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Kön har betydelse för personlighetsutvecklingen eftersom vi, redan 

från födseln, bemöts på olika sätt beroende av kön och ställs inför 

skilda förväntningar. Studier visar på att könsskillnader syns långt ner 

i åldrarna när det gäller bl.a. lekbeteende, val av leksaker och 

lekkamrater. Barnen vet tidigt vad som förväntas av respektive kön 

och vilken ordning som gäller dem emellan. Syftet med denna studie 

var att beskriva förskolebarns uppfattningar om kamrater, fysiska 

utrymmen, lek och andra aktiviteter utifrån ett genusperspektiv. För 

att uppnå detta syfte genomfördes halvstrukturerade intervjuer med 

nio fyra till femåringar. Intervjuerna bearbetades och strukturerades 

med hjälp av tematisk analys. Resultatet som framkommit visar inte 

på några tydliga könsskillnader när barnen beskriver sig själva. När 

barnen beskriver det andra könet framträder fler könstypiska 

uppfattningar om beteenden och aktiviteter. Slutsatsen är att barn 

tidigt lär sig de förväntningar som finns på respektive kön och även 

regler och normer som gäller. 

 

 

 

Jämställdhet är ett högaktuellt ämne i dagens Sverige, på alla nivåer i samhället arbetar 

vi utifrån ett jämställdhetsperspektiv, såväl vuxna som barn innefattas. Målen med detta 

arbete är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 

inom alla väsentliga områden i livet. Trots mål och arbete har vi fortfarande ett 

samhälle, där biologiskt kön fungerar som en ordningsprincip som bl.a. styr 

fördelningen av makt, inflytande och ekonomi. Gemzöe (2006) skriver om 

könsmaktsordningen i samhället, där män innehar den överordnade ställningen och där 

mannen är norm. Det handlar om strukturer i samhället, om samhällets sätt att se på kön 

och att behandla de båda könen olika. Denna hierarki, eller ordning, mellan könen 

underbyggs av våra föreställningar av vad som är kvinnligt och manligt, föreställningar 

om att kvinnor och män har olika karaktärer och egenskaper. Ordningen upprätthålls av 

båda könen och båda könen begränsas av denna könsmaktsordning. Kvinnor begränsas 

dock mer i och med att de inte har samma status och makt och därför inte heller samma 

möjlighet till påverkan. Studier (Maccoby, 1998) visar på att denna ordning går att finna 

redan bland barnen, t.ex. att små pojkar är fokuserade på dominans och status. Även 

Gens (2003) skriver att så gott som allt pojkar företar sig handlar om att träna makt och 

kontroll. Han skriver vidare att makten när det gäller barn ofta kan förväxlas med dess 

grundläggande behov. Redan vid sex månaders ålder kan en flicka vänta på sin tur och 

har således förstått att det finns andra mer angelägna behov. Detsamma förväntas inte av 

en pojke, för pojken kräver omedelbar behovstillfredsställelse. 
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Personlighetsutveckling och kön 

Med utgångspunkt i könsmaktsordningen i samhället får könet stor betydelse för 

personlighetsutvecklingen. Att det finns olika förväntningar på barnet beroende av dess 

kön styr honom eller henne in i könstypiska beteenden. Gens (2003) menar att kön är 

den främsta egenskap människan har, att kön nästan helt bestämmer vårt 

förhållningssätt. Han skriver att kön som är överordnat ålder, klass och hudfärg till 

största delen är en social egenskap och en produkt av förväntan. Att vi är kvinnor och 

män endast i förhållande till varandra. Vidare anser han att kön har betydelse från det att 

vi föds fram till det att vi dör, då det formar vår identitet. När ett barn är fött är könet det 

första som rapporteras. Om vi möter en nyfödd bebis eller en vuxen som vi inte kan 

bestämma könet på har vi svårt att förhålla oss till den individen, att ta reda på dess kön 

hamnar då i fokus. Nyfödda pojkar och flickor bedöms olika av föräldrarna, t.ex. 

bedöms pojkar som mer vakna och flickor som mer ömtåliga. Vuxna bemöter bebisar på 

olika sätt beroende av vilket kön de tror att barnet har. Dessutom håller man och pratar 

med en flicka respektive pojke på olika sätt. En pojke pratar man högre till och hanterar 

mer robust än en flicka.  

 

Elvin-Nowak och Thomsson (2003) skriver om hur vi gör kön, hur barn får förmedlat 

till sig från sin omgivning att det är viktigt att det är skillnad mellan pojkar och flickor. 

Även de skriver att alla de beteenden som vi förknippar med att vara pojke respektive 

flicka är inlärda beteenden. Dessa inlärda beteenden kommer från att de härmar sin 

omgivning och tar på sig deras förväntningar om hur man gör kön på rätt sätt. Barnen 

lär sig även ordningen, eller hierarkin, mellan könen tidigt, menar de. Exempel på detta 

är att barnen tidigt vet att det är möjligt för en flicka att ägna sig åt samma aktiviteter 

som pojkar, det kan t.o.m. höja hennes status. Men samma sak gäller inte för pojkar. 

Barnen införlivar denna ordning i sin självbild och sin självuppfattning. Flickorna lär 

sig att de är underordnade pojkarna och inte ska ta lika mycket plats, medan pojkarna lär 

sig att de är överordnade flickorna, att de är viktiga och får ta plats. När barnen sedan 

växer upp och blir vuxna lever de redan med en självbild som talar om under- 

respektive överordning.  

 

Precis som Gens (2003), Elvin-Nowak och Thomsson (2003) skriver även Iervolino, 

Hines, Golombok, Rust och Plomin (2005) om yttre påverkan och dess betydelse för 

beteende. De skriver om olika typer av påverkan som styr könstypiskt beteende. 

Könstypiskt beteende innebär här att man beter sig utifrån vad som förväntas av en 

utifrån det kön man innehar, då varje kön förknippas med specifika beteenden och 

förväntningar. De skriver om genetisk påverkan men även om hur omgivningen 

påverkar och styr barnet in i könstypiskt beteende. Författarna i studien konstaterar att 

både genetik och omgivning har stor betydelse för skillnader i könsrollsbeteende. En 

viktig detalj i denna studie var att föräldrar och vänner visade sig ge mer återkoppling 

och kritiserade pojkar i högre grad, än flickor, när de inte betedde sig könstypiskt. 

Dessutom visade det sig att pojkar tror eller upplever i högre grad att andra tycker att 

lek som överträder könsgränserna är dåligt. Pojkarna påverkas då av denna tro eller 

upplevelse. Pojkar upplever således en kraftigare påverkan genom socialisering. 

