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Sammanfattning 

Detta arbete redovisar resultat från en studie om hur barn i en förskoleklass uttrycker 
och tecknar fram sin representation av sina genussystem. Jag har främst fokuserat på om 
barnen beskriver aktiviteter som maskulina eller feminina samt hur barnen fokuserar på 
pojkars och flickors utseende. Studiens resultat visar att det finns lekar/aktiviteter som 
dessa barn ser som främst maskulina respektive feminina. Exempel på dessa är dans, 
som anses som en feminin aktivitet samt TV-spel som anses som en maskulin. Enligt de 
teckningar som barnen producerat finns ingen gemensam aktivitet som anses vanlig för 
båda könen. Vidare visar teckningarna hur barnen väljer att teckna samma aktiviteter 
som de andra i gruppen av samma biologiska kön. Detta görs för att undvika de 
negativa reaktioner som kan komma när någon avviker från de inlärda könsspecifika 
normerna. Pojkar och flickors utseende presenterar i barngruppen på olika sätt genom 
kläder, frisyrer etc. På barnens bilder presenteras exempelvis en stor del av flickorna 
iklädd kjol/klänning samt med längre hår än pojkarna. Jag har analyserat barnens 
teckningar och svar ur ett genusteoretiskt perspektiv som utgår från konstruktivistisk 
och poststrukturalistisk teori. Jag har även genomfört kvalitativa intervjuer med fyra av 
barnen för att få en djupare förståelse för de resultat som teckningarna presenterar. 
Intervjuerna stöder de resultat som framkommer i analysen av barnens teckningar.  
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Inledning 

Detta kapitel presenterar en inledning till arbetet. Jag kommer även att presentera 

mitt syfte och mina frågeställningar. 

Bakgrund 
I boken Jämställdhet, en del av skolans värdegrund står att jämställdhet är ett 
grundläggande värde som skall genomsyra förskolans verksamhet. (Hedlin, M. 2006. 
s.16) I Lpfö 98, Läroplanen för förskolan, kan vi läsa följande: 

 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 skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Lpfö 98)  

Detta citat fick mig att undra över vilken uppfattning eleverna, efter genomgången 
förskola, har om pojkar och flickor. Gunilla Molloy (2002. s.79) beskriver i Läraren, 

litteraturen, eleven hur barnet socialiseras in i ett genussystem via familj och samhälle. 
För många elever blir förskolan den första offentliga arenan utanför familjen. Eftersom 
jag, efter genomförd utbildning, kommer att arbeta i förskolan är det av stor vikt för mig 
att fördjupa mina kunskaper om genus och barns bilder av genussystem för att jag ska 
kunna motverka traditionella könsmönster och könsroller i min yrkesutövning. Kajsa 
Svaleryd (2002.s. 17) skriver, i Genuspedagogik, att skapandet av könsidentiteten är en 
viktig och känslig process som kräver en omgivning med kunskap och medvetenhet. Jag 
frågade mig vilka uppfattningar har barn om konstruktion av kön. Är det så att barnen 
har en konstruerad bild om vad som är specifikt för pojkar respektive flickor?  

Syfte/ Frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera barns uppfattningar om ett rådande 
genussystem. Jag kommer att utifrån ett genusteoretiskt perspektiv analysera dessa 
barns uppfattning om maskulina och feminina aktiviteter. Jag kommer även att studera 
och analysera hur dessa barn fokuserar på pojkars och flickors utseende. Utifrån mitt 
syfte ställer jag följande huvudfråga: 

• Hur uttrycker och tecknar dessa barn fram sin representation av sina 
genussystem?  

Mina underfrågor är: 

• Vilka aktiviteter anses som maskulina/feminina? 

• Hur fokuserar barn på pojkar och flickors utseende? 
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Arbetets disposition 
Arbetet börjar med en inledning där jag presenterar bakgrunden till mitt ämnesval för 
denna C-uppsats. Därefter följer mitt syfte och mina frågeställningar. I detta avsnitt tar 
jag även upp definitioner på de centrala begrepp som används i arbetet. Sedan följer ett 
litteraturavsnitt med relevant litteratur och de teoretiska utgångspunkterna som är 
centrala i mitt arbete. Efter litteraturavsnittet följer en beskrivning av den metod jag valt 
för min undersökning. Därefter presenteras resultatet som analyseras under rubriken 
Analys. Arbetet avlutas med den diskussion där mina slutsatser även presenteras. Sist 
ligger bilagor med de intervjuer som genomfördes. 

Centrala begrepp 
I detta arbete använder jag mig av begreppet genus så som det definieras i 
Nationalencyklopedin, NE. Ordet genus används som begrepp inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning samt teoribildning. Genus används för att urskilja och 
förstå de handlingar, idéer samt föreställningar som tillsammans formar människors 
sociala kön. (Hirdman. Y 2007. NE (2007-11-07) Hedlin (2006. s.45) skriver, i 
Jämställdhet, en del av skolans värdegrund, att den samhällsvetenskapliga och 
humanistiska forskningen behövde ett begrepp som kunde beskriva de dimensioner av 
manligt och kvinnligt som är kulturellt och socialt betingat. Begreppet genus markerar 
att man inte avser det biologiska könet utan syftar på uppfattningarna om manligt och 
kvinnligt, dvs. begreppet syftar på sådant som är föränderligt. Molloy (2002. s.79) 
skriver att med genusbegreppet kan vi även se barn som bärare av individuellt kön 
samtidigt som vi kan bortse från könsstereotyper. 

I Om genus beskriver R.W Connell (2003. s. 20-22) att begreppet genus handlar om hur 
samhället förhåller sig till människokroppen samt vilka konsekvenser detta får, både för 
vårt privatliv men även för hela mänsklighetens framtid. Genus är ett mönster i vår 
sociala ordning och denna ordning styr våra dagliga aktiviteter. Således handlar genus 
om de sociala relationer inom vilka individen, och även gruppen, agerar. Connell (2003) 
skriver att genusmönster kan skilja sig mellan en kulturell kontext och en annan och att 
genusordningen fortplantas socialt och inte biologiskt genom de strukturer som 
begränsar det individuella handlandet. Denna genusordning är i ständig förändring 
genom att den mänskliga praktiken skapar nya situationer.  

Jag använder mig även av begreppet genussystem för att beteckna den sociala struktur 
som rör kön. Denna struktur skapar en reglering av män och kvinnor i samhället. (NE 
(2007-11-07) Molloy (2003. s. 78-79) skriver att skolan karaktäriseras under olika tider 
av olika genusregimer. Skolan kan således via sin genusregim antingen stå emot eller 
bidra till att bibehålla det genussystem som samhället vilar på. Om begreppet 
genusregim hänvisar Molloy (2003) till Eva Gannerud som beskriver genusregim som 
det mönster av praktiker som konstruerar olika former av maskulinitet respektive 
femininitet hos personal och elever, ordnar dem i termer av prestige och makt, samt 
konstruerar en könsspecifik arbetsindelning inom institutionen. Vidare skriver Molloy 
(2002. s. 80) hur vi som barn lär oss ett genuskorrekt beteende som vi använder oss av 
under hela livet. Skälet till denna anpassning är, enligt Molloy (2002), de sanktioner 
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som drabbar dem som inte följer reglerna för den genusordning som samhället förväntar 
sig. Molloy (2002) använder Elaine Millers ord ”gender police” för dem som vaktar 
gränserna för vad som är tillåtet inom genusordningen.    

I detta arbete används dock begreppet genussystem för att beteckna den sociala struktur 
som barnen beskriver i barngruppen.  

 

Litteraturavsnitt och teoretiska 
utgångspunkter 

Under denna rubrik presenterar jag böcker och teorier som är relevanta för detta 

arbete. Jag kommer i min analys att utgå från de teoretiska tankefigurer som 

presenteras. Förutom detta så kommer jag att använda mig av tidigare studier och 

begrepp. 

Tidigare forskning 
Det finns mycket tidigare forskning om ämnet genus. Jag har begränsat mitt sökande till 
forskning om genus och förskolebarn samt hur genus konstrueras. Jag har med hjälp av 
sökorden genus, förskola, könsroller, barns uppfattning och teckningar sökt på 
databaserna Libris, Diva, Uppsök och Lärarhögskolans e-arkiv. Den forskning jag 
funnit behandlar ämnet genus i förskolan. Jag har även hittat forskning som i sin metod 
använder sig av en kombination mellan kvalitativa intervjuer och barns nedtecknande av 
sina tankar, i dessa fall har arbetet dock inte berört ämnet genus. 

I Ingrid Jakobssons och Madeleine Welanders (2007) C-uppsats ”De leker samma 

ibland” En kvalitativ studie om lek på förskolegårdar ur ett genusperspektiv använder 
sig författarna av intervjuer och observationer med åtta flickor och åtta pojkar i fem- sex 
års ålder. I arbetet framkommer att det finns skillnader mellan dessa pojkars och flickors 
lek utomhus och barnen verkar ha en uppfattning om vad som anses ”pojk-” respektive 
”flickaktigt”. Jakobson och Welander beskriver även hur barnen helst väljer att leka 
med någon av samma biologiska kön. Även Reza Darvishians C-uppsats Barns lek 

utifrån ett genus och kulturellt perspektiv (2006) visar på skillnader mellan pojkar och 
flickors lek. Jag vill även nämna Linda Claessons (2007) C-uppsats Förskolebarns 

tankar om döden där författaren använder sig av en metod där barnen fick teckna fram 
sina tankar om döden. Claesson refererar till Sven Hartmans och Tullie Torstenson-Eds 
bok Barns tankar om livet (2007. s. 25) Genom att låta barnet använda sig av estetiska 
uttrycksmedel, så som att teckna, kan barnets inre dialog bli synlig. En intervju är 
däremot främst en yttre dialog mellan barnet och den som intervjuar.  

Jag har sökt litteratur genom att söka på ordet genus i bibliotekskatalogen Libris. 
Litteratursökning har även skett genom de litteraturlistor som presenteras i de olika 
böcker och arbeten som jag läst. Kapitlet Litteraturavsnitt och teoretiska utgångspunkter 



 6

bygger till stor del på tidigare forskning om genus och hur genus konstrueras. Denna 
forskning presenteras i R.W Connells Om genus (2003), Bronwyn Davies Hur pojkar 

och flickor gör kön (2003), Ylva Elvin-Nowaks Att göra kön (2003) och Yvonne 
Hirdmans Genus- om det stabilas föränderliga former (2001). Under de rubriker som 
följer ämnar jag att ge en beskrivning av deras forskning. Gemensamt för dessa forskare 
är att de utgår ifrån att kön konstrueras i samspel med andra.  

