjusvaren är att en pojke och en flicka av 27 barn 
gärna leker könsöverskridande.  
 
5.2 Likheter och skillnader i pojkars och flickors genusuppfattningar  
 
Under denna rubrik presenteras likheter och skillnader i pojkars och flickors 
genusuppfattningar. Vid analysering av empirin framkom det av barnens svar fem olika 
kategorier som är: uppfattningar kring kläder, yttre attribut, leksaker, färger och yrken. 
Resultatet presenteras i sin helhet utifrån likheter och skillnader i pojkars och flickors 
genusuppfattningar. 
 
5.2.1 Likheter 
 
Bilderna som användes som stöd i intervjuerna bidrog till diskussion av barnens 
uppfattningar om kläder (se bilaga C-F). Både pojkarna och flickorna reagerade särskilt 
på att en man bar klänning och de ansåg att han skulle byta kläder då män inte kan bära 
klänning (se bilaga D). Barnens svar tyder på att barnen har uppfattningar kring vad 
som anses vara manligt respektive kvinnligt. 
 

Ivar: - Det är äckligt att han har klänning!  
Nisse - Killar får inte ha klänning. 
 
Cissi: - Den ska va på tjejen för killar kan inte ha klänning! 
Maria: - Det där är en pojke med flickkläder. 
 

Flera av pojkarna och flickorna svarade att den kvinnliga superhjälten skulle byta kläder 
med den manliga karaktären bredvid.  
 
 Oskar: - Jag vill att dom ska byta kläder. 
 Pelle: - Hon ska få hans kläder och han ska få hennes kläder. 

Maria: - Jag vill ändra så att hon har en klänning och han har en tröja. 
Tina: - Dom ska byta skor och byta kläder. 
Lisa:  - Jag tycker mamman och pappan ska byta kläder med varandra. 

 
De reagerade också på detaljer som skor och var tydliga med att det finns flickskor och 
pojkskor. Barnen kommenterade att mannen på bilden (se bilaga D) bar tjejskor och att 
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den kvinnliga superhjälten hade skor som pappor brukar ha. Svaren visar att både 
pojkarna och flickorna har en uppfattning om att det finns skor som tillhör ett specifikt 
kön. 
 
 Oskar:  - Men kolla! Han har tjejskor! 
 Micke: - Ja, han har tjejskor på sig! 
 
 Sofi: - Han har tjejskor påsig. 
 Sara: - Mammor brukar ha såna skor på sig.  
 
En del av flickorna tolkade att barnet på bilden (se bilaga D) skulle vara en flicka på 
grund av att barnet bar kjol. En av flickorna uppfattade att barnet på bilden var en pojke 
för att barnet hade kort hår. Det svaret visar att flickan kategoriserar barnets kön efter 
vilken frisyr barnet har. Flickornas svar visar att de kopplar de yttre attributen till att 
vara kvinnliga respektive manliga. 
 
 Kina:  - Där är en liten prinsessa hon har kjol. 
 Lea: - Just det! 
 Klara: - Det där är en pojke med flickkläder eller så är det en flicka med kort hår. 
 
På samma bild ansåg några pojkar till en början att barnet på bilden var en pojke men 
ändrade sig då kamraterna påpekade att barnet bar kjol och därmed måste barnet vara en 
flicka. Även pojkarna kopplar kläder till att tillhöra ett visst kön. 
 

Pelle: - Vi ska ändra tjejen så att det bara är killar! 
Peter: - Då måste vi ta bort den också för den är också en tjej! 
Micke: - Ja, för hon har ju kjol. 

 
Sammanfattningsvis visar pojkarnas och flickornas svar i intervjuerna att de 
könskategoriserar kläder och frisyrer. Barnen visar en uppfattning om att de innehar en 
traditionell syn på vad som är manligt respektive kvinnligt (Eidevald, 2011). 
 
5.2.2 Skillnader 
 
Under intervjun i fokusgrupperna visades en annonsbild (se bilaga C) som visar en 
pojke som står vid ett leksakskök, en flicka som kör en bil samt ett barn som är utklädd 
till Spiderman som kör en bebis i en dockvagn. Flera av flickorna i studien verkade inte 
uppfatta att det skulle vara något annorlunda med bilden medan de flesta pojkarna inte 
ville ha exempelvis dockorna, dockvagnarna eller leksaksköket.  
 

Nisse:  - Jag vill inte ha dockvagnen där! 
Mattias:  - Jag vill ha bilen. Vill inte ha dockvagnen eller den där (pekar på köket), för det ser 

knasigt ut. Killar vill ju inte ha några vagnar. 
Ivar:  - Nej för de är äckliga!  