Dessutom är de sociala regler och normer gällande könstypiskt beteende hårdare för 

pojkar. Pojkar antas även följa dessa regler eller normer i högre utsträckning än vad 

flickor gör. 
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Freeman (2007) skriver om barns uppfattning om leksaker och dess lämplighet för 

respektive kön samt deras upplevelse av föräldrarnas uppfattning om detsamma. 

Freemans studie inleds med namn på åtta cyklar, hälften av namnen är namn som ska 

locka pojkar och hälften är avsedda att locka flickor att köpa cykeln. Detta är bara ett 

exempel på hur könstypiska attribut, leksaker, kläder o.s.v. reflekterar könsstereotyper 

som finns i samhället och som också styr beteende och förväntningar hos barn och 

vuxna. I denna studie beskrivs att många av föräldrarna uppger att de föredrar att deras 

barn beter sig traditionellt könstypiskt, men samtidigt beskriver de förhoppningar om att 

deras barn skulle vara fria från könsstereotyper. Även barnen är medvetna om denna 

ståndpunkt hur de bör bete sig. Flickorna svarade att de trodde att de vuxna gillade att 

de lekte med flickleksaker samt att pojkar trodde att skulle vara oacceptabelt att klä på 

sig en klänning, särskilt för papporna. Barnen i denna undersökning var tre till fem år 

och samtliga valde könstypiska leksaker när de blev ombedda att välja. 

 

Synsättet på genusutvecklingen som präglar studierna i de föregående styckena har sin 

grund i socialisationsperspektivet och det kognitiva perspektivet. Genusutvecklingen 

innebär utvecklingen av den del av könet som anses vara miljöbetingad. Enligt 

Maccoby (2000) är socialisationsperspektivet och det kognitiva perspektivet de två 

synsätt som främst har använts i studier kring genusutvecklingen. Socialisationsteorin 

växte fram ur inlärningsteorin utifrån stimuli- och responstänkandet. Det innebär att 

barn lär sig vilka beteenden som anses önskvärda för endera könet och formas i den 

riktning som är mest passande för könet, genom förstärkning. Senare utvecklades teorin 

till att handla om föräldrarnas roll som formare, vilka socialiserade in barnet i ett 

önskvärt beteende. Även andra personer som t.ex. kompisar och personal i förskola och 

skola kom att anses fungera som föredömen. Det finns olika sätt som barnen antas 

socialiseras in i att vara pojke eller flicka, t.ex. benämner man barnet efter kön, man 

säger han eller hon och döper barnet till typiska flicknamn respektive pojknamn. Man 

klär dem olika, inreder deras rum olika och sättet man pratar till dem varierar också 

beroende av om det är en pojke eller flicka. Senare kom ytterligare aspekter att läggas 

till socialisationsteorin genom social inlärningsteori, som t.ex. inlärning via imitation, så 

kallad modellinlärning. Därefter kom synsättet att barn inte enbart är passiva mottagare 

av socialisationskrav utan att de aktivt väljer ut information som passar deras utveckling 

och mål. Detta är det kognitiva perspektivet. Barn anses själva bidra till sin socialisation 

genom att anpassa sig till valda delar och tidigt tillägna sig kunskap om vad som är 

önskvärt. Kognitiva strukturer formas som gör att barnen kan organisera den kunskap 

om kön och genus som de tar in. Utifrån dem har de sen förväntningar som vägleder 

dem och organiserar information. När barnet har utvecklat en könsidentitet socialiserar 

de sig själva in i att anpassa sig till vad som är stereotypt för det egna könet. På senare 

tid har dessa två stora teorier börjat ifrågasättas och upplevas som otillräckliga. Istället 

har man börjat fokusera på kontexten där barnen rör sig, hur de båda könen beter sig i 

och formar grupper, interaktioner och grupprocesser. 

 

Barns beteende 

Studier som behandlar barns personlighet och beteende fokuserar främst på deras 

lekbeteende och temperament. Lekbeteende kan på ett enkelt och påtagligt sätt studeras 

medan man anser att det inte går att studera personlighetsdrag hos barn utan att man 

istället fokuserar på temperament som en prediktor för framtida personlighetsdrag. 

Exempel när det gäller temperament, där man kan se skillnader från ca ett års ålder, är 
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att pojkar är mer aktiva, utåtagerande, impulsiva och aggressiva (Else-Quest, Hyde, 

Goldsmith, & Van Hulle, 2006). Föreliggande studie fokuserar dock främst på 

lekbeteende då temperament lämpar sig mer för observationer. Maccoby (1998) skriver 

om att pojkars lek är mer fysisk och våldsam än flickors, de brottas och låtsasbråkar. 

Pojkar är mer fokuserade på dominans och status i sina lekar och samspel med andra 

barn. Könen skiljer sig även åt i hur de utövar dominans, de använder olika metoder. 

Flickor använder sig i större utsträckning av verbal övertalning och förhandling emedan 

pojkarna blir fysiska och knuffas. Pojkars fokusering på dominans och status syns när 

de pratar och för samtal, i deras låtsaslek samt hur de hanterar och löser konflikter. 

Pojkars och flickors låtsaslek skiljer sig åt beträffande innehåll och rollerna de intar 

kommer från skilda arenor. Bland annat handlar pojkars lek ofta om enskilda karaktärer, 

hjältar som svävar i fara och utför modiga handlingar, medan flickors lekar ofta 

innefattar relationer där de intar omvårdande roller. När barn berättar sagor rör ofta 

flickors berättelser sociala relationer, emedan pojkars sagor handlar om en enskild 

karaktär och fokus ligger på konflikter och kamp där det som avgör är vem som är störst 

och starkast. Barn tenderar även tidigt att dela upp sig efter kön, från ca tre års ålder 

syns detta tydligt, främst när de själva får välja. De väljer lekkamrater av samma kön i 

stor utsträckning. Pojkar och flickor skiljer sig även åt beträffande var de leker och hur 

de grupperar sig. Pojkar i fyra till fem års ålder leker i större grupper och ofta utomhus 

medan flickorna oftare leker i grupper om två eller tre stycken samt leker inomhus i 

större utsträckning. Det finns även observationer på att flickor och pojkar leker på olika 

sätt med samma leksaker. Dunn och Morgan (1987, refererade i Maccoby, 1998) skriver 

t.ex. att vid lek med bilar krockar och kraschar pojkarna med bilarna, och flickorna kör 

runt med bilarna och undviker att köra på andra.  