Teoretiska tankefigurer kring lärande 
I Nationalencyklopedin (NE. 2007-12-07) beskrivs genusteori som en benämning på 
teorier där manligt och kvinnligt uppfattas som sociokulturella kategorier. Med detta 
menas att de, till skillnad från sociobiologiska förklaringsmodeller, är föränderliga i tid 
och rum. Olga Dysthe (2003s. 63-64) beskriver i Dialog, samspel och lärande, Wengers 
sammanhängande sociala inlärningsteori. Social inlärning kan beskrivas som inlärning 
av sociala beteenden. (NE. 2007- 12- 07) Dyste (2003) beskriver hur Wengers 
inlärningsteori ser lärande som ett socialt deltagande. En social teori om lärande ska, 
enligt Dystes tolkning av Wenger, förhålla sig till följande teorier: Teorier om social 
struktur, exempel på detta är normer, regler och kulturella system. Teorier om situerad 
erfarenhet, dvs. man prioriterar vardagserfarenheter, interaktion och relationer mellan 
individer och den miljö de befinner sig i. Teorier om social praxis, vardagsaktiviteter 
där fokus ligger på det omgivande sociala systemet. Teorier om identitet, hur individen 
formas socialt, med detta menas utveckling av det som kännetecknar medlemskap i en 
grupp. Dyste (2003. s. 65) skriver att hennes helhetsbeskrivning av en social 
inlärningsteori grundas på uppfattningen att grunden till lärande bygger på samspel 
mellan människor som är engagerade i gemensam verksamhet.  

Dyste (2003. s. 66-67) beskriver även dialogismen som är en kommunikationsmodell 
som framhåller kommunikation som någonting som sker mellan deltagarna. Hon 
beskriver modellen som en ”…intersubjektiv, semiotisk modell där mening skapas i 
interaktionen eller dialogen mellan den som talar och den som lyssnar.”( Dyste. 2003. 
s.66) Dialogismen innebär, enligt Dyste (2003. s. 67-68) bl.a. att mening är någonting 
som gradvis träder fram och utvecklas, gärna i samarbete med andra. Detta kan även 
återfinnas inom olika traditioner av sociokulturella perspektiv som ”social konstruktion 
av mening.” (Dyste. 2003. s. 68)  

Jag kommer i min analys att utgå ifrån ett konstruktivistiskt synsätt på hur genusstruktur 
skapas/lärs in. Konstruktivismen, även kallad socialkonstruktivism, hävdar att 
verkligheten eller sidor av verkligheten är produkter av kollektivt handlande och 
interaktion mellan människor. Detta perspektiv är främst kritiskt och ifrågasätter sociala 
företeelsers naturlighet och oundviklighet. Konstruktivismen kan även förklaras som en 
social teori som vill förklara hur människor uppfattar och formar sin verksamhet. (NE. 
2007-11-24) Jag kommer även att använda mig av Bronwyn Davies (2003s.10-11) 
poststrukturella tankefigur. Enligt Davies kan processerna och strukturerna i den sociala 
världen ha förmåga att form den enskilda individens handlande. I denna process skapas 
individens ”jag”. Det som skiljer poststrukturalistisk teori från social konstruktivism är 
att detta ”jag” inte är någonting enhetligt. Den poststrukturalistiska teorin ger, enligt 
Davies, en möjlighet att se det komplexa och föränderliga i individens jag.  
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Essentialismen är ett tredje sätt att se på genusstrukturer. Detta innebär att man menar 
att skillnader mellan manligt och kvinnligt tänkande är oupplösligt förknippat med 
könet och att de ingår i mannens och kvinnans natur. (NE. 2007-11-24) Av de teoretiker 
jag använder mig av i detta arbete är det ingen som strävar mot essentialismen. 

Konstruktion av kvinnligt och manligt 
Connell (2003. s15-17) skriver att vi inte kan se på manlighet och kvinnlighet som 
någonting givet. Att vara man eller kvinna är inget oföränderligt tillstånd utan ett 
ständigt pågående arbete. Människor konstruerar sig själva som maskulina eller 
feminina och detta sker inte endast genom sociala normer eller myndighetstvång. 
Connell (2003) menar att vi, genom vårt sätt att uppträda i det dagliga livet, intar en 
plats i genusordningen. Men det är inte ovanligt med tvetydigheter i genusindelningen. 
Connell (2003) skriver att de flesta av oss både maskulina och feminina 
personlighetsdrag. 

Marie Nordberg (2005. s.22. 24-25) beskriver i Jämställdhetens spjutspets hur femininet 
och maskulinitet inte är någonting som givet existerar. Dessa skillnader ”görs” 
kontinuerligt genom exempelvis klädsel. Nordberg menar att skillnaderna mellan 
manligt och kvinnligt är något som blir till genom att normer upprepas och praktiseras. 
Genom könskategorierna och de normer som historiskt knutits till manligt och kvinnligt 
dagligen praktiseras, förkroppsligas normerna. Detta leder, enligt Nordberg, till att 
indelningen i två motsatta kön sedimenteras i våra kroppar. Denna sedimentering gör att 
könsidentiteten framstår som oföränderlig och naturgiven.   

Ylva Elvin-Nowak (2003) s. 99-108) beskriver i Att göra kön, psykologins beskrivning 
av hur barn konstruerar kvinnlighet och manlighet. Hon menar det faktum att män tjänar 
mer och har mer makt än kvinnor, samt att kvinnor utför största delen av hemarbete tas 
som intäckt för att kvinnor av naturen passar bättre i underordnade positioner. Ur ett 
utvecklingsperspektiv blir det således viktigt att uppmuntra barnen att bli så 
flickaktiga/kvinnliga och pojkaktiga/manliga som möjligt. Problemet med detta sätt att 
tänka är att man förutsätter att kvinnligt och manligt är något som finns oberoende av 
historia, kultur och socialt sammanhang. Dessa så kallade naturliga beteenden som man 
tillskriver män respektive kvinnor är beteenden som måste läras in och repeteras. 
Förståelsen av den kulturella och sociala innebörden av manligt och kvinnligt utvecklas 
successivt. Som exempel på detta tar Elvin-Nowak upp de genussystem som presenteras 
i barnböckerna där pojkarna klättrar i träd medan flickorna oroar sig för vad mamma ska 
säga. På TV och i tidningar ser barnen att när det händer någonting viktigt ute i världen 
visas det främst stora grupper av kostymklädda män. Elvin-Nowak menar att barnen 
registrerar dylika upplevelser på sina mentala kartor över vad det innebär att vara 
kvinna eller man.     

Yvonne Hirdman (2001) s. 84-98) beskriver det hon kallar för ”Det stereotypa 
genuskontraktet” i Genus- om det stabilas föränderliga former.  Med ordet 
genuskontrakt menar Hirdman (2001) en kulturellt nedärvd överenskommelse av 
könens gemensamma sammandragande. Med detta följer förpliktelser skyldigheter och 
rättigheter. Begreppet vill ringa in att det är fråga om ett strukturellt tvång av båda 
könen. Poängen med att skapa ett begrepp som ”genuskontrakt” är, enligt Hirdman 
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(2001), att skapa något stabilt och orörligt att teoretisera utifrån. Hon beskriver en 
grunduppfattning om att mannens uppgift är att beskydda och ta hand om kvinnan. Den 
omhändertagna kvinnan har i detta kontrakt tänkande inte rätt att lämna sin plats, 
hemmet. Kvinnans uppgift är, enligt kontraktet, att föda barn och sköta hemmets 
uppgifter. Sköter hon sig så tar han hand om henne, allt enligt den ”naturliga lagen”. 
Barnafödandets praktik ger, enligt Hirdman (2001), en förklaring till dessa 
föreställningar om idealtypiska fördelningar av ansvar, rättigheter och skyldigheter 
mellan könen. Kvinnan får på så vis svårt värja sig mot den inordning som den naturliga 
ordningens institutionalisering skapar. ”Den naturliga ordningen” är segregering, själva 
genuskontraktets praktik och ideologi bygger på ett isärhållande av könen. 

Enligt Hedlin (2006. s.49, 59) ska Hirdmans genuskontrakt inte tolkas bokstavligt utan 
ses som en bild över de kulturella och sociala ”överensstämmelser” om hur män och 
kvinnor bör vara. Genuskontraktet ärvs från generation till generation präglas av ett 
visst mått av tvång. Hedlin (2006) skriver att det finns en mängd ojämnställda 
värderingar i vår kultur. Dessa värderingar uppehålls av oss alla. Författaren menar att 
ju mer medvetna vi blir om genuskontraktet desto bättre blir vi på att handla på ett sätt 
som inte är könsdiskriminerande.  

Socialisationsmodellen, dess svagheter samt den 
poststrukturella teorin 
I boken Hur pojkar och flickor gör kön problematiserar Davies (2003. s. 16- 20), liksom 
R.W Connell (2003), teorin om socialisation och könsroller. Enligt denna världsbild lär 
sig barnet sin könsroll av en vuxen. Barnet pressas till att upprätthålla rollen av 
omvärlden. Connell (2003. s. 104-105) skriver om hur avvikelser mot normerna medför 
negativa reaktioner och att följa dem ger positiva. På detta vis skolas barnet in i ett rätt 
genusrelaterat beteende under uppväxten. Enligt Connell (2003) ligger det en del 
sanning i denna beskrivning, men han poängterar även att den har svagheter. Connell 
(2003) anser dessa svagheter vara så allvarliga att modellen bör avskaffas. Den första 
svagheten i socialisationsmodellen är att den inte belyser att det finns multipla mönster 
för maskulinitet och femininet i dagens samhälle. Dessa olika mönster skapas 
exempelvis av olika klasskillnader, etniskt mångfald i samhället etc. Den andra stora 
svagheten, enligt Connell (2003), är att socialisationsmodellen förutsätter att 
genusinlärningen består av att skaffa sig karaktärsdrag. Denna teori med könsroller är 
byggd på skillnader mellan könen och det är svårt att hitta några stora skillnader i 
karaktärsdragen mellan män och kvinnor. För det tredje så beskriver denna modell den 
lärande som passiv. Detta belyses även av Davies (2003. s.16-20) Teorin erkänner inte 
att barnet deltar i konstruktionen och upprätthållandet av den sociala världen, utan den 
uppfattar barnet som ett ”råmaterial” som skall tvingas in i en form. Enligt 
Connell(2003. s.105-109) är individen hela tiden aktiv i processen och antingen 
accepterar eller förkastar de genusindelningar som presenteras. Det fjärde problemet är 
att socialisationsmodellen räknar med ett syfte, en inriktning mot könsrollsnormerna. En 
viktig insikt är, enligt Connell (2003), psykoanalysens teori om att individen utvecklas 
åt många olika håll samtidigt, inte endast i en riktning. Författaren vill ge oss en bättre 
beskrivning av hur vi tillägnar oss genus. Denna beskrivning bör innehålla både 
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motsättningen i utvecklingen samt det faktum att individen är aktiv i sitt lärande. Enligt 
Connell(2003) har socialisationsmodellen rätt i att skolan, medierna och familjen har 
stor betydelse i barnens liv. Det som modellen däremot förbiser är den interna 
komplexiteten hos dessa institutioner.     