 
Pojkarnas svar visar att de har en uppfattning om vilka leksaker en pojke inte kan leka 
med. Resultatet kan kopplas till den forskning som visar att flickor har lättare för att 
leka med pojkar och lekar som pojkarna leker (Hyun & Haw Choi, 2004).  
 
I två fokusgrupper med pojkar uttryckte några pojkar att deras kamrater lekte med något 
som de uppfattar vara flickigt. En av pojkarna i en grupp påpekade att en annan pojke i 
samma grupp brukade leka med tjej-vagnar.  
 

Ivar:  - Han brukar ju leka med tjej-vagnar!!  
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Pojken ifråga satt tyst och svarade inte på sin kamrats påstående. Pojkens uttalande 
visar att han har en uppfattning om att kamraten lekte med något som anses tillhöra det 
motsatta könet. I den andra gruppen uttryckte även här en pojke till en annan pojke att 
han brukar komma till förskolan i flickkläder. 
 

Oskar: - Kalle kommer alltid me tjejkläder!! 
  
I intervjusvaren var det enbart pojkarna som uppmärksammade färgerna på bilaga C. De 
anser att det finns typiska kill- och tjejfärger varav rött, gult och blått är killfärger. 
Pojkarnas kategorisering av färger visar att de har en bild av att färger tillhör olika kön. 
 
 Pelle: - Jag tycker det ska vara mer killfärger typ rött, gult o blått. 

Micke: - Ja det tycker jag med. 
Peter: - Tycker jag också fast jag gillar tjejfärgen lila också. 

 
Det var endast flickor som reagerade på spindelmannen och dockvagnen och sa att de 
var rädda att spindelmannen skulle skrämma bebisen för att han såg läskig ut.  
 

Lisa: - Jag vill ta bort Spindelmannen. Den är läskig! 
Sara: - Han kan inte köra dockvagnen för han skrämmer barnen. 

 
Tina:  - Spindelmannen passar inte till dockorna. För dom kan bli rädda. 
Maria: - Ja för om dockorna vaknar tycker dom att spindelmannen är läskig. 

 
Den intervjufrågan som gav barnen möjlighet att synliggöra deras tankar kring framtida 
yrken visar på en skillnad i pojkar och flickors uppfattningar. Pojkarna var intresserade 
av att arbeta med yrken som innefattade fordon som exempelvis flygplan, bilar, ubåtar 
och stora maskiner. De yrken som pojkarna valde kan uppfattas att vara manliga yrken 
(Vervecken m.fl., 2013). 
 

Vidar:  - Då ska jag jobba med raggarbilar! 
Ivar: - Jag ska också jobba med raggarbilar! För att dom är coola. 
Mattias: - Jag vill jobba med stora maskiner. 
Anders:  - Jag vill också jobba med bilar. 

  
Flickorna svarade på samma fråga att de ville arbeta med omvårdnad och sociala yrken, 
exempelvis affärsbiträde och veterinär. De yrken som flickorna valde är yrken som 
förknippas med att vara kvinnliga yrken (Levy & Sadovsky, 2000).  
 

Lisa:  - Jag ska jobba där min mamma jobbar i affär.  
Sara:  - Jag ska jobba på en veterinär och på min mammas jobb. 
Lea:  - Doktor och nån som hjälper hundar. 
Maja:  - Jag ska också det! 

 
 Tina:  - Jag vill jobba i godisaffär. 
 Maria: - Jag ska jobba på ICA, för det gör min mamma. 
 

 Det är endast i flickornas svar som det kan utläsas att de gärna väljer samma yrke som 
sin mamma. Forskning visar att barn kan påverkas av vilka yrken som deras föräldrar 
arbetar med (Freeman, 2007). 
 
Sammanfattningsvis visar svaren angående pojkars och flickors genusuppfattningar om 
klädesplagg och yrkesroller att både pojkar och flickor har tydliga uppfattningar om 
vilka som ska bära vilka kläder och pojkarna visade även på en uppfattning vilka färger 
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som passar bäst beroende på kön. Resultat ger även en inblick i vilka uppfattningar 
pojkarna och flickorna i studien har angående val av framtida yrken.  
 
5.3 Sammanfattning av resultatet 
 

 Resultatet visar att pojkar och flickor generellt sätt väljer traditionella könsroller 
när de leker. Det framkom även att barnen väljer leksaker som är kopplat till det 
egna könet.  
 

 Av alla intervjuerna med de 27 barnen var det endast en pojke och en flickas 
svar som skilde sig från de andras svar.  
 