 

Flera studier har skillnaderna mellan pojkar och flickor som utgångspunkt när de 

observerar och studerar andra aspekter. T.ex. Iervolino, Hines, Golombok, Rust och 

Plomin (2005) när de studerar hur omgivningen bemöter pojkar respektive flickor. De 

skriver att pojkar och flickor skiljer sig åt beträffande vad de föredrar när det gäller 

leksaker, spel och aktiviteter. De tar som exempel att pojkar föredrar bilar och tåg 

framför dockor och smycken, att de leker mer aktiva lekar med hårda tag medan 

flickorna leker mer omhändertagande rollekar. Dessutom skriver de att pojkar föredrar 

låtsaslek som handlar om äventyr och kamp framför flickornas låtsaslek som är 

uppfostrande och vårdande.   

 

Colwell och Lindsey (2005) har undersökt barns lek, genom att observera barnen i sin 

naturliga miljö. De skriver bl.a. om barnens låtsaslek. Låtsaslek beskrivs som en av de 

två främsta aktiviteterna som barnen engagerade sig i. De fann ingen skillnad mellan 

könen i låtsaslek, vilket går emot tidigare studier. Aktiv lek delades upp i ren aktiv lek 

där man rör sig mycket och lek som är aktiv men där det är mycket kroppskontakt, med 

mer hårda tag. I och med att de gjorde denna uppdelning tror de själva att de kunde se 

något nytt som tidigare studier inte hade sett. Nämligen att när det gällde den vanliga 

fysiska aktiva leken fanns ingen könsskillnad. Däremot när det gällde leken som var 

aktiv men med mer hårda tag så kunde man se en viss liten könsskillnad, pojkarna lekte 

något mer denna lek. Colwell och Lindsey menar då att om inte denna uppdelning görs 

så visar aktiv lek på en könsskillnad, där pojkarna visar sig vara mer aktiva. De skriver 

även om lekkamrater och hur acceptansen på förskolan bland personal och kompisar ser 

ut beroende på om barnet väljer att leka med kompisar av samma kön eller i blandade 
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grupper. Det visade sig att det var svårast för pojkar att leka med flickor, då det ledde 

till att de blev ratade av de andra pojkarna och ansågs som mindre kompetenta av 

pedagogerna. De skriver vidare att detta kan tyda på att det finns normer i förskolan som 

förhindrar umgänge i blandade grupper, särskilt för pojkar. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva förskolebarns uppfattningar om den egna leken, 

leksaker, lekkamrater och vilka fysiska utrymmen som föredras utifrån ett 

genusperspektiv. Syftet var även att se om dessa uppfattningar skiljde sig från deras 

uppfattningar om barn av det andra könet utifrån samma aspekter.  

 

 

Metod 

 

Deltagare 

Urvalet, gjordes med utgångspunkt i uppsatsens syfte enligt följande: deltagarna skulle 

vara barn, både pojkar och flickor, i åldern fyra till sex år från samma förskola. 

Förskolan där urvalet gjordes var naturvetenskapligt inriktad och drevs av ett 

kommunägt bolag. Det gick ungefär 60 barn på förskolan och det fanns ca elva 

pedagoger. Barnen var indelade i fyra grupper och gruppen som var aktuell för detta 

urval bestod av 17 barn. Jag hade kontakt med förskolan sedan tidigare, då jag 

genomfört en förstudie där och då intervjuat tre pedagoger. Vid det tillfället frågade jag 

om det fanns möjlighet för mig att intervjua barnen vid senare tillfälle. När det blev 

aktuellt att genomföra denna studie kontaktade jag således förskolan och dessa 

pedagoger igen med ett informationsbrev och en förfrågan om deltagande (se bilaga 1) 

till barnens föräldrar. Pedagogerna delade ut informationsbrevet med förfrågan vid ett 

föräldramöte med föräldrarna till barnen i den aktuella gruppen. 

 

När jag senare kom för att genomföra intervjuerna fick jag tolv stycken påskrivna 

informationsbrev. Alla närvarande barn informerades då vid samlingen på morgonen 

om varför jag var där och därefter tillfrågades de om deltagande. Sju av nio barn ville då 

delta. Ytterligare en flicka som inte varit med vid samlingen, som kom senare, ville vara 

med efter att jag informerat även henne. Dagen efter ändrade två barn åsikt om 

deltagande, en pojke ville inte längre vara med medan en flicka ville vara med. 

Dessutom kom en flicka som varit sjuk dagen innan och ville vara med, efter att jag 

informerat även henne om varför jag var där. Antalet deltagare i studien blev således nio 

stycken, fem flickor och fyra pojkar, två barn var fyra år och resten fem år. Jag kände 

inget av barnen sedan tidigare.  

 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av enskilda intervjuer, vilka var halvstrukturerade till sin 

karaktär. Jag utgick från en intervjuguide (se bilaga 2) med förslag på frågor. 

Intervjuguiden formulerades med hjälp av Doverborg och Pramling Samuelssons (2000) 

bok om metodik för barnintervjuer samt Cederborgs (2000) bok om barnintervjuer. 

Intervjuguiden testades vid två tillfällen på min son, fem år gammal, och en 

omformulering av frågorna skedde. Samtliga frågor ställdes inte utan fungerade endast 

som stöd för mig. Jag försökte få svar på de övergripande frågeområdena: lekar, 

lekkamrater, fysiskt utrymme samt uppfattningen om barn av det andra könet på dessa 

områden. För att öka barnens svarsfrekvens samt för att ställa så lika frågor som möjligt 
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till barnen markerade jag vissa ”viktiga” frågor men använde mig ibland av flera olika 

frågor. 

 

Intervjuerna genomfördes i förskolans olika hemvister. En hemvist bestod av två rum 

där man kunde stänga dörren. Dessa hemvister fungerade som återsamlingsplatser för de 

olika barngrupperna. Utöver hemvisterna fanns andra, gemensamma, utrymmen på 

förskolan; Stadsparken, Ateljén, Bygg, Dockvrån. Stadsparken var ett stort rum med 

stora mjuka klossar och mjukt golv, Ateljén var ett område där man bl.a. kan pyssla, 

måla och rita, Bygg hade bl.a. träklossar som man kan bygga med och Dockvrån var ett 

område där det bl.a. fanns köksredskap och dockor. 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt med barnen och de varade mellan femton och trettio 

minuter. Pedagogerna rådfrågades innan själva intervjutillfällena beträffande bästa 

tillvägagångssätt för genomförandet av intervjuerna. Utifrån deras råd och mina egna 

möjligheter och begränsningar tillbringade jag två dagar på förskolan. Under dessa 

dagar var jag med barnen, deltog i samling, åt lunch med dem och genomförde 

intervjuerna. 