Bronwyn Davies (2003. s. 10-11) beskriver, som tidigare nämnts i detta arbete, en 
poststrukturalistisk teori som en ram för att förstå relationerna mellan individen och 
dess sociala värld. Teorin ger en föreställning om sociala förändringar. Processerna och 
strukturerna i den sociala värden anses ha förmåga begränsa, forma, betvinga men även 
förstärka den enskilda individens handlande. I dessa processer skapas individens ”jag”. 
Att detta ”jag” inte är någonting enhetligt skiljer poststrukturalistisk teori från social 
konstruktivism. Denna teori ger oss, enligt Davis(2003), möjligheten att se individen 
som de komplexa, föränderliga, motstridiga och levande varelser som vi upplever att vi 
är.  

Att positionera sig som man eller kvinna 
Davies (2003. s. 12-13) skriver att barnen, för att bli accepterade medlemmar i 
samhället, måste lära sig att tänka och handla med hjälp av det etablerade språket för att 
kunna kommunicera, men även för att detta ger dem ett verktyg för att konstituera sig 
själv i förhållande till andra i den sociala världen. Språket är både en tillgång och en 
begränsning eftersom det möjliggör det sociala och personliga livet samtidigt som det 
inskränker formerna för vad som anses förnuftigt inom språkets ramar. Barnen lär sig 
könskoderna och att dessa står i en särskild relation till andra. Davies menar att när vi 
överför vårt språk till barnen, samtidigt stänger in dem i den sociala ordningen. Davies 
(2003. s.26-28) utvecklar uppfattningen om att kön är en del av den sociala strukturen 
samtidigt som det även är någonting som skapas av och inom individer. Den sociala 
strukturen är således inte skild från den individ som skapar den. Individen har möjlighet 
att ändra strukturen. Davies (2003) poängterar att det är viktigt att inse att individen 
påverkas av den rådande strukturen, inte endast genom yttre begränsningar utan även 
genom den begreppsmässiga ram inom vilken denna individ positionerar sig som man 
eller kvinna.  Maskulinitet och femininet är inbyggda i strukturen för vårt samhälle och 
är därför en förutsättning för tillvaron samt ett resultat av hur livet levs. Barn lär sig att 
positionera sig som pojkar eller flickor på korrekt vis eftersom det, enligt Davis (2003), 
är vad som begärs av dem. Detta för att de ska få en urskiljbar identitet inom den 
rådande sociala ordningen. Davies (2003. s. 13) menar således att barnen lär sig att 
människor är indelade i män och kvinnor och att det är viktigt att kunna urskiljas som 
det ena eller det andra. Kläder, frisyrer, sätt att tala, vad som sägs, val av aktivitet. Detta 
är exempel på faktorer som kan användas för att positionera sig inte bara som pojke 
eller flicka utan även för att identifiera vad man inte är. Davies (2003. s.30-31) 
beskriver hur förskolebarn visar sin könstillhörighet med kläddetaljer, för att de på ett 
symboliskt sätt klart ska kunna urskilja respektive kön. Som exempel på symboler för 
kvinnlighet nämns bl.a. kjolar, band, handväskor och dockor. De manliga symbolerna 
som nämns är gevär, byxor, tröjor, superhjältekläder och uniformer osv. Enligt Davies 
(2003) är kjolar och byxor mer än en ytlig klädnad. Dessa plagg fungerar som starka 
tecken på maskulina och feminina sätt att vara. 
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Enligt Connell (2002. s. 108-109) är det viktigt för barnen att lära sig hur 
genusrelationer fungerar och hur man navigerar mellan dem. På så vis består en stor del 
av genusinlärningen av att lära sig genuskompetens. Det vill säga barn och ungdomar 
lär sig hantera genusordningen, de lär sig utföra vissa genusprestationer samt anta en 
viss genusidentitet. Det kan underlätta att se genusinlärningen som en aktiv inlärning, 
ett medvetet steg i en viss riktning. Tillägnelse av genus kan inträffa när en ung 
människa stöter på genusrelationer i det dagliga livet. Barn lär sig och formar sina egna 
liv, egna mönster av feminint och maskulint. Svaleryd (2002 s. 16) menar att barn oftast 
väljer aktivitet efter sociala stereotyper, dvs. pojkar leker med pojkar och flickor med 
flickor. Detta blir problematiskt eftersom det leder till begränsning för båda könens 
erfarenhet och lärande.  

Enligt Elvin-Nowak(2003 s.109-111) är det viktigt för barnets självkänsla att ”göra 
kön” på ”rätt sätt”. Det lilla barnet måste få ihop de anvisningar som själva 
könstillhörigheten ger med sin självkänsla. Författaren beskriver även hur manlighet i 
många avseenden skapas i en överordnad position. Detta innebär att pojkarna bör hitta 
till en sådan position eftersom pojkar där får mest bekräftelse av sin omgivning. För 
flickor gäller således, enligt Elwin-Nowak (2003), att få ihop en bra självkänsla med 
insikten att de i många avseenden inte tillhör den grupp som räknas som viktig. Enligt 
författaren innebär detta att flickor lär sig att införliva pojkarnas perspektiv i sin 
självbild medan pojkarna inte i samma utsträckning bryr sig om flickornas uppfattning 
om dem. Svaleryd (2002.s.15) belyser hur flickorna, i människors 
vardagsföreställningar, ofta förväntas vara snälla, söta och hjälpsamma medan pojkar 
bör vara aktiva, dominerande och kräva uppmärksamhet.  

Elvin-Nowak (2003. s. 114-120) beskriver även hur grunden för kvinnors 
identitetsutveckling tidigare var att kvinnorna var underordnade männen. Idag är 
situationen annorlunda eftersom vi har jämställdhetslagstiftningar o. dyl. som ger 
kvinnor samma formella möjligheter som män. Men, som Elvin-Nowak (2003) 
beskriver, formella möjligheter och rättigheter är inte detsamma som praktiska 
möjligheter. Enligt jämställdhetstanken är det fria valet det som ska avgöra våra val och 
vilka vi är. Men för att vi ska få den könsmässiga bekräftelsen gäller fortfarande över- 
och underordningssystemet. Slutligen menar Elvin-Nowak (2003) att barnen lär sig att 
göra kön i en kultur som hävdar att könstillhörigheten inte spelar någon roll, samtidigt 
som denna kultur är fixerad vid kön.        

 

Mannen som norm 
Hedlin (2006. s.30-35) beskriver att mannen som står som symbol för människan, en 
manlig norm. Hedlin (2006) menar att vårt språk utrycker en kulturell föreställning om 
mannen som norm. Om inget annat anges är det en man som åsyftas. Man markerar 
kvinnor med särskilda tillägg såsom kvinnlig läkare, lärarinna etc. Det finns dock 
undantag från denna regel, oftast knutna till vård och omsorg.(Jämför Hirdmans 
stereotypa genuskontrakt) Att ta hand om barn räknas till ett kvinnligt område, vilket 
gör att en manlig förskollärare markeras särskilt. Enligt Hedlin (2006) gäller det 
allmänna alltså män men inte alltid kvinnor. Detta lär sig barn bl.a. genom barnböcker 
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och barnprogram där huvudpersonen, enligt Hedlin, oftare är en pojke än en flicka. Barn 
lär sig att det finns olika regler för pojkar och flickor och att det är det manliga som har 
högre status.  Hirdman (2001. s. 59, 63-64) beskriver hur mannen som norm 
representerar en jämförelse mellan kvinna och människa. Hirdman (2001) belyser 
Genevieve Lloyds bok The man of Reason, vilken beskriver hur förnuft, själ och 
förstånd vävts in i den västerländska filosofins förståelse av maskulinum. Det är dessa 
egenskaper som anses skapa det mänskliga och därmed skiljer oss från djuren. Hirdman 
menar att kvinnan här anses helt ovidkommande och i detta fall kan placeras i ett 
mellanrum mellan djur och människa.        

Metod 

Under denna rubrik kommer jag att presentera hur jag genomförde min studie, 

mitt urval samt mina datainsamlingsmetoder. 

Bakgrund till metoden 
I mitt arbete kommer jag att använda mig av material från den studie jag genomförde 
med barnen i den specifika förskoleklassen. Jag kommer att analysera resultatet ur ett 
genusteoretiskt perspektiv. Min studie bestod av två delar, den ena delen där uppgiften 
var att teckna en pojke respektive flicka samt vad pojkar och flickor brukar göra/ leka. 
Den andra delen var individuella intervjuer med fyra av barnen, slumpmässigt utvalda. 
Jag valde att först låta barnen teckna fram sina upplevelser eftersom jag ansåg att det 
fanns en risk att barnen i en intervju skulle påverkas av intervjuaren och situationen. 
Detta problem uppkom i de intervjuer jag genomförde och på grund av detta kommer 
endast delar av dessa intervjuerna att användas i mitt arbete. Sven Hartman och Tullie 
Torstenson-Ed (2007. s.25) skriver i sin bok Barns tankar om livet: 

Forskningsområdet gäller alltså barns upplevelser, reflektioner och formande av livstolkning. 

Helheten kan bli ett växelspel mellan barnens livsfrågor och livstolkning. Detta kan liknas vid en 

inre dialog som förs i de texter barn och unga skriver. Vi har märkt att en intervjuare kan störa 

en sådan dialog. Ofta är det så för att informanten anstränger sig för att få den yttre dialogen 

att fungera, och detta är något som kan gå ut över den inre dialogen.  

Eftersom de barn som deltog i min studie går i förskoleklass och därför inte hunnit få så 
mycket läs- och skrivundervisning, anser jag att det skulle utgöra ett hinder för dem att 
skriva ner sina åsikter och upplevelser. Jag valde istället att låta dem teckna. Idén till 
utformningen fick jag från en undersökning som gjordes av Viksjö Etik och 
värdegrundsgrupps jämställdhetsprojekt i Järfällakommun, våren 2004-2005.  
(Stenman. 2004-2005) Hartman och Torstenson-Ed (2007. s.25-26) skriver att 
intervjuer, trots ovanstående svårigheter, erbjuder en större möjlighet att be barnet 
fördjupa sig på något område. Enligt författarna är det en fördel att kombinera intervjun 
med övrigt material så att intervjuerna och i detta fall teckningarna kan komplettera 
varandra. 



 12

 

Jag valde att fokusera på vilka aktiviteter barnen presenterade som maskulina respektive 
feminina samt hur bilden av pojkar och flickors utseende presenterades. Detta gjordes 
på grund av, som Davies påpekar, val av aktivitet, kläder, frisyrer etc. är exempel på 
faktorer som används för att positionera sig som pojke eller flicka. (Davies. 2003.)   