 Genom barnens reaktioner på bilderna på superhjältarna kan utläsas att de har en 
uppfattning om hur en man respektive kvinna ska vara klädd.  
 

 Resultatet visar att det var enbart pojkarna som visade en uppfattning om att det 
finns leksaker som bara flickor kan leka med. 
 

 Vid annonsbilden framkom det att pojkarna kategoriserade färgerna utifrån kön. 
 

 I pojkar och flickors svar på framtida yrken visas en fördelning mellan könen.  
 

 Det var endast flickorna som i framtiden ville arbete med samma yrken som sina 
mammor. 
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6 Diskussion 
 
I det här kapitlet diskuteras resultatet av den insamlade empiri kopplat till tidigare 
forskning som presenterats under bakgrundskapitlet. Diskussionen utgår från ett 
genusperspektiv och de uppfattningar som finns om manlighet och kvinnlighet, vad som 
förväntas av könet beroende på olika aspekter (Johansson, 2008).  
 
6.1 Könsroller i leken samt pojkar och flickors genusuppfattningar 
 
Nedan diskuteras vilka könsroller pojkar och flickor intar i leken som synliggörs i 
resultatet av studien samt skillnader och-/eller likheter i pojkar och flickor 
genusuppfattningar.  
 
6.1.1 Könsroller i leken 
 
Hyun och Haw Choi (2004) lyfter att forskning visar att pojkar väljer att leka med 
sådant som anses vara maskulint samt att flickor väljer att leka med sådant som anses 
vara feminint som exempelvis familjelekar. Även Ärlemalm-Hagsér och Pramling 
Samuelsson (2009) har i sin forskning kommit fram till att barn väljer att leka sådant 
som förknippas till det egna könet. I barnens intervjusvar från fokusgrupperna 
synliggörs likheter med dessa studier. Flickorna i studien svarade till exempel att de 
gärna leker familjelekar som mamma, pappa och barn. En pojke svarade att han gärna 
lekte med dockor. En tolkning är att en av pojkarna verkade känna sig utpekad när en av 
de andra pojkarna sa med en bestämd ton att han brukade leka med dockvagnar. En 
reflektion väcks angående pojkens motvilja att erkänna att han lekte med dockvagnar. 
Som tidigare lyfts belyser Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) att barn 
som överskrider gränser kan uteslutas ur gemenskapen. Även Pearce och Bailey (2010) 
presenterar i sin forskning att barn kan bli förvånade när kamraten svarar att de gärna 
leker med något som anses vara tjejigt eller killigt.  
 
I svaren kan det utläsas att barnen väljer rollekar och leksaker efter vilket kön barnet 
innehar. Bosacki (2014) förklarar i sin forskning att barn kan påverkas av omgivningens 
könsuppdelande beteende och skapa strukturer för hur barnen tänker kring könsroller. 
En tolkning är att barnen blir starkt påverkade av de personer som barnen har i sin 
omgivning som exempelvis media och samhället i stort. Endast en flicka respektive en 
pojke i studien svarade könsöverskridande i sina val av rollekar och leksaker. Eidevald 
(2009) och Runions (2014) lyfter betydelsen av förskollärarnas bemötande av barnen 
och att förskollärarna bemöter pojkar och flickor olika beroende på kön. Det är av stor 
betydelse vilket förhållningssätt förskolläraren själv har till könsroller (a.a.). Lärare har 
olika förväntningar på pojkar och flickor och det förhållningssättet bidrar till att även 
relationen dem emellan ser olika ut. Relationen till pojkarna är präglat av konflikter 
medan relationen mellan lärarna och flickorna har en större närhet (Runions, 2014). En 
pedagogisk implikation är att om förskolläraren fokuserar på individen istället för att se 
till barnet som pojke eller flicka skulle de bemöta barnen med ett mer öppet fördomsfritt 
förhållningssätt. Genom att ha ett tillåtande och öppet förhållningssätt samtidigt som 
den vuxne inte förmedlar ett stereotypt beteende kanske barnen ges mer möjligheter i 
livet. Hedlin (2010) lyfter betydelsen av att ur ett genusperspektiv reflektera kring de 
normer som finns och hur de eventuellt kan begränsa barnen. Det kan finnas osynliga 
regler för pojkar respektive flickor och det som är betydelsfullt är att granska de 
reglerna för att kunna urskilja om de är positiva eller negativa (a.a.). Genom att 
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reflektera över vad som förmedlas till barnen från den vuxne angående stereotypa 
beteenden kan det möjliggöra för barnen att få ett mer öppet förhållningssätt till vad 
som barnet kan ta sig för i framtiden. Ett exempel i den pedagogiska verksamheten är att 
en förskollärare kan fokusera på barnet som individ och inte barnets yttre som att 
exempelvis berömma barnets kläder eller frisyr. Edström (2014)  redogör för en 
förändring för förskollärarnas förhållningssätt i sin studie. Det framkom att 
förskollärarna till en början kommenterade pojkars och flickors yttre med beröm men 
vid självreflektioner förändrade förskollärarna sitt beteende och fokuserade i stället på 
barnens personlighet för att inte skapa genusskillnader (a.a).   
 