 

Inför intervjuerna informerades barnen om att deras föräldrar var införstådda och 

informerade samt återigen om syftet med intervjun. Jag talade även om att det inte fanns 

några svar som var rätt eller fel utan att det var barnets åsikter jag ville veta. Jag 

berättade även att de när som helst kunde avbryta och att de inte behövde svara om de 

inte ville. Intervjuerna spelades in på en diktafon. Vi tittade och prövade diktafonen, 

förskolan hade en likadan, barnen informerades om att de kunde få lyssna på intervjun 

efteråt. Jag berättade att jag behövde diktafonen för att spela in vårt samtal på för att 

komma ihåg vad de berättat för mig. Jag försökte anpassa mitt språk i såväl 

informationen som i själva intervjun för att underlätta och öka förståelsen och 

tryggheten för barnet. T.ex. berättade jag att jag skulle skriva en uppsats men beskrev 

det också som att skriva en berättelse om dem och deras åsikter. 

 

Jag som intervjuare hade ingen tidigare erfarenhet av intervjuer med barn, förutom med 

mina egna barn. Tidigare erfarenhet av intervjuer med vuxna hade jag. Mot bakgrund av 

detta försökte jag läsa in mig på området barnintervjuer för att vara så förberedd som 

möjligt. 

 

Analys 

Som analysmetod har jag använt en kombinerad induktiv och teoristyrd tematisk analys 

(Langemar, 2008). När samtliga intervjuer genomförts transkriberade jag det insamlade 

materialet till text. Därefter läste jag igenom texterna ett flertal gånger för att få en god 

uppfattning om innehållet. Under tiden som texten lästes igenom markerade jag ord och 

meningar som var av intresse för själva syftet samt skrev ned nyckelord. Därefter 

började ett omfattande arbete med att strukturera och sortera texten med hjälp av 

nyckelorden och de markerade delarna. Därefter formulerades de olika temana, dels 

deduktivt utifrån frågeområden och dels induktivt utifrån nyckelord i texten. Sedan 

sorterade och sammanfattade jag den strukturerade texten under temana. Detta var en 

process då text och teman omformulerades och flyttades runt.  
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Resultat  

 

Lek  

När det gäller lekarna som barnen beskriver framträder vissa könstypiska lekar men 

generellt kan man inte dela in lekarna i några typiska pojk- eller flicklekar. Nedan följer 

några exempel på lekar som barnen beskriver. 

 

Samtliga barn berättar att de leker leken Mamma pappa barn. De leker ofta leken 

tillsammans, både flickor och pojkar. När det gäller rollerna i den leken väljer barnen 

generellt en roll som motsvarar deras kön, bortsett från en flicka som säger att man kan 

ha en roll av det andra könet. ”Jag brukar vara mamma, fast ibland är jag barn eller 

storebror eller pappa”. De andra flickorna väljer att vara mamma, storasyster och olika 

djur. Pojkarna väljer att vara pappa, storebror och djur.  

 

En annan lek som några av barnen berättar om är ”prinsessa”. En av dem som beskriver 

det är en pojke. Han berättar att de ibland brukar måla sig och klä ut sig när de leker 

prinsessa. Några av barnen, både pojkar och flickor berättar att de brukar leka 

Kurragömma. Bygga kojor och hus av stora mjuka klossar pratar flera av barnen om, 

både flickor och pojkar. En av flickorna beskriver hur de tar saker, bl.a. soffa, stolar och 

bord, från dockvrån och inreder kojan. Bygga torn av träklossar pratar både pojkar och 

flickor om och att leka häst och bondgård berättar en av flickorna att hon brukar leka. 

Tjuv och polis är en utomhuslek som de leker tillsammans, pojkar och flickor. En av 

flickorna berättar att eftersom Tjuv och polis är en lek där man springer mycket måste 

de vara ute. En pojke och en flicka, berättar att de leker med en riddarborg som finns på 

förskolan, på sin hemvist. Där finns riddare och en drottning. Pussel och spel nämner ett 

par av barnen som exempel på saker som de tycker om att göra.   

 

Flickorna berättar att de brukar leka att de är på dans och dansar, inne på sin hemvist där 

de kan lyssna på musik, Kull, Burken och klättra i träd är fler exempel på lekar och 

aktiviteter som de berättar om. Vidare berättar de att de leker med dockhus, dockor, 

barnvagnar och saker som man har när man bakar så kallade ”baksaker”. De berättar 

även att de leker spöken samt hund och katt. En av flickorna berättar om sina 

”favoritprinsessor”. Hon beskriver t.ex. Törnrosa, Ariel och Belle. 

 

Hoppa på studsmatta och springa och jaga varandra är exempel på saker som en pojke 

tycker om att göra. En pojke berättar att han tycker om att leka med bilar och robotar. 

Att spela TV- eller dataspel är något som flera av pojkarna pratar mycket om som 

exempel på saker de tycker om att göra. Två av pojkarna pratar ingående om sina 

dataspel, vad som händer i dem och hur man gör. Det ena spelet är ett våldspel, då 

pojken som beskriver det benämner det ”slåspel”, där slåss karaktärerna. Det är robotar, 

gubbar och drakar och man kan avancera och få robotar med pistoler o.s.v. Det andra 

spelet som beskrivs är ett bilspel, som är baserat på en barnfilm och karaktärerna är 

olika bilar som man kör. Även superhjältar pratar några om, till exempel 

Spindelmannen, Stålmannen och Batman. En av pojkarna berättar att han brukar leka 

dessa superhjältar.  
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Rita och pyssla 

Samtliga barn svarar att de ritar och flera av dem pysslar, dock skiljer de sig något åt 

beträffande vad de ritar och hur ingående de pratar om det. Pyssel kan bl.a. handla om 

att göra halsband, svärd, flygplan, rymdraketer, pärlplattor. Det är endast en av pojkarna 

som berättar om vad han ritar. De andra kommer inte ihåg eller vet inte. Den pojken 

som berättar beskriver att han ritar prinsessor, Spindelmannen och Batman. En av dem 

som inte kommer ihåg när jag frågar nämner sedan i ett annat sammanhang att han 

brukar rita superhjältar, som t.ex. Spindelmannen, Stålmannen och Batman. Samtliga 

flickor beskriver mer eller mindre detaljerat hur och vad de ritar. De ritar prinsessor, 

drottningar, kungar och prinsar, hjärtan, fjärilar, stjärnor och blommor. En av flickorna 

berättar detaljerat att hon ritar en flicka som plockar blommor, en flicka som går ut med 

sin hund och en som har en barnvagn. Hon beskriver även att hon ritar en regnbåge med 

stjärnor. En flicka beskriver att de brukar rita eller måla, med hjälp av en overhead-

apparat, på ett papper på väggen och att hon tycker att det är roligt. En av flickorna ritar 

under själva intervjun och beskriver då detaljerna när hon ritar och berättar att det är en 

saga om Askungen.  