Datainsamlingsmetoder 
Arbetets datainsamlingsmetoder är, som nämnts tidigare, av kvalitativ natur. 
Presentationen av resultatet kommer att bestå av en kvantitativ och en kvalitativ del. 
Inför bearbetningen av barnens teckningar har jag utgått från Nationalencyklopedins 

beskrivning av hur data från en kvalitativ metod sammanfattas. Där beskrivs hur 
resultatet sammanfattas i statistisk form. (NE 2007-11-09)  Jag kommer att utifrån dessa 
bearbetade data analysera utfallet ur ett genusteoretiskt perspektiv.  

 

I studien utgår jag från den beskrivning av kvalitativa intervjuer som finns i Johansson 
och Svedners (2006. s. 43) bok Examensarbetet i Lärarutbildningen. I den kvalitativa 
intervjuformen är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera i de 
olika intervjuerna. Detta beroende på de svar som fås av den som blir intervjuad. Jag 
valde att spela in intervjuerna på band eftersom, som Johansson och Svedner (2006) 
skriver, exempelvis pauseringar och tonfall kan vara viktiga för att förstå vad som 
sägs.(Detta belyses även under rubriken Att intervjua barn.) Dessa intervjuer har skrivits 
ut ordagrant och delar av intervjuerna kommer att presenteras och analyseras ur ett 
genusteoretiskt perspektiv. Intervjuerna kommer endast att användas delvis och då 
främst som stöd till analysen av barnens bilder.   

För att anonymisera eleverna valde jag, i båda undersökningarna, att ge dem ett 
individuellt nr. I arbetet har jag dock valt att kalla barnen för Jens, Mikael, Malin och 
Cindy.  

Att intervjua barn 
Att intervjua barn kan vara ett sätt att skapa sig förståelse för hur barn tänker. I Att 

förstå barns tankar beskriver Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson 
(2000 s. 25-26) hur man kan gå tillväga när man intervjuar barn. Det första steget är det 
praktiska arrangemanget. Valet av en lugn plats är en förutsättning för att barnet ska 
kunna koncentrera sig och inte tappa intresset. Den som intervjuar bör spela in 
diskussionerna eftersom det är svårt att göra anteckningar under tiden som samtalet 
pågår. Det är även viktigt för analysen att ha hela intervjun inspelad. Detta poängterar 
även Johansson och Svedner(2006.s. 43 ) Doverborg och Pramling Samuelsson (2000 
s.26-30) skriver att tidpunkten för intervjun är betydelsefull för resultatet. Ett barn som 
är exempelvis trött eller hungrig är svårare att motivera och intressera för intervjun. 
Författarna poängterar att det är viktigt att den som genomför intervjun skapat en 
relation till barnet som bygger på förtroende. Ska man intervjua ett barn som man inte 
känner är det, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000), viktigt att den som 
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genomför intervjuerna gjort sig hemmastadd både med barngruppen och med dess 
miljö. Att respektera barnet och dess känslor är viktigt för att kunna bygga upp en bra 
relation mellan den som intervjuar och barnet. Författarna skriver att barnet redan vid 
första kontakten bör känna hur viktiga det är, dvs. att just detta barn är utvalt och att det 
som barnet säger är viktigt. Barnet bör även upplysas om vad samtalet ska handla om 
och varför det ska äga rum. För att kunna bibehålla den ömsesidiga kontakten är det, 
enligt Doverborg och Pamling Samuelsson (2000), viktigt att under intervjun visa sitt 
intresse genom att under pågående intervju exempelvis nicka och le. Den som intervjuar 
bör även ta i beaktande att barnet inte alltid kan ge svar på de frågor som ställs. Barnet 
har kanske inte tänkt på det som frågan gäller och därför inte har någon erfarenhet av 
ämnet. Jag har i mina intervjuer tagit hänsyn till dessa delar av Doverborg och Pramling 
Samuelssons (2000) metodik för barnintervjuer.         

Urval 
Jag valde att göra min studie i en förskoleklass på min VFU skola. Skolan ligger i ett 
villaområde i en norrförort till Stockholm. Antalet deltagare i den första delen av 
studien var 25 st. barn, 13 pojkar och 12 flickor. Jag valde förskoleklass eftersom 
barnen där kan ha påverkats av Lpfö 98 under sin tid på förskolan.   

Inför intervjuerna valde jag slumpmässigt ut fyra barn ur gruppen. Eftersom jag ville ha 
en jämn könsfördelning valde jag ut två flickor och två pojkar. Hur jag gick till väga 
beskrivs under nästa rubrik.   

Studiens genomförande      
Barnen fick som uppgift att teckna en flicka och en pojke, samt vad flickor och pojkar 
brukar göra. De fick även kort berätta för mig vad teckningarna föreställde. Dessa 
kommentarer skrevs ner på teckningen som minnesanteckningar för analysen. För att 
minska risken att barnen, genom att titta på varandra, skulle rita samma aktiviteter valde 
jag att dela gruppen i fyra mindre grupper. Eftersom personalen känner barnen bäst 
valde jag att låta dem göra gruppindelningen till de fyra grupperna. Denna gruppering 
blev nästan renodlade pojk- och flickgrupper. Barnen diskuterade mycket under arbetet 
och trots mina intentioner att förhindra att barnen skulle påverka varandra, blev 
resultatet att många tecknade samma aktiviteter. På grund av detta anser jag att 
resultatet från min studie främst är presentationer av pojkarnas respektive flickornas 
genussystem i denna grupp.  

Inför intervjuerna valde jag slumpmässigt ut fyra elever, två pojkar och två flickor. 
Varje barns teckning var märkt med deras individuella nummer. Dessa nummer skrevs 
ner på lappar som delades i två högar, en för pojkar och en för flickor. Därefter kunde 
jag genom lottning få fram två bilder tecknade av pojkar respektive flickor. Utifrån 
deras teckning och i förväg planerade frågeområden genomförde jag intervjuer med 
dessa barn. Teckningarna samt de nedskrivna intervjuerna kommer att utgöra grunden i 
mitt arbete. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000 s. 29) skriver att valet mellan 
att intervjua barn enskilt eller i grupp avgörs utifrån vad vi vill få ut av intervjun. 
Eftersom jag ville ta reda på hur det enskilda barnet tänker kring dessa frågeområden 
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valde jag att göra en enskild intervju med varje barn. De frågeområden som jag utgick 
ifrån var följande: 

• Flickors respektive pojkars aktivitet/lek. - Är alla lekar tillåtet för alla? Finns 
det ställen på skolan där främst pojkar eller flickor leker? 

• Pojkars respektive flickors utseende/kläder. - Finns det något, klädesplagg 
eller dyl., som man inte kan ha på sig för att man är pojke/flicka? 

Tillförlitlighet 
Runa Patel och Bo Davidsson (2003. s.54) belyser i Forskningsmetodikens grunder 

frågan om generaliserbarhet. När vi inte kan studera alla individer eller alla situationer 
måste vi ta ställning till hur urvalet av deltagare till studien väljs ut. De resultat som 
framkommer gäller då endast den grupp som deltagit i studien. Det resultat som jag 
erhåller i min studie gäller således för denna specifika grupp förskolebarn. Som jag 
tidigare nämnde upplevde jag som intervjuare att jag påverkade barnens svar på vissa 
delar av intervjuerna. På grund av detta har jag endast valt att använda delar av 
intervjuerna och då främst som ett stöd till analysen av barnens teckningar. 

Etiska aspekter 
Inför studien har jag tagit del av de vägledande etiska riktlinjer som presenteras av Sven 
Hartman (2005 s.129-131) i Skrivhandledning. Dessa riktlinjer är: 

• Kravet på öppenhet. De berörda måste informeras om och samtycka till att delta 
i undersökningen. 

• Kravet på självbestämmande. Deltagarna har rätt att bestämma om de ska delta 
och på vilka villkor detta ska ske.  

• Kravet på konfidentiell behandling. Personuppgifter o. dyl. skall samlas in, 
behandlas och bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Kravet på autonomi. Insamlat forskningsmaterial får endast användas för 
forskningsändamål.  

Barnen i förskoleklassen informerades om vem jag var och att jag genomförde denna 
studie för min lärarutbildning. Jag berättade hur studien skulle gå till och att deltagandet 
var frivilligt. Jag anonymiserade eleverna genom att ge dem ett individuellt nr. och 
personalen informerades om att inga namn på barnen eller skolan skulle användas i 
arbetet. Föräldrarna gav sitt medgivande till intervjuerna som genomfördes och det var 
endast jag som hade tillgång till ljudfilerna från dessa. Det insamlade materialet 
kommer endast att användas till detta arbete. 
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Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av min studie. Först redovisas den delen där 

hela gruppen deltog. Jag presenterar resultatet i form av en tabell. I tabellen 

redovisas resultatet från hela gruppen, samt resultaten för pojkar respektive 

flickor. Den andra delen av studien presenteras genom att intervjusvaren ordnas 

under rubriker som utgår ifrån de frågeställningar jag hade. 

Barnens teckningar 
Jag ställde frågan: Hur tecknar dessa barn fram sin representation av sina genussystem? 
Vilka aktiviteter anses som maskulina/feminina samt hur fokuserar dessa barn på 
pojkars och flickors utseende? För att få svar på min fråga bad jag 25 barn i en 
förskoleklass att teckna en flicka och en pojke samt vad flickor och pojkar brukar göra. 
Jag valde att del in resultatet i pojkars teckningar (13 st.) och flickors teckningar (12 st.) 
eftersom barnen satt i pojk- och flickgrupper under tiden de tecknade. Som jag skrev 
tidigare anser jag att denna tecknade representation främst är en representation av 
flickors respektive pojkars genussystem i denna grupp. Detta på grund av att barnen 
diskuterade vad de skulle teckna och på så vis påverkade varandra. 

 

Jag har sammanställt resultatet av teckningarna i två delar. Den ena delen visar barnen 
tecknat fram vad pojkar respektive flickor brukar göra/leka. Den andra delen visar hur 
dessa barns teckningar presenterar flickor respektive pojkar. Några av barnen ritade 
flera aktiviteter på sin teckning. På grund av detta blir det sammansatta procentantalet 
mer än 100 %. 

Representation av flickor i barnens genussystem 

I dessa barns tecknade representation av sitt genussystem presenteras flickornas 
aktiviteter på följande vis:  

 

Flickors 

aktiviteter: 

Hela gruppen (25 

st.) 

Pojkars 

uppfattning (13 

st.) 

Flickors 

uppfattning (12 

st.) 

Leker med 
dockor/Barbie 

28 % (7/25)  Ca.46 % (6/13) Ca.8 % (1/12) 

Dansar/ dansa disco 20 % (5/25)  Ca.42 % (5/12) 

Ritar 12 % (3/25) Ca.8 % (1/13) Ca.17 % (2/12) 

Får paket/ går på 
kalas 

8 % (2/ 25)  Ca.17 % (2/12) 

Skuttar ute/ går en 8 % (2/25)  Ca.17 % (2/12) 
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promenad 

Tycker om guld/ 
köper smycken 

8 % (2 /25) Ca.15 % (2/13)  

Hoppar rep 4 % (1/25) Ca.8 % (1/13)  

Klättrar i 
klätterställningen 

4 % (1/25) Ca.8 % (1/13)  

Badar 4 % (1/25) Ca.8 % (1/13)  

Har vattkoppor 4 % (1/25) Ca.8 % (1/13)  

Sminkar sig 4 % (1/25) Ca.8 % (1/13)  

 

Den tecknade presentationen av flickor såg ut på följande sätt: 

Presentation av 

flickor: 

Hela gruppen (25 

st.) 