I dagsläget verkar det råda starkt könsuppdelad rollek och de som överskrider den 
uppmärksammas. Idag ska genusarbete vara aktuellt i arbetet på förskolan, det betonas 
även i förskolans styrdokument genom att det poängteras att pojkar och flickor ska ha 
samma möjligheter utan att vara begränsade på grund av sitt kön (Skolverket, 2010). 
 

[…] Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 
pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Skolverket 2010, s.5) 

 
En pedagogisk implikation ur ett genusperspektiv är det av stor betydelse att samtliga i 
arbetslaget har samma inställning och har det i åtanke vid mötet med barnen. Det är av 
vikt att både i arbetslaget och individuellt reflektera över vilka genusuppfattningar som 
innehas. Bosacki (2014) belyser vikten av att reflektera kring vilket förhållningssätt 
angående könsroller som förmedlas till barnen. 
 
6.1.2 Pojkars och flickors genusuppfattningar om yrken 
 
Barn i fokusgrupperna svarar på liknande sätt som forskningen visar angående framtida 
yrken. Levy och Sadovsky (2000) presenterar forskning som visar att barn väljer 
generellt yrken som är förknippade med det egna könet, exempelvis pojkar vill helst 
arbeta med maskulint förknippat yrke medan flickor väljer omvårdande yrke (a.a). 
Pojkarna i studien svarade överlag att de ville arbeta med fordon och flickorna ville 
arbeta med omvårdnad och serviceyrken. Vervecken, Hannover och Wolter (2013) 
menar i sin forskning att barn är intresserade av sådant som stämmer överens med deras 
könsuppfattning. Därmed är det betydelsefullt att bidra till att barnen vidgar sina vyer 
angående uppfattningar kring könsroller för att ge dem större valmöjligheter i deras val 
av framtida yrken (a.a.). En pedagogisk impliktion som uppstår är betydelsen av att 
reflektera angående hur pojkar och flickor blir bemötta och vilken syn på könsroller 
som förmedlas av förskolläraren. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) 
poängterar att genus i förskolan formas av både barn och vuxna men att det är främst 
förskolläraren som agerar könsstereotypt. 
 
En reflektion som uppstår är om flickorna i studien har den uppfattningen att flickor ska 
vara omhändertagande. Vid vidare eftertanke så ställs frågan ifall flickorna blivit 
påverkade av hur de blivit bemötta. Runions (2014) lyfter att flickor blir bemötta med 
närhet och omsorg tillskillnad mot bemötandet av pojkar som är präglat av konflikter 
beroende på att det finns olika förväntningar på flickor och pojkar. Resultatet visar att 
det var enbart några av flickorna i studien som svarade att de ville arbeta med samma 
yrke som sina mammor. En fråga som väcks är ifall även pojkarna valde samma yrke 
som någon av deras föräldrar trots att de inte uttryckte det konkret. Freeman (2007) 
belyser i sin forskning att föräldrars yrkesval kan påverka barns val av yrken och att 
föräldrarna omedvetet kan förmedla en stereotyp syn på yrken.   



  
 

20 

 
6.1.3 Pojkars och flickors genusuppfattningar om kläder och färger 
 
När barnens svar kategoriseras ur ett genusperspektiv kan det utläsas att barnen kopplar 
kläder till att tillhöra ett visst kön, exempelvis att det bara är flickor som kan bära 
klänning och att det faktiskt finns flickkläder och pojkkläder. Barnen påpekade på vissa 
av de bilder som fanns som stöd under intervjuerna (se bilaga C och D) att karaktärerna 
borde byta kläder. Eidevald (2011) lyfter att det går att koppla stereotypa föreställningar 
till kläder. Det är av betydelse att förskolläraren ser till individen och inte till det yttre 
för att förhindra att barnen ska bli påverkade av den vuxnes agerande. I Edströms 
(2014) studie framkommer det att förskollärarnas fokus låg på att berömma barnens 
kläder vilket bidrog till att det skapade genusskillnader på förskolan. Under arbetet med 
Edströms studie förändrade förskollärarna sitt fokus och började istället för att berömma 
barnets kläder att se till barnet som individ och deras personlighet. Detta bidrog till att 
även barnen slutade fokusera på kompisarnas kläder (a.a.).  
 