 

Fysiska utrymmen 

När det gäller fysiska utrymmen handlar det om utrymmen på förskolan där barnen 

leker och befinner sig. Det är inte så stora variationer när det gäller var barnen helst vill 

vara och var de tycker om att leka någonstans på förskolan. Samtliga barn utom en 

flicka säger att de tycker om att leka i Stadsparken. Stadsparken är en stor yta med 

mjukt golv och där finns stora mjuka klossar som man kan bygga med. Barnen bygger 

kojor, hus och leker bl.a. Mamma pappa barn och bondgård där. Några av barnen, både 

flickor och pojkar, väljer Ateljén som en av sina favoritplatser att vara på. I Ateljén 

pysslar de. En annan favoritplats som flera av barnen, flickor och pojkar, nämner är den 

egna hemvisten, där de bl.a. lyssnar på sagor och musik, leker med en riddarborg, 

bygger kojor och spelar spel. På platsen som kallas Bygg bygger de bl.a. med träklossar. 

Bygg har några av barnen, pojkar och flickor, som en av sina favoritplatser. Dockvrån 

nämner några flickor som en av sina favoritplatser, där leker de bl.a. Mamma pappa 

barn och andra liknande rollekar eller kiosk. 

 

Beträffande att vara inomhus eller utomhus svarar samtliga barn att de föredrar att vara 

inomhus. En flicka säger att det handlar om vädret, hon vill vara ute när det är sommar 

och sol. En pojke ger som förklaring att han anser att det är jobbigt att klä på och av sig 

flera gånger under en dag. Tjuv och polis och hoppa studsmatta är exempel på lekar som 

barnen leker utomhus. Även andra lekar då de springer mycket leks ute, eftersom 

barnen inte får springa inomhus.  

 

Lekkamrater 

När det gäller lekkamrater berättar samtliga barn, utom en pojke och en flicka, att de 

leker med barn av båda könen. När de ombeds berätta om sina kompisar nämner de först 

alla kompisar av samma kön, några av dem nämner även kompisar av motsatt kön 

direkt. Men flera av barnen berättar först senare eller efter att jag frågat att de även leker 

med kompisar av motsatt kön. Antalet kompisar de nämner är mellan tre och sex 

stycken. 
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Några av barnen ville sitta bredvid vissa speciella kompisar vid samlingen, ett par av 

barnen pratar då om ”bästa kompisen”, eller en av pedagogerna. För de andra barnen 

spelade det ingen roll. 

 

Det andra könet 

När det gäller hur barnen uppfattar det andra könet skiljer det sig från hur barnen av det 

andra könet beskriver sig själv. Det finns betydligt fler könstypiska beskrivningar inom 

detta område. Vissa av barnen har svårt att berätta om det andra könet medan andra har 

lättare att berätta. Dock är det flickor som generellt är mest detaljerade i sina 

beskrivningar. 

 

Flera av barnen berättar att alla barn, både pojkar och flickor tycker om att rita. Vilket 

talar emot uppfattningen om att rita, måla och pyssla skulle vara könstypiska aktiviteter 

för flickor. En av flickorna visar dock på att det är könstypiska aktiviteter, då hon 

fnissar och säger att hon inte tror att pojkarna tycker om att rita och måla. Hon tror inte 

heller att de gillar att pyssla med pärlor.  

 

När det sedan gäller utrymmen är den generella uppfattningen bland barnen att pojkar 

och flickor leker på samma ställen, det finns ingen plats som är specifik för endera 

könet. En av flickorna berättar att pojkarna gillar att göra svärd i Ateljén, hon lägger 

även till att flickorna också tycker om att vara i Ateljén. Alla barn gillar att vara i 

Stadsparken och i Bygg, berättar några av barnen. En av flickorna berättar även att både 

pojkar och flickor är i Dockvrån. När några av flickorna beskriver vad pojkarna leker 

och tycker om att göra säger de spela eller springa ute, alltså är ute en plats som 

pojkarna upplevs tycka om att vara på. 

 

Pojkar och flickors lek  

De flesta av barnen anser att pojkar och flickor kan leka tillsammans, några av barnen 

beskriver olika lekar där de leker tillsammans som t.ex. Mamma pappa barn. När vissa 

av barnen ska berätta om huruvida pojkar och flickor leker tillsammans eller inte, 

funderar de kring olika lekar och roller i lekarna. Om de då kommer fram till att det 

finns roller för de ena eller andra könet säger de att de kan leka tillsammans. Några av 

barnen exemplifierar med att berätta om att olika barn är kära i varandra, det gäller för 

både flickor och pojkar. De berättar både om sig själv och vem han eller hon är kär i, 

men också om andra barn och vem den är kär i. Andra barn säger utan omsvep eller 

ytterligare förklaringar att pojkar och flickor leker tillsammans. När en av flickorna 

svarar på om pojkar och flickor leker tillsammans säger hon: ”Jag vet, tjejer och tjejer 

kan gifta och killar och killar kan gifta”. 

 

Beträffande uppfattningen av vad det andra könet gillar har vissa av barnen svårt att 

svara på det, men några kommer med förslag. Det är främst pojkarna som har svårt att 

berätta vad flickorna tycker om att göra eller vad de leker. T.ex. säger en av pojkarna att 

han inte vet vad flickor tycker om att göra men att en del flickor tycker om att leka med 

pojkar. Sedan berättar han att flickor leker Mamma pappa barn. En annan av pojkarna 

som inte heller vet om flickor kan göra samma saker som pojkar, funderar kring en lek 

där de leker sjörövare och kommer fram till att flickor kan vara med för att det finns 

vissa flickor i sjörövareleken. En pojke säger att flickor tycker om att leka med dockor 
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och Barbie och att pojkar tycker om och leker med ”killgrejer”. Han specificerar dock 

inte vad ”killgrejor” är för något. 

 

Detta med ”kill- och tjejgrejor” är det även en flicka som pratar om. Hon beskriver t.ex. 

en pojke på förskolan som ritar ”killsaker”. En ”killsak” kan enligt henne vara båtar. 

Hon berättar vidare att pojkar leker med tåg och svärd, spelar fotboll, leker och springer. 