Pojkars 

uppfattning (13 st.) 

Flickors 

uppfattning (12 st.) 

Tecknar flickor med 
längre hår än pojkar 

76 % (19/25) Ca.62 % (8/13) Ca.92 % (11/12) 

Tecknar flickor med 
kjol/klänning 

52 % (13/25) Ca.23 % (3/13) Ca.83 % (10/12) 

 

Representation av pojkar i barnens genussystem 

I dessa barns tecknade representation av sitt genussystem presenteras pojkarnas 
aktiviteter på följande vis: 

 

Pojkars 

aktiviteter: 

Hela gruppen (25 

st.) 
Pojkars 

uppfattning (13 

st.) 

Flickors 

uppfattning (12 

st.) 

Spelar TV-spel 44 % (11/25) Ca.85 % (11/13)  

Spelar fotboll/ 
innebandy 

28 % (7/25)  Ca.58 % (7/12)  

Bygger/bygger 
koja/bygger med 
Lego/magneter 

20 % (5/25) Ca.15 % (2/13) 25 % (3/12) 

Åker 
motorcykel/motor 
cross 

8 % (2/25) Ca.15 % (2/13)  

Cyklar på enhjuling 4 % (1/25) Ca.8 % (1/13)   

Byter Pokémon- 4 % (1/25)  Ca.8 % (1/12) 
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kort 

Går på gräset och 
hoppar 

4 % (1/25)  Ca.8 % (1/12) 

Leker halloween 4 % (1/25) Ca.8 % (1/13)  

 

Den tecknade presentationen av pojkar såg ut på följande sätt: 

Presentation av 

pojkar: 

Hela gruppen (25 

st.) 
Pojkars 

uppfattning (13 st.) 
Flickors 

uppfattning (12 st.) 

Tecknar pojkar med 
kortare hår än 
flickor. 

76 % (19/25) Ca.62 % (8/13) Ca.92 % (11/12) 

Intervjuer 
För att få en djupare förståelse för barnens representation av sitt genussystem valde jag 
slumpmässigt ut fyra barn ur gruppen för intervjuer. Jag valde två flickor och två pojkar 
för att få en jämn fördelning mellan könen. I bilagan med intervjuerna är barnen 
numrerade med ett individuellt nr. I arbetet har jag dock valt att ge barnen namn, jag 
skriver även in barnens nr. för att läsaren ska kunna veta vilket barn som intervjuas i 
bilagorna. Jag har valt att kalla barnen Malin (F14), Cindy (F20), Mikael (P13) samt 
Jens (P24). Jag kallas i intervjuerna för U (Ulrika). Frågan som jag främst sökte svar på 
var: Vilka aktiviteter anses, av just dessa fyra barn, som maskulina/feminina, samt hur 
fokuserar dessa fyra barn på pojkar och flickors utseende. Jag sammanfattar vissa svar 
eftersom dessa främst fungerar som en resumé för att läsaren ska förstå i vilket 
sammanhang citaten är tagna. Intervjuerna i helhet finns i arbetets bilagor. 

 

Feminina och maskulina aktiviteter. 

Jag ville ta reda på om det fanns lekar och aktiviteter som barnen såg som exklusivt 
maskulina eller feminina.  

Malin 

Malin svarade att pojkar brukar byta pokémon kort och spela fotboll. På frågan om 
flickor också brukar byta pokémon kort så fick jag svaret: 

Malin: Inte så mycket.  

U: Näe, men ibland? 

Malin: Dom (flickor) brukar mest leka mamma, pappa, barn och sådär. 

U: Okej. Brukar killar leka mamma, pappa, barn?  

Malin: Öh. Ja, kanske. Då kanske dom är pappa men dom brukar ibland göra det. Men mest så 

spelar dom fotboll, eller nåt, bandy. 
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Intervjun fortsätter och jag ställer frågan om det finns någonting som flickor inte får 
leka. Då följer detta svar: 

Malin: Eh, ibland ifall killar leker spiderman och så där, då kanske flickor inte får vara med, för 

då finns det inga tjejer i spiderman. 

Cindy 

Även Cindy svarade att pojkar spelar fotboll och tennis. Flickorna brukar dansa, hoppa 
studsmatta och cykla menar hon. Jag ställde frågan om även tjejer brukar spela fotboll 
och tennis? 

Cindy: Lite tjejer. 

U: Å dansa, hoppa studsmatta och cykla. Brukar killar göra det också eller är det bara tjejer? 

Cindy: Också killar. 

Jag ställer frågan om det finns någonting som killar inte får göra och får följande svar: 

Cindy: Vet inte. 

U: Du vet inte. Finns det någonting som tjejer inte får göra då? 

Cindy: Dom får inte sparkas, dom får inte slåss.  

U: Får killar sparkas och slåss? 

Cindy: Näe. 

Mikael 

Mikael svarade att flickor brukar hoppa hopprep och gå till klätterställningen. På frågan 
om även pojkar hoppade hopprep och klättrade i klätterställningen svarade Mikael ja. 
Vidare ansåg han att pojkar brukar springa runt. 

U: Springa runt. Är det något speciellt killar brukar leka? Vad då? 

Mikael: Spiderman och Batman och sådant. 

U: Brukar tjejer också leka Spiderman och Batman? 

Mikael: Näe. 

U: Varför inte då tror du? 

Mikael: Eh, för att dom gillar inte det. 

Jag ställde även frågan om det fanns något ställe där endast pojkar brukar leka.  

Mikael: Ja. 

U: Vad är det för ställe? 

Mikael: Det är i parken. (En lekpark i anslutning till skolan.) 

U: Brukar inte tjejerna leka i parken? 

Mikael: *Skakar på huvudet.* 
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Jens 

Jens svarade att flickor brukar rita och pojkar brukar spela TV-spel. Han berättar om sin 
teckning: 

Jens: Tjejen ritar och killen spelar lite Lego Star Wars. 

U: Brukar tjejer spela Star Wars? 

Jens: Näe. 

 

Pojkars och flickors utseende. 

För att svara på frågan, vilken bild dessa fyra barn har om pojkars respektive flickors 
utseende, ställde jag frågor kring hur de ansåg att pojkar och flickor ska/brukar se ut. 

Malin  

På frågan om hur hon tycker att flickor ska se ut svarade Malin: 

Malin: Fina. 

U: På vilket sätt då? 

Malin: Öhh, vet inte. 

U: Vad är det som är fint? 

Malin: Hmm, ifall dom har klänning med hjärtan eller sådär. 

U: Hur ska killar se ut då? 

Malin: Dom kan vara tuffa ifall dom har sådana där rockkläder eller något. 

Jag ställde även frågan om det finns någonting som pojkar inte får ha på sig. 

Malin: Ja, prinsesskläder, dom vill ju. Dom vill inte det. 

Cindy 

Cindy svarade på frågan vad flickor brukade ha på sig. 

Cindy: Dom brukar ha klänning och ha kjol och tofsar. Nu kommer jag inte på mer. 

U: Du kommer inte på mer. Vad brukar killar ha då? 

Cindy: Dom brukar ha byxor och så brukar dom ha … Jag vet inte. 

Mikael  

Mikael tittade på klassfotografiet när han svarade på frågan vad pojkar och flickor 
brukar ha på sig. När jag frågade om det finns något som pojkar inte får ha på sig följde 
denna diskussion: 

Mikael: Tjejkläder. 

U: Och vad är tjejkläder för något? 

Mikael: Det man har på tjejer. 
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U: Kan du ge exempel på tjejkläder? 

Mikael: Vad är det? 

U: Ja, kan du komma och tänka på något som… berätta någonting som är tjejkläder? Är det en 

speciell färg eller något speciellt klädesplagg som är tjejkläder? 

Mikael: Hmm, någon speciell färg. 

U: Vilken färg skulle det kunna vara? 

Mikael: Öh, rosa. 

U: Rosa, är det en tjej- färg? 

Mikael: Hm. 

U: Hm. Finns det någon kill- färg då? 

Mikael: Hm. 

U: Vad skulle det kunna vara? 

Mikael: Blått. 

U: Blått. Finns det någonting som tjejer absolut inte får ha på sig? Någon färg eller 

klädesplagg? 

Mikael: Dom får inte ha killkläder. 

U: Dom får inte ha killkläder. Vad är killkläder för något då? Hur ser man att det är killkläder? 

Mikael: Ehm, öh jag vet inte. 

 

Jens 

Jag ställde frågan, hur tjejer brukar se ut, och fick svaret: 

Jens: Jag vet inte. 

U: Brukar tjejer och killar ha samma kläder? 

Jens: Näe. 

U: Vad brukar dom ha för olika kläder då? 

Jens: Killar brukar ha skelett och vanliga. 

U: Vad brukar tjejer ha då? 

Jens: Massor av fina tjejer och vanliga. 

 

Resultat av intervjuer 

Dessa fyra barn är eniga om att pojkar och flickor brukar leka olika saker. Exempel på 
lekar som anses feminina är mamma, pappa, barn och att dansa. Lekar som anses 
maskulina är bl.a. Spiderman och att spela TV-spel. Flickorna menar att det är ovanligt 
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att pojkarna deltar i ”flicklekarna” medan pojkarna menar att flickorna inte alls deltar i 
”pojklekarna”. När det gäller pojkars och flickors utseende är barnen överrens om att 
pojkar och flickor klär sig olika. Som exempel på feminina attribut nämner flickorna 
kjolar, tofsar och klänning med hjärtan. Pojkarna ger exempel som att flickor har 
”tjejkläder” och att de är ”fina”. Exempel på maskulina attribut är enligt flickorna byxor 
och ”tuffa rockkläder”. Enligt pojkarna är ”killkläder” och ”skelett” några av de 
maskulina attribut som nämns.     

Analys 

Under denna rubrik kommer jag att, utifrån de teorier och den litteratur som 

presenteras i Litteraturavsnittet/teoretiska utgångspunkter, analysera det material 

och de svar som min studie resulterat i.  

Barnens presentation av sitt genussystem.  
De frågor som främst besvaras i min studie är. Vilka aktiviteter presenteras som 
maskulina respektive feminina i barnens bilder, samt hur presenteras bilden av pojkar 
respektive flickor? Denna analys är av tolkande karaktär. 