Några av pojkarna poängterade att färgerna var fel på en av bilderna (se bilaga C). De 
uttryckte att det finns tjejfärger respektive killfärger samtidigt sa en av pojkarna att han 
trots det gillade en tjejfärg. Hellman (2010) beskriver i sin forskning att färger är tydliga 
markörer för vad som är flickigt eller pojkigt. Vid lek ges roller beroende på vilken färg 
barnet har på sig och att den som har rosa får vara mamma. Forskningen visar även att 
färger är så viktiga markörer för barnen att de könskategoriserar leksaker utefter 
leksakens färg (a.a.). En tolkning är att barnens förhållningssätt till färger påverkas av 
exempelvis samhället, media samt klädaffärer. När man idag går in i en klädaffär kan 
man tydligt utläsa vilken avdelning som tillhör pojkarna respektive flickorna. På 
flickavdelningen syns ofta färgglada söta kläder och färgen rosa är särskilt 
genomgående medan pojkavdelningen präglas av blått och ”coola” kläder.  
 
6.2 Fortsatt forskning 
 
Förslag på fortsatt forskning är att genomföra flera studier utifrån barnens perspektiv för 
att möjliggöra en djupare förståelse för pojkars och flickors genusuppfattningar. Det 
framkom i inledningen av studien att det inte finns mycket forskning att tillgå som har 
barnens perspektiv på genus som utgångspunkt. En idé är att även låta yngre barn delta i 
undersökningen för att synliggöra om det finns några skillnader i barnens svar beroende 
på ålder. Ett tillvägagångssätt är att observera barnen i deras lek och hålla fler  
barnintervjuer för att få fram barnens uppfattningar. Genom att göra båda observationer 
och intervjuer kan de resultatet jämföras med varandra för ett mer trovärdigt resultat. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Informationsbrev till föräldrar                                         

                                    
 
 
Hej! 
 
Vi heter Hannah Eliasson och Sandra Trofast, vi studerar till förskollärare vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver nu på vårt examensarbete som handlar om 
pojkar och flickors uppfattningar om manligt och kvinnligt, det som vi kallar för 
genusuppfattning. Idag finns mycket forskning kring hur det arbetas med genus i 
förskolan och kring vuxnas föreställningar om kön. Vårt syfte med undersökningen är 
att få en större förståelse hur barnen resonerar. För att undersöka detta kommer vi att 
hålla fokusgrupper där det kommer vara 5 flickor i en grupp och 5 pojkar i en grupp. Vi 
kommer i grupperna visa bilder som ett underlag för att skapa ett avslappnat samtal hur 
barnen ser på manligt och kvinnligt.  
Vi undrar därför om Ert barn får delta i vår undersökning, dvs. om barnet självt vill. 
Ingen obehörig kommer att kunna ta del av vårt material, materialet kommer enbart att 
användas i vårt examensarbete. Materialet kommer hanteras enligt vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer, vilket innebär att inga namn kommer att finnas med och att 
materialet kommer att förstöras när vårt arbete är slutfört. 
 
Om ert barn får delta i undersökningen var vänlig skriv under med namnteckning på 
talongen nedan och lämna till förskolan senast 25 september. 
 
Är det något ni undrar över får ni gärna kontakta oss. 
Tack på förhand! 
 
Mvh 
 
Hannah Eliasson  Sandra Trofast 
he222ch@student.lnu.se  st222cw@student.lnu.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, mitt barn får delta i undersökningen. 
 
________________________________ 
Namnteckning 



  
 

II 

Bilaga B Inledningsfrågor intervjun 
 
Samtalsfrågor som stöd vid gruppintervjuerna i fokusgrupperna: 

 
 Berätta vad ni ser på bilden. 
 Skulle ni vilja ändra på nånting på bilden? Berätta varför? 
 Vad brukar ni leka med?  
 Brukar ni klä ut er och låtsas att ni är någon annan? Varför väljer ni just det? 
 Vad vill ni jobba med när ni blir vuxna? Varför vill ni det? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Bilaga C Annonsbild  



  
 

IV 

Bilaga D Mjuka superhjältar 



  
 

V 

Bilaga E Mjuka superhjältar bakar 



  
 

VI 

Bilaga F Mjuka superhjältar dansar 