Pojkar tycker om andra saker än flickor, säger hon. T.ex. tycker de inte om att leka 

prinsessor men hon lägger till att de precis som hon själv tycker om att rita och hålla på 

med pärlor. Vidare berättar hon att flickor tycker om att leka med Barbie i dockvrån och 

att pojkar också leker i dockvrån. Samma flicka konstaterar att man leker med 

”tjejsaker” om man är flicka, men man kan också leka med båtar. Hon berättar att hon 

själv har en piratbåt. Alltså kan även flickor leka med ”killsaker”. Hon berättar att det 

finns saker som kan vara både ”tjej- och killsaker”, som exempel tar hon pärlplatta och 

spindelmannenpenna. 

 

Flera flickor berättar att pojkar tycker om att vara ute och att de spelar hockey och 

fotboll och att de tycker om att leka superhjältar. En av flickorna lägger till att flickor 

inte tycker om de lekarna. Vidare berättar hon och andra flickor att pojkarna brukar leka 

med riddarborgen på förskolan, spela bowlingspel och spökspel. En av flickorna 

tillägger att flickorna inte tycker om att leka med riddarborgen, men att det finns en 

drottning inne bland riddarna som då flickorna skulle kunna leka med. ”Fast det finns en 

drottning där inne, den är ganska så där, lite så där ful, så vi tycker inte om, inte så 

mycket om att leka med riddarna”. Några flickor berättar att pojkarna leker med bilar, 

”coola motorcyklar”, kör racing och att de leker Star Wars och spioner. En av flickorna 

lägger till att även pojkarna leker med Kaplastavar (stapelpinnar) precis som hon själv. 

En flicka tror att pojkar tycker om att sitta vid datorn och gå ut med hundar. En av 

flickorna berättar vad pojkarna leker utan flickorna, hon säger att de leker med svärd, 

springer efter varandra och jagar varandra och slåss. ”Och så brukar dom leka med 

svärd och så där och springa efter varandra och jaga och det tycker inte fröknarna är kul 

för man får inte springa här. Fröknarna måste säga till alla barn fast utom tjejerna. Killar 

springer mest på dagis”.  

 

Uppfattningar om kön och roll 

Under intervjuerna framkommer det i nästan samtliga fall olika uppfattningar om kön 

och t.ex. rollfördelning. När barnen tar exempel på vilka roller de brukar ha i t.ex. 

Mamma pappa barnleken svarar nästan alla att de vill ha en roll som motsvarar det egna 

könet. Generellt kan man säga att pojkarna vill ha de manliga rollerna och flickorna de 

kvinnliga medan båda kan vara djur. 

 

En av flickorna säger att hon inte kan vara pappa, eller storebror i leken för hon är en 

flicka. Det är fler av flickorna som säger på det sättet att man inte kan eller vill vara 

pappa eller någon annan manlig rollkaraktär om man är flicka. En flicka säger dock att 

flickor kan vara pappa på låtsas, ” Ok, men tjejer kan var pappa? Nej, men på låtsas. 

Dom kan vara killar på låtsas.”  

 

En pojke beskriver deras sjörövarelek, där det är mest pojkar efterson sjörövare är 

pojkar. Men han säger att två flickor kan vara med i leken, för Pippi och Annika är 

flickor. En annan pojke anser att pojkar kan vara mammor, men att han själv inte vill 
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det. Han berättar vidare att ingen flicka kan vara Spindelmannen för han är en pojke, 

men att det finns en superhjälte som är flicka och då kan en flicka vara med i leken. 

 

Bestämmande och att få vara med 

De flesta barnen är överens om att både flickor och pojkar får bestämma och att alla har 

samma möjlighet till bestämmande samt att alla får vara med. Det som styr 

bestämmande är vem som hittar på och börjar leken. En flicka säger att alla kan 

bestämma bara de kommer överens. Flera av barnen beskriver tydligt vad som gäller, 

vem som bestämmer och hur det går till när någon vill vara med. En av flickorna 

beskriver hur det brukar gå till när t.ex. flickorna leker och det kommer några pojkar 

som vill vara med, hur det handlar om att den som börjar leken bestämmer, dels om de 

får vara med men även hur rollerna ska fördelas. ”Det är fem killar som frågar, får jag 

vara med? Och vi ba jaa. Då får två vara storebror, en vara pappa och dom andra 

lillebror”. De tillfällen som någon inte får vara med handlar om att det t.ex. blir för 

många barn i leken. Dessutom säger några av barnen att man måste fråga först om man 

får vara med, man får inte bara hoppa in i leken. Men generellt får pojkar får vara med i 

flickors lek och omvänt. En flicka säger även att det bara är de som är snälla som får 

vara med, hon berättar även att flickorna inte får vara med när en speciell pojke 

bestämmer i en lek.  

 

 

Diskussion 

 

Mot bakgrund av könets betydelse för personlighetsutvecklingen, önskade jag söka 

kunskap om barnens uppfattning kring kön. Syftet var således att beskriva förskolebarns 

uppfattningar om den egna leken, leksaker, lekkamrater och vilka fysiska utrymmen 

som föredras utifrån ett könsperspektiv. Syftet var även att se om dessa uppfattningar 

skiljde sig från deras uppfattningar om barn av det andra könet utifrån samma aspekter. 

 

Resultatet i denna studie visade sammanfattningsvis på att när pojkar och flickor 

beskriver själva, t.ex. vad de leker, vilka lekkamrater de har, utrymmen de tycker bäst 

om och vilka saker de leker med är det inte så stora skillnader mellan könen. Där man 

kan se en skillnad är rollerna de intar, att de generellt vill ha en roll som motsvarar sitt 

kön. Det verkar även vara så att pojkarna och flickorna i denna studie inte skiljer sig åt 

beträffande aktivitet, eftersom båda könen tar exempel på aktiva lekar. Samtliga barn 

berättade att de ritar och pysslar. Flickorna berättade dock mer ingående och utförligt 

och det verkar även vara så att könen skiljer sig åt beträffande vad de ritar. Resultatet 

visade inte på några könsskillnader i val av fysiskt utrymme eller vilket de föredrog av 

att vara ute respektive inne. Nästan alla barn berättade även att de hade lekkamrater av 

motsatt kön. När barnen blev ombedda att beskriva det andra könet, t.ex. vad och var de 

leker, blev de könstypiska uppfattningarna mer synliga. Generellt beskrev de barn av det 

andra könet på ett könstypiskt sätt. T.ex. berättade ett par av flickorna att pojkarna 

spelar fotboll, vilket inte var något som framkom när pojkarna själva berättade. 