 

Dans och TV-spel 

Ett tydligt mönster i resultatet var att flertalet av barnen tecknade samma aktiviteter som 
de övriga av samma biologiska kön. Fem av 12 flickor tecknade dans som deras främsta 
aktivitet och 11 av 13 pojkar tecknade att spela TV-spel som motsvarande aktivitet för 
pojkar. Även när det gällde nedtecknade av det motsatta könets aktiviteter kunde jag se 
samma mönster. Sex av 13 pojkar tecknade lek med dockor som aktivitet för flickor, 
medan sju av 12 flickor tecknade fotboll/innebandy som aktivitet för pojkar. Enligt 
Connell (2003) konstruerar människor sig själva som maskulina respektive feminina. 
Han menar att vi, genom vårt sätt att uppträda i det dagliga livet, intar en plats i 
genusordningen. Davies (2003) skriver att individen, i detta fall barnen, är aktiva i 
konstruktionen av sitt genussystem. Enligt den socialisationsmodell som Connell (2003) 
beskriver, medför avvikelser från de inlärda könsspecifika normerna negativa 
reaktioner. Även om Connell (2003) beskriver flera svagheter i modellen medger han att 
de socialisationsagenter, så som familjen, skolan etc., som finns runt barnen har 
betydelse för konstruktionen av genusordningen. Enligt Connell (2003) skulle orsaken 
till barnens handlande vara att de vill undvika de negativa reaktioner som följer ett 
avvikande från normerna för vad som anses maskulint eller feminint. Genom att teckna 
samma aktivitet som de övriga med samma biologiska kön minimeras risken för att 
”teckna fel”. På detta sätt försäkrar sig barnet om att det uppfattat ”rätt” gällande 
maskulina och feminina aktiviteter. Elvin-Nowak (2003) skriver att det är viktigt för 
barnets självkänsla att göra kön på ”rätt sätt”. Under min intervju med Mikael upplevde 
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jag att han, genom att ge svar utifrån könsspecifika normer, försökte undvika dylika 
negativa reaktioner som Connell (2003) beskriver. På frågan om det finns någonting 
som pojkar inte får ha på sig svarade Mikael ”tjejkläder”. När jag bad honom ge 
exempel på ”tjejkläder” visste han inte vad han skulle svara. Jag gav honom frågan om 
”tjejkläder” var ett speciellt klädesplagg eller någon speciell färg och han svarade färgen 
rosa. Utifrån Connells (2003) beskrivning av socialisationsmodellen, är orsaken till att 
Mikael svarar med färgerna rosa och blått att han lärt sig att de färgerna står för feminint 
och maskulint. De är ett ”säkert kort” och jag som intervjuar får det svar som Mikael 
tror att jag vill ha.  

 

En av flickorna beskriver hur pojkar spelar fotboll och flickorna dansar disco. 

 

Av resultaten för hela barngruppen kunde man utläsa att flickornas främsta aktiviteter 
vara att leka med dockor/Barbie (7st./25 barn). En intressant iakttagelse var att av dessa 
sju barn var det sex pojkar som ansåg att flickor brukade leka med dockor. Detta medan 
endast en flicka av 12 st. ansåg detta var en vanlig aktivitet bland flickorna. Utifrån 
Hirdmans (2001) stereotypa genuskontrakt skulle orsaken kunna vara att pojkarnas 
presentation av flickornas lek med dockor ger en bild av ”den naturliga lagen”. Med 
detta menas att kvinnans uppgift, enligt Hirdmans (2001) kontrakt, är att sköta om 
barnen och hemmet. De fem barn, av de 25, som tecknat pojkar som bygger kan även 
vara spår av genuskontraktet. Enligt detta är det mannens uppgift att beskydda och ta 
hand om kvinnan. Eftersom kvinnans plats, enligt Hirdmans (2001) kontrakt, är i 
hemmet är det således mannens uppgift att se till att hon har ett hem. Att bygga kojor o. 
dyl. skulle då, enligt detta, kunna anses som typiska maskulina aktiviteter. Hirdmans 
(2001) genuskontrakt speglas även i Malins svar att flickor mest brukar leka ”mamma, 
pappa, barn”. På frågan om även pojkar brukar leka denna lek blev svaret: ”Öh. Ja, 
kanske. Då kanske dom är pappa men dom brukar ibland göra det . Men mest så spelar 
dom fotboll, eller nåt, bandy.” Enligt Malin är att det är ovanligt att pojkar är med i 
”mamma, pappa, barn” lekar, och om de deltar så är deras roll att vara pappa. Om denna 
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lek tolkas utifrån Hirdmans (2001) genuskontrakt, kan den ses som en bild över de 
sociala uppfattningar som existerar i samhället om hur män och kvinnor ”bör” vara.     

 

En av pojkarna beskriver hur pojkar spelar TV-spel medan flickor leker i dockvrån . 

 

Hirdman (2001) menar att genuskontraktets praktik och ideologi bygger på ett 
isärhållande av könen. Detta isärhållande speglas i min undersökning genom att 
pojkarnas och flickornas aktiviteter är olika. I den del av undersökningen som omfattar 
hela barngruppen finns det inte någon aktivitet som är gemensam för både flickor och 
pojkar. I intervjuerna dyker dock några lekar upp som även brukar lekas av båda könen. 
Exempel på dessa ger Cindy som menar att ”lite tjejer” kan spela fotboll och tennis samt 
att också ”killar” dansar, hoppar studsmatta och cyklar. Trots att dessa aktiviteter kunde 
lekas av båda könen uppfattades fotboll och tennis ändå vid första anblicken som 
maskulina och dansa, hoppa studsmatta samt cykla som feminina. Det var först efter 
min fråga om dessa aktiviteter kunde lekas av det motsatta könet som barnen svarade att 
så var fallet. Andra exempel på isärhållande av könen är när Mikael menar att endast 
pojkarna brukar leka i parken samt när Jens hävdar att flickor inte spelar TV-spel. 

 

Snäll och stygg 

Svaleryd (2002) beskriver hur det i människors vardagsföreställning ofta ingår att 
flickor bör vara söta snälla och hjälpsamma. När Cindy fick frågan om det finns 
någonting som flickor inte får göra var hennes spontana svar: ”Dom får inte sparkas, 
dom får inte slåss.” När jag sedan frågade om det var tillåtet för pojkar att sparkas och 
slåss svarade hon nej. Det intressanta var dock att detta var hennes spontana svar som 
utifrån Svaleryds (2002) påstående kan tolkas som att Cindy fått lära sig att flickor ska 
vara snälla. D.v.s. de ska inte sparkas och slåss. Pojkarnas däremot bör, enligt de 
vardagsföreställningar Svaleryd (2002) presenterar, vara aktiva och dominerande. De 
lekar som flest barn presenterade som maskulina var att spela Tv-spel och olika 
lagsporter. Dessa lekar har det gemensamt att deltagarna bör vara aktiva och 
dominerande.   



 24

Davies (2003) beskriver språket som ett verktyg för att konstituera sig själv i 
förhållande till andra i den sociala världen. Enligt Davies (2003) är språket en tillgång 
eftersom det möjliggör det sociala och personliga livet. Samtidigt inskränker språket 
även formerna för vad som anses förnuftigt inom språkets ramar. Barnen lär sig 
könskoderna och att de står i särskild relation till andra. Genom att språket överförs till 
barnen stängs de in i den sociala ordningen. Barnen lär sig att människor är indelade i 
män och kvinnor och att det är viktigt att kunna urskiljas som det ena eller det andra. 
Detta resulterar i att barnen lär sig att positionera sig som pojkar och flickor enligt de 
normer som är rådande i gruppen. I detta fall dansande flickor och TV-spelande pojkar. 

Kjolar, rosetter, guld och smycken 

Två av pojkarna ansåg att flickor tycker om guld/ att köpa smycken. Av detta resultat 
kan slutsatsen dras att guld och smycken, för dessa pojkar, är någonting som förknippas 
med femininet. Davies (2003) beskriver hur förskolebarn visar sin könstillhörighet med 
kläddetaljer. I detta fall visas smycken som detalj för att identifiera att individen på 
teckningen är en flicka. Barnen gör, enligt Davies (2003), detta för att på ett symboliskt 
sätt klart urskilja respektive kön. Detta syns även i teckningarna, där 19 av 25 barn 
tecknar flickorna med längre hår än pojkarna samt 13 st. av barnen tecknar flickor 
iklädda klänning eller kjol. Enligt Davies (2003) är kjolar och byxor mer än en ytlig 
klädnad. Dessa plagg fungerar som tecken på feminina och maskulina sätt att vara. På 
frågan hur flickor brukar se ut svarade Malin att de ska se fina ut. När jag frågade vad 
som var fint svarade hon ”klänningar med hjärtan”. Pojkarna kan, enligt Malin, vara 
tuffa om de har ”rockkläder eller något”. Cindy svarade att flickor brukar ha klänning, 
kjol och tofsar. Jens menar att pojkar och flickor brukar ha olika kläder. Pojkar brukar, 
enligt Jens, ha skelett och flickor brukar vara fina Även den pojke som tecknat att 
flickor sitter och sminkar sig kan antas vara av den åsikten att flickor ska vara fina. 
Detta är exempel på hur kläder o.dyl. fungerar som redskap för att, som Davies (2003) 
skriver, positionera sig som feminin eller maskulin. 

Hedlin (2006) och Hirdman(2001) beskriver mannen som norm, som en symbol för 
människan. Hedlin skriver bl. a. att vi markerar kvinnor med särskilda tillägg. Eftersom 
mannen är normen antas individen på, exempelvis barnens bilder, vara en man om inget 
annat åsyftas. Detta kan ge en förklaring till att stor del av barnen valde att teckna 
flickorna med kjol/klänning samt med längre hår.  
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En pojke beskriver bl.a. hur flickorna brukar sitta och sminka sig. 

Prinsessor och superhjältar 

Elvin-Nowak(2003) menar att manlighet i många avseenden skapas i en överordnad 
position. Hon beskriver hur grunden för kvinnors identitetsutveckling tidigare var att 
kvinnorna underordnades männen. I dagens samhälle har män och kvinnor samma 
formella rättigheter. Elvin-Nowak (2003) poängterar dock att formella rättigheter och 
möjligheter inte är det samma som praktiska möjligheter. Författaren menar att vi, för 
att få den könsmässiga bekräftelsen, fortfarande måste underkasta oss över– och 
underordningssystemet. Således menar Elvin-Nowak (2003) att barnen lär sig göra kön i 
en kultur som hävdar att det inte spelar någon roll vilket biologiskt kön vi har, samtidigt 
som denna kultur är fixerad vid kön. Med detta kan jag dra paralleller till Malins svar att 
pojkar inte får ha på sig prinsesskläder. Som orsak uppger hon att de inte vill. 
Detsamma gäller Mikael som menar att flickor inte leker Spiderman och Batman för att 
de inte ”gillar det”. Som kontrast till Mikaels svar finns Malins utsaga som menar att 
flickor inte får vara med och leka Spiderman eftersom det inte finns några flickor i 
denna lek. Trots att både pojkar och flickor har formella rättigheter att ha prinsesskläder 
och leka superhjältar väljer de att inte bryta de normer om vad som är maskulint och 
feminint. Orsaken till detta skulle kunna vara att få den könsmässiga bekräftelse som 
Elvin-Nowak (2003) belyser. 
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Diskussion och slutsatser 

Under denna rubrik presenterar och diskuterar jag det resultat och den analys 

som finns i föregående kapitel.  Därefter kommer jag att dra slutsatser samt 

diskutera hållbarheten i de resultat som framkommit.  