 

Resultatdiskussion 

Det sammanfattade resultatet beträffande barnens lek, att det inte finns några stora 

könsskillnader, stämmer överens med Colwell och Lindseys (2005) studie som inte fann 

någon skillnad mellan könen i deras låtsaslek. Däremot talar det emot andra studier som 
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visat på könsskillnader i lekbeteende. Maccoby (1998) skrev t.ex. att pojkarnas lek är 

mer fysisk och våldsam än flickornas samt att pojkarnas lek är mer fokuserad på 

karaktärer som svävar i fara och superhjältar. Detta med att pojkar är mer fokuserade på 

karaktärer och hjältar visade sig dock i föreliggande studie när några av pojkarna 

beskrev dataspel med karaktärer och olika superhjältar. T.ex. beskrev en av pojkarna ett 

dataspel ingående, spelet och hans beskrivning av det innehöll aspekter som: styrka, 

makt, kamp och dominans. Dessa aspekter tar flera av de tidigare studierna tar upp som 

exempel på pojkars fokusering överlag (Gens, 2003; Iervolino, Hines, Golombok, Rust 

& Plomin, 2005; Maccoby, 1998). Detta exempel med pojken och dataspelet kan tyda 

på att pojkarnas lek egentligen skiljer sig mer från flickornas lek än vad som 

framkommit i denna studie. Även flickorna beskrev olika karaktärer, även om de är 

”typiskt flickiga” karaktärer som t.ex. Ariel i ”Den lilla sjöjungfrun” och Belle i 

”Skönheten och odjuret”. Flera flickor pratade även om prinsessalek och prinsessa kan, 

enligt min åsikt, också ses som en enskild karaktär. Det kan vara så att både pojkar och 

flickor fokuserar på karaktärer men att det är olika karaktärer och att lekarna har olika 

fokus. Pojkarnas karaktärer är kanske mer fokuserade på hjältedåd och kamp medan 

flickornas karaktärer inte alls har den fokuseringen, utan är mer inriktade på relationer. 

 

En lek som barnen berättade om var Mamma pappa barnleken. De berättade att de valde 

en roll som motsvarade deras eget kön, flickorna var alltså oftast mamma eller syster 

och pojkarna var pappa eller bror. Maccoby (1998) skrev att könen skiljer sig åt 

beträffande vilka roller de intar. Det kanske inte är så konstigt att de väljer en roll med 

samma kön som de själva. Intressant vore dock att få veta om rollerna innebär typiska 

manliga och kvinnliga beteenden, om t.ex. rollen som mamma innebär könstypiska 

beteenden som t.ex. omvårdnad och t.ex. om rollen som pappa innebär mer 

bestämmande. Ytterligare en aspekt på detta med roller, är karaktärerna de beskriver 

som är könsrollstypiska i hög grad. T.ex. att pojkarna beskriver Batman och 

Spindelmannen och flickorna pratar om att vara och leka prinsessa. 

 

Några av flickorna beskrev som tidigare nämnts att de brukade leka prinsessa men, 

intressant är att även en pojke berättar om det. Detta med tanke på det inte är lika 

vanligt att pojkar ägnar sig åt vad som brukar betraktas som ”typiska flicklekar”. Elvin-

Nowak och Thomsson (2003) skrev om att flickor kan höja sin status genom att ägna sig 

åt samma aktiviteter som pojkar men för pojkar som ägnar sig åt samma aktiviteter som 

flickor gäller inte detsamma. Iervolino, Hines, Golombok, Rust och Plomin (2005) 

skrev även om att pojkar upplever kraftigare påverkan från sin omgivning när det gäller 

könstypiskt beteende. Reglerna är hårdare och förväntningarna högre ställda på 

pojkarna än på flickorna. Det är alltså mindre accepterat att pojkar överträder 

könsgränserna. Pojkar antas även följa reglerna för könstypiskt beteende i högre 

utsträckning än flickorna. Vilket då inte verkar vara fallet för pojken i denna studie som 

nämndes ovan. 

 

När det gäller barnens beskrivningar av sitt ritande, så skiljde de sig åt beträffande hur 

ingående de berättade om det. De få pojkarna som berättade något sa att de ritar olika 

karaktärer, till exempel Spindelmannen, Batman och Stålmannen. Prinsessor sa en av 

pojkarna att han brukar rita. Flera av flickorna däremot berättade ingående och 

detaljerat, som en händelse eller berättelse, vad de ritar. T.ex. beskrev de att de ritar 

prinsessor, kungar, drottningar, fjärilar, blommor och hjärtan. Detta överensstämmer 
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med det som Maccoby (1998) skrev, att pojkar är mer fokuserade på enskilda karaktärer 

och hjältar. Det är även ett exempel på att könen inte skiljer sig åt beträffande aktiviteter 

och lekar utan att det är mer hur de leker eller hur de ritar som skiljer sig. Detta beskrev 

pedagogerna som jag intervjuade i förstudien till denna uppsats. De berättade att könen 

generellt leker med samma saker men på olika sätt, samt att flickor oftast lägger mer tid 

på sitt ritande och pysslande. Det överensstämmer även med det som Dunn och Morgan 

(refererade i Maccoby, 1998) skrev om, att pojkar och flickor leker med samma saker 

men på olika sätt. 

 

Beträffande bestämmande och att få vara med i leken handlade ingetdera om kön. Det 

var andra regler som styrde, t.ex. vem som hade börjat leken, att man måste fråga om 

man får vara med och inte bara hoppa in i leken eller så kunde det röra sig om att det var 

fullt, att det var för många i leken. Utifrån tidigare studier, som visat på att pojkar är 

mer fokuserade på makt och dominans (Gens, 2003; Maccoby, 1998), så hade jag 

förväntningar om att få ett annat resultat. Jag förväntade mig ett resultat som mer skulle 

visa på att pojkarna var de som bestämde och att när det gällde att få vara med i leken, 

var det flickorna som inte fick vara med i pojkarnas lek. 

 

Else-Quest, Hyde, Goldsmith, och Van Hulle (2006) skrev om könsskillnad i aktivitet. 

Det finns inga exempel på någon könsskillnad i aktivitet i föreliggande studie, då både 

pojkar och flickor beskrev aktiva lekar. Detta överensstämmer med Colwell och 

Lindseys (2005) studie där aktiv lek delades upp i två dimensioner, ”vanlig” aktiv lek 

och aktiv lek som innefattar mer hårda tag. När det gällde den ”vanliga” aktiva leken 

fanns ingen könsskillnad, båda könen lekte då aktiva lekar och så verkar alltså även vara 

fallet bland barnen i denna studie. 