Diskussion 
De flesta av barnen med samma biologiska kön tecknade samma aktiviteter. Enligt 
Connell (2003) skulle detta kunna bero på att avvikande från könsspecifika normer kan 
ge negativa reaktioner. Barnen ville inte riskera att ”göra fel”. Genom detta beteende 
konstruerar och upprätthåller barnen sig själva som feminina och maskulina. Det här 
betyder att vi är aktiva i konstruktionen av det genussystem vi befinner oss i. Detta är en 
viktig insikt eftersom det öppnar för möjlighet till förändring. Genom att öka vår 
medvetenhet om hur genussystem konstrueras kan vi förändra den stereotypa 
uppfattningen om kvinnor och män. Ett resultat som jag inte hade väntat mig var att sex 
av 13 pojkar ansåg att leka med dockor var en vanlig lek bland flickor, men endast en av 
flickorna ansåg samma sak. Kan det vara så att Hirdmans (2001) genuskontrakt är 
starkare befäst hos pojkarna i denna grupp? Resultatet kan även bero på de diskussioner 
som ägde rum medan barnen tecknade. Att leka med dockor uppfattas ofta som feminint 
och överensstämmer därmed med de könsspecifika normerna som finns i samhället. Att 
teckna denna lek leder med andra ord inte till negativa reaktioner. Ett annat svar som 
fångade min uppmärksamhet var Cindys svar att flickor inte får sparkas eller slåss. 
Detta svar kom spontant och det var först efter att jag frågat om pojkar fick slåss som 
hon svarade nej. Enligt Svaleryd (2002) ingår det i människors vardagsföreställning att 
flickor ska vara snälla och hjälpsamma och de ska inte sparkas och slåss. Kan en orsak 
vara att omgivningen reagerar olika när flickor slåss än när pojkar gör det? Jag kan bara 
gå till mig själv för att upptäcka att jag reagerar med förvåning när flickor slåss, medan 
pojkars slagsmål inte ger samma reaktion hos mig. 

Hirdman (2001) skriver att isärhållande av könen är det som upprätthåller det stereotypa 
genuskontraktet. I min undersökning syns isärhållandet i det faktum att de aktiviteter 
som beskrivs som feminina respektive maskulina är olika. Det finns inte någon 
gemensam aktivitet för både pojkar och flickor. Det skulle vara intressant att undersöka 
om dessa lekar verkligen främst leks av pojkar respektive flickor. Om så är fallet är 
detta någonting som bör uppmärksammas för att ge alla möjlighet att få prova på och 
utvecklas utan att begränsas av stereotypa uppfattningar om vad som är maskulint och 
feminint. Ett exempel på sådana stereotypa uppfattningar som begränsar barnen är 
Malins svar att pojkar inte får ha prinsesskläder eller Mikaels svar att flickor inte leker 
Spiderman. Malin menar att pojkarna inte vill ha prinsesskläder och Mikael säger att 
flickor inte ”gillar” att leka Spiderman. Malin ger däremot svaret att det inte finns några 
flickor i Spiderman och därför kan flickor inte leka den leken.  

Davies(2003) beskriver hur förskolebarn visar sin könstillhörighet med kläddetaljer. 
Detta för att de ska kunna urskiljas som antingen maskulin eller feminin. Malin menar 
att flickor ska se fina ut medan pojkar kan vara tuffa. De fyra intervjuade barnen var 
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överrens om att flickor och pojkar brukar ha olika slags kläder. Malins svar att flickor 
ska vara fina är, enligt min mening, någonting som vårt samhälle tydligt poängterar. Vi 
behöver bara öppna en dagstidning eller knäppa på TV:n för att få se hur bilden av 
kvinnan som objekt presenteras i exempelvis reklam filmer. Även den pojke som 
tecknat att flickor sitter och sminkar sig ger uttryck för dagens fixering vid utseende. 
Dessa intryck påverkar barnen i hög grad och jag tror att det är viktigt att i tidig ålder ge 
barnen andra alternativ av manliga och kvinnliga förebilder.    

Ett personligt syfte med detta arbete är att fördjupa mina kunskaper om barnens 
uppfattning om genussystem. En av mina uppgifter som förskollärare är, enligt 
läroplanen, att se till att barnen ska få utvecklas och prova på saker utan begränsningar 
relaterade till deras biologiska kön.  För att kunna göra detta behöver jag kunskap om 
hur genus konstrueras. Eftersom jag är en del av barnens genussystem kan jag antingen 
omkullkasta eller bibehålla det stereotypa genussystemet. Om jag är medveten om de 
könsspecifika stereotyperna kan jag lättare bortse ifrån dem.  

Slutsats 
Jag har i mitt arbete sökt svaret på min huvudfråga: Hur uttrycker och tecknar dessa 
barn fram sin representation av sina genussystem. De underfrågor jag främst fokuserat 
på är: Vilka aktiviteter presenterar dessa barn som maskulina respektive feminina samt 
hur fokuserar dessa barn på pojkars och flickors utseende? De slutsatser jag drar av 
resultatet på min studie är att det finns lekar/aktiviteter som dessa barn anser vara 
feminina, exempelvis dansa, respektive maskulina, exempelvis spela TV-spel. 
Resultaten visar även att dessa barn presenterar flickor och pojkar på olika sätt genom 
kläder, frisyrer etc. Således presenter dessa barn sitt genussystem genom att de 
beskriver och tecknar aktiviteter/lekar samt tecknar fram bilder av pojkar och flickor. 

Hållbarhet 
Min huvudfråga lyder: Hur uttrycker och tecknar dessa barn fram sin representation av 
sina genussystem. De underfrågor jag främst fokuserat på är: Vilka aktiviteter 
presenterar dessa barn som maskulina respektive feminina samt hur fokuserar dessa 
barn på pojkars och flickors utseende? Jag analyserade resultatet av min studie ur ett 
genusteoretiskt perspektiv där mina teoretiska utgångspunkter var konstruktivistiska och 
poststrukturalistiska tankefigurer. Mitt arbete är en studie i hur dessa teorier kan ta sig 
uttryck i denna barngrupps dagliga verksamhet. Studiens resultat gäller endast denna 
specifika barngrupp. Eftersom barnen påverkade varandra under tecknandet anser jag att 
resultatet främst visar hur pojkar och flickor, som grupp, presenterar sina genussystem. 
Eftersom jag har tolkat teckningarna och intervjusvaren är det min uppfattning av 
barnens genussystem som presenteras. Jag upplevde under studien att det är svårt att få 
svar på vad barnet verkligen anser. Resultatet kan variera beroende på barnets humör 
och intresse. Om jag genomförde samma studie idag skulle kanske resultatet och 
barnens aktiviteter vara annorlunda. De resultat som jag har kommit fram till gäller 
således denna barngrupps åsikter och tankar vid detta specifika tillfälle. När jag läser 
igenom mina intervjuer kan jag se att vissa frågor hade kunnat omformuleras och fler 
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följdfrågor hade kunnat ställas. Denna problematik har jag beskrivit tidigare i arbetet 
och jag valde utifrån det att inte använda hela intervjuer utan endast vissa delar. Deras 
funktion var då som ett stöd till barnens bilder. Jag anser dock att resultatet av min 
studie kan ge en översikt över hur dessa barns uppfattningar om ett rådande 
genussystem kan se ut.  

Ny kunskap 
Den nya kunskap som jag erhållit efter detta arbete är delvis en fördjupning i hur barn 
konstruerar sig själva som maskulina och feminina. Jag har även lärt mig hur detta kan 
ta sig uttryck i den dagliga verksamheten. Eftersom jag kommer att arbeta med 
förskolebarn är detta, som jag nämner tidigare i texten, viktig kunskap som jag kommer 
att ha nytta av i mitt framtida yrke.   

Vidare forskning 
Resultatet av detta arbete har gett mig material till vidare forskning.  Jag undrar om det 
verkligen är så att de lekar som barnen presenterar som feminina och maskulina inte 
leks till stor del av båda könen. Detta skulle vara en intressant fråga att söka svar på.  
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Bilaga 1 

Intervjuer med de fyra barnen 

 

Nr 14 Flicka (Malin) 

U: Kan du berätta för mig vad pojkar brukar göra? 

F 14: Öh, dom brukar byta pokémon och ibland så brukar dom spela fotboll. 

U: Hmm, Du har ritat en (kille) som spelar fotboll här ser jag. 

F 14: Ja 

U: Får tjejer också byta Pokémon kort, eller brukar dom göra det? 

F 14: Inte så mycket, 

U: Näe, men ibland? 

F 14: Dom brukar mest leka kanske mamma, pappa barn och så där… 

U: Okej. Brukar killar leka mamma, pappa, barn? 

F 14: Öh, ja kanske. Då kanske dom är pappa men dom brukar ibland göra det. Men 
mest så kanske dom spelar fotboll eller nåt, bandy. 

U: Just det. Finns det något som pojkar inte får leka? 

F 14: Näe, tror inte det. 

U: Finns det något som flickor inte får leka? 

 

(Avbrott för barn som kom in i rummet, jag stänge av och fortsatte sedan) 

U: Ja, så nu fortsätter vi. Var va vi någonstans? Finns det något som flickor inte får 
leka? 

F14: Eh, ibland ifall killar leker lite Spiderman å så där, då så kanske inte flickor får 
vara med för då finns det inga tjejer i Spiderman. 

U: Finns det något ställe på skolan där bara pojkar brukar leka? 

F 14: Ja, det finns öh, näe. 

U: Näe. Finns det något ställe där bara flickor brukar leka? 

F 14: Näe 

U: Näe, alla leker över allt? 

F14: Mm 

U: Mm. Hur tycker du att flickor ska se ut då, jag tänkte på kläder och sådant? 
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F 14: Fina 

U: På vilket sätt då? 

F 14: Öhh, vet inte 

U: vad är det som är fint? 

F14: Hmm, ifall dom kanske har en klänning med hjärtan på eller sådär. 

U: Hur ska killar se ut då? 

F 14: Dom kan vara tuffa ifall dom har sådana där rockkläder eller nåt. 

U: Jag ser att du har ritat en kille här med väldigt speciell frisyr. 

F 14: Hmm, jag har sett en på centrum. 

U: Jaha, här har du en tjej också i rosa. 

F 14: Det är jag, fast de va när jag hade lite kortare hår. 

U: Okej. Bra. Finns det någonting som pojkar absolut inte får ha på sig? 

F 14: Ja, prinsesskläder , dom vill ju. Dom vill inte det.  

U: Finns det något som tjejer inte får ha på sig då? 

F14: Näe 

U: Dom får ha på sig vad som hellst? 

F14: Ja 

U: Jättebra! Är det något mer du vill berätta om din teckning? 

F 14: Öh, näe 

U: Näe,  

 

(Här avslutas intervjun) 

 

Nr 20. Flicka (Cindy) 

U: Här var din teckning 

F 20: Jaa 

U: Kan du berätta lite mera om vad pojkar brukar göra? 

F 20: Dom brukar spela fotboll. 

U: Ja, är det något mer dom brukar göra? 

F 20: Dom brukar spela tennis. 

U: Tennis.. 

U: Något mer du kommer att tänka på? 

F 20: Näe 
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U: Näe. Tjejer då? 

F 20: Tjejer? 

U: Vad brukar dom göra? 

F 20: Dom brukar dansa. 

U: Dansa. 

F 20: Brukar, brukar hoppa studsmatta.  

U: Hoppa studsmatta. 

F 20: Dom tycker om att cykla. 

U: Något mer du kommer att tänka på?  

F 20: Näe 

U: Näe, det var ju många saker. 

U: Jag tänkte spela fotboll och tennis då? Brukar tjejer göra det  också eller är det bara 
killar som gör det? 

F 20: Lite tjejer 

U: Å dansa och hoppa studsmatta och cykla brukar killar göra det också eller är det bara 
tjejer? 

F 20: också killar. 

U: Också killar 

U: Är det lika många killar som dansar som tjejer? 

F 20: Näe 

U:  Näe. Finns det någonting som killar inte får göra? 

F 20: Vet inte 

U: Du vet inte. Finns det någonting som tjejer inte får göra då? 

F 20: Dom får inte sparkas, dom får inte slåss. 

U: Får killar sparkas och slåss? 

F 20: Näe 

U: Näe 

U: Men tjejer får absolut inte göra det eller? 

F 20: Näe, men inte killar heller. 

U: Näe, man ska inte göra det. 

U: Finns det något ställe på skolan där bara killar brukar vara och leka? 

F 20: Hm, vet inte 

U: Finns det något ställe där bara tjejer brukar leka då? 

F20: Jag vet att både och brukar leka i klätterställningen. 
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U: Jag skriver det, både och brukar leka i klätterställningen. 

F 20: Ja  

U: Vi ska se… Hur brukar tjejer se ut då? Vad brukar dom ha på sig? 

F 20: Dom brukar ha klänning, och ha kjol och tofsar. Nu kommer jag inte på mer. 

U: De kommer inte på mer. Vad brukar killar ha då? 

F 20: Dom brukar ha byxor så brukar dom ha… Jag vet inte 

U: Du vet inte, Finns det någonting som pojkar absolut inte får ha på sig? 

F 20: Jag vet inte 

U: Finns det någonting som tjejer inte får ha på sig? 

F 20: Dom får inte ha på sig… jag vet inte… 

U: Du vet inte. Man får ha på sig vad som helst? 

F 20: Ja 

U: Hmm. Är det något mer du vill berätta om din teckning? 

F 20: Näe 

U: Näe. 

(Här avslutas intervjun) 

 

Nr 13 Pojke (Mikael) 

U: Jag tänkte fråga dig vad tjejer brukar leka eller vad brukar dom göra? 

P 13: Dom brukar hoppa hopprep 

U: Är det något mer dom brukar göra? 

P 13:  Gå till klätterställningen 

U: Brukar killar hoppa hopprep? 

P 13: Ja ibland 

U: Brukar dom också vara i klätterställningen, killarna? 

P13: Ja 

U: Är det något mer som killar brukar göra? 
P 13: Dom brukar springa runt.  

U:  Smyga runt? 

P13: Springa. 

U: Springa runt. Är det något speciellt killar brukar leka? Vadå? 

P13: Spiderman och Batman och sådant. 

U: Brukar tjejer också leka spiderman och batman? 
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P 13: Näe 

U: Varför inte då tror du? 

P 13: Eh, för att dom gillar inte det. 

U: Finns det något som pojkar inte får leka? 

P 13: Eh, hm, ja 

U: Vad skulle det vara för något? 

P13: Hm  de. 

U: Kommer du inte på? Näe. 

U: Finns det något som tjejer inte får leka då? 

P13: Eh, vet. 

U: Vad sa du? 

P 13: De finns öh hm. dom inte får eh.. hm.. Batman. 

U:  Batman. Finns det något ställe på skolan där pojkar oftast brukar leka? 

P13: Ja 

U: Vad är det för ställe? 

P 13: Det är i parken. 

U: Brukar inte tjejerna leka i parken? 

P 13: *Skakar på huvudet* 

U: Finns det något ställe där tjejerna brukar leka mest då? 

P 13: Ja 

U: Var är det? 

P 13: Överallt. 

U: Överallt? (Skrattar..) 

P13: Ja 

U:  Öh. Hur brukar tjejer se ut då? 

P 13: Eh, i håret? 

U: Ja, eller i kläder, i håret. 

P 13: Ibland har dom mössa och mörkbrunt hår. 

U: Hm. Vad brukar som ha för kläder då? 

P 13: Hm, blåa jeans och ibland är det vita tröjor. (Här såg jag att pojken tittade på 
klassfotot) 

U: Vita tröjor. 

P13: Hmm 
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U: Vad brukar killar ha på sig?   

P13: Dom kan ha gula tröjor och jeans. (Klassfotot) 

U: Får tjejer också ha gula tröjor och jeans? 

P 13: Öh nja 

U: Finns det något som pojkar inte får ha på sig? 

P 13: Tjejkläder 

U: Och vad är tjejkläder för något? 

P13: Det har man på tjejer. 

U: Kan du ge ett exempel på tjejkläder? 

P13: Vad är det? 

U: Ja kan du komma och tänka på något som…  berätta någonting som är tjejkläder? Är 
det en speciell färg eller är det ett speciellt klädesplagg som är tjejkläder? 

P 13: Hmm, någon speciell färg. 

U: Vilken färg skulle det kunna vara? 

P 13: Öh, rosa. 

U: Rosa det en tjejfärg? 

P 13: Hm 

U: Hm. Finns det någon kill-färg då? 

P 13: Hm 

U: Vad skulle det kunna vara? 

P 13: Blått. 

U: Blått. Finns det något som tjejer absolut inte får ha på sig? Någonn färg eller något 
klädesplagg. 

P 13: Dom får inte ha kill- kläder. 

U: Dom får inte ha kill- kläder. Vad är kill- kläder för något då?  Hur ser man att det är 
kill- kläder? 

P13: Ehm, öh jag vet inte. 

U: Du vet inte? Det bara är så vissa kläder är killkläder 

P13: Ja 

U: Är det något mer du vill berätta om din teckning här? 

P13: Hmm. Öh ja a 

U: Du har en tjej här som klättrar i klätterställning. 

P 13: Ja, sen var det jag som hade Halloween kläder på sig. 

U: Just det. Brukar tjejer ha Halloweenkläder också Halloween? 
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P 13: *Nickar* 

U: Ja och brukar killar klättra i klätterställningen? 

P13: *Nickar* 

U: Just det. Något mer du vill berätta? 

P 13: Nä 

  

 

Nr 24 Pojke (Jens) 

U: Jaha, vad tycker du att flickor brukar göra? 

P 24: Öh, ritar. 

U: Brukar dom göra något mer? 

P 24: Öh, jag vet inte. 

U: Brukar pojkar också rita? 

P 24: Hm. 

U: Hm 

P 24:  Och spela tv-spel. 

U: Dom brukar spela tv-spel?  

P 24: Hm 

U: Brukar tjejer också spela tv-spel, är det bara killar som gör det? 

P 24: Hmm 

U: Finns det något som pojkar inte får göra eller leka? 

P 24: Hmm 

U: Vadå tex.? 

P 24: vet inte. 

U: Ingenting du kan komma att tänka på? Finns det något som flickor inte får göra då? 

P 24: JAG VET INTE… 

U: Alla får göra allting hm? 

P 24: Ja, fast inte bråka. 

U: Näe, vem får inte bråka då? 

P 24: Va? 

U: Vem får inte bråka då? 

P 24: Ingen 

U: Näe ingen får bråka, helt rätt. 
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U: Finns det något ställe på skolan där pojkar oftast brukar leka? 

P 24: Hmm 

U: Vad är det för ställe? 

P 24: I klätterställningen 

U: Är det mest pojkar där? 

P 24: Hm, ja 

U: Finns det något ställe där mest flickor brukar leka då? 

P 24: Ja 

U: Var är det? 

P 24: Och i klätterställningen. 

U: Ni brukar leka där tillsammans? 

P 24: Hm 

U: Hm.  

(Här upptäckte pojken att det fanns riskaka i rummet och det följde en diskussion som 
om huruvida has kunde ta en eller inte, jag valde att inte skriva ner den för jag anser inte 
att den är relevant för mitt arbete.) 

U: Vi ska se, hur tycker du tjejer brukar se ut då? Jag tänkte på kläder eller sådär. Eller 
hur brukar dom se ut kan jag fråga? 

P 24: Vet inte 

U: Brukar tjejer och killar ha samma kläder? 

P 24: Näe 

U: Vad brukar dom ha för olika kläder så? 

P 24: Killar brukar ha skelett och vanliga. 

U: Vad brukar tjejer ha då? 

P 24: Massor av fina tjejer och vanliga. 

U: Finns det något som killar absolut inte får ha på sig? Vad skulle det va? 

P 24: Det skulle va… Vet inte, jag kommer inte på något. (Börjar bli irriterad) 

U: Behöver ju tänka lite? 

P 24: *skakar på huvudet*  

U: Finns det något som tjejer inte får ha på sig då? 

P 24: Det är samma sak, jag vet inte… 

U: Finns det någonting som du absolut inte skulle ta på dig? 

P 24: Min mage kurrar… 

U: Är du hungrig? 
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P 24: Ja. 

U: Ja 

P 24: Du sa också samma sak.  

U: Ja.Är det något mer du vill berätta om din teckning här då? 

P 24: Hm. 

(Här upptäcker pojken ett annat barns teckning och frågar vems det är…) 

U: Ska du berätta om din teckning? 

P24: Ja,  

U: Vad vill du berätta om den då? 

P 24: Tjejen ritar och killen spelar lite Lego Star Wars. 

U: Brukar tjejer spela Star Wars? 

P 24: Näe. 

U: Brukar dom inte spela tv-spel alls? (Tjejer) 

P 24: Dom brukar bara rita, mest. 

U: Brukar du rita då? 

P 24: Ja, lite. 

U: ja, är det något mer du vill berätta? 

P 24: Nää 

 

(Här avslutas intervjun) 

 

 