 

Jag fann inte några direkta variationer beträffande fysiska utrymmen på förskolan, vilket 

motsäger tidigare studier. Maccoby (1998) skrev att pojkar och flickor väljer olika 

utrymmen och platser att vara och leka på. Nästan alla barn i föreliggande studie valde 

Stadsparken som en favoritplats, det var där de byggde kojor och skapade sig en miljö 

för rollekarna. Både pojkar och flickor tyckte även om att vara i Ateljén, där de 

pysslade, och i den egna hemvisten, där de bland annat lyssnade på sagor och musik 

samt lekte med riddarborgen. Några flickor berättade att de tycker om att vara i 

dockvrån. Det var inga pojkar som själva nämnde att de ville vara där men en flicka 

berättade att pojkarna också brukar vara där. Detta är ett exempel som kan tänkas vittna 

om att det är statussänkande för pojkar att leka på ”typiska flickplatser”, om nu 

dockvrån kan antas vara en flickplats (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Det skulle 

också kunna vara så enkelt att pojkarna inte tog exempel på dockvrån för att de inte kom 

att tänka på det när jag frågade. Alla barn sa sig föredra att vara inomhus, vilket var lite 

oväntat med tanke på tidigare studier som har beskrivit att pojkar är ute i större 

utsträckning än flickor (Maccoby, 1998). 

 

Nästan alla barn berättade att de väljer kompisar och leker med barn av motsatt kön. Det 

som kan vara intressant att diskutera är att de generellt rabblade upp namn på kompisar 

av samma kön först och sen på slutet kom namnen på kompisarna av motsatt kön. I 

vissa fall efter en direkt fråga från mig om de inte har kompisar av motsatt kön. Det kan 

vara på grund av det som Maccoby (1998) funnit att barn i stor utsträckning väljer 

lekkamrater av samma kön, för att det till en början kan verka så. Maccoby skrev även 
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om att pojkar leker i större grupper än flickor, vilket inte är något som syns i detta 

resultat. Då det inte var någon skillnad mellan könen i hur många kompisar de hade, 

inte var det heller någon skillnad när det gällde lekarna, inga typiska storgruppslekar för 

endera könet. Det verkar heller inte vara någon direkt skillnad mellan pojkar och flickor 

när det gäller samlingen och vem de vill sitta bredvid. Utifrån min förstudie då jag 

intervjuade pedagogerna, var det en av dem som tog samlingen som ett exempel då 

flickorna visade vikten av att ha en bästa kompis. Det var viktigare för flickorna att ha 

någon speciell att sitta bredvid, att få sitta bredvid bästa kompisen. I föreliggande studie 

fanns det någon flicka som sa att det var viktigt men det var det även pojkar som tyckte, 

därför visade det ingen tydlig könsskillnad.  

 

Barnens uppfattning om det andra könet och deras val av lekar, leksaker och utrymmen 

vittnar om att barnen har ett könstypiskt synsätt men att de samtidigt har fått lära sig att 

det inte behöver vara så. Deras beskrivningar av vad barn av motsatt kön tycker om att 

göra och att leka skiljde sig en del åt gentemot när de beskrev vad de själva tycker om 

att leka och göra. Flickor sa till exempel att pojkar tycker om att spela fotboll och 

hockey men det var ingen av pojkarna själva som sa sig tycka om det. Flickan som 

fnittrade och svarade nej på frågan om pojkar ritar och pysslar är ytterligare ett exempel, 

då alla pojkar sa sig tycka om att rita och i viss mån pyssla. Detta tror jag handlar om 

just skilda förväntningar och regler beroende av kön. Barnen vet vad som är ”pojk-” 

respektive ”flicklekar” och de vet vad som är accepterat för endera könet. Freeman 

(2007) skrev om detta att barnen är medvetna om hur de förväntas bete sig, att det 

önskvärda är att bete sig könstypiskt. Även Iervolino, Hines, Golombok, Rust och 

Plomin (2005) och Maccoby (2000) har skrivit om detta med förväntningar och regler 

för respektive kön. 

 

Det framgår att det är många uppfattningar kring kön som redan hos en femåring 

påverkar deras lek och beteende. Det märks i själva intervjusituationen genom 

kroppsspråk, i det de säger och hur de betonar saker de berättar. Ett exempel på detta är 

flickan som sa att flickor kan vara pappa i leken, på låtsas. Hon vet att en pappa är en 

pojke och att flickor inte kan vara en pojke, men hon vet också att en flicka kan låtsas 

att vara en pojke tillfälligt. Ytterligare ett exempel är pojken som funderade kring 

sjörövarleken och huruvida flickorna kunde vara med i den. Han konstaterade att två 

flickor kan vara med för att det är två av rollerna som är flickor, nämligen Pippi 

Långstrump och hennes vän Annika. Resten av rollerna i leken är pojkar och således 

måste resten vara pojkar som är med i den leken. Eller pojken som berättade att det 

finns en superhjälte som är flicka och då kan en flicka vara med, men annars går det 

inte, för till exempel Spindelmannen är ju en pojke. 

 

Samtidigt som barnen vet vad som förväntas av dem beträffande könstypiskt beteende 

och när det gäller val av leksaker vill de ändå inte helt ”ställa sig i ledet” och följa dessa 

normer. Exempel på detta är flickan som pratade om pojk- och flicksaker, hon sa först 

att det finns vissa saker som är flick- och pojksaker, t.ex. är en båt en pojksak enligt 

henne. Men sedan lade hon till att flickor kan leka med pojksaker, då hon själv har en 

piratbåt som hon leker med. Dessutom kan saker vara både pojk- och flicksaker 

berättade hon, ett exempel hon tog då var ”spindelmannenpenna” som kan tänkas vara 

en typisk pojksak men som hon ansåg kunde vara en flicksak också. Hennes utläggning 

om detta med flick- och pojksaker tycker jag är talande när det gäller hur barnen matas 



15 

 

med förväntningar om vad som förväntas av endera könet. Det kan även ses som ett 

exempel på att pojkar kanske ställs inför hårdare påtryckningar om att bete sig 

könstypiskt, vilket Iervolino, Hines, Golombok, Rust och Plomin (2005) skrev om. Det 

kanske är mer accepterat för flickor att överträda de könstypiska gränserna och att hon 

faktiskt t.o.m. kan höja sin status genom att leka med ”pojksaker” (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003). Detta exempel kan även tyda på en medvetenhet hos föräldrar och 

pedagoger runt denna flicka, som kanske har påtalat just detta för henne.  

 

Metoddiskussion 

Jag blev positivt överraskad över att jag fick så mångordiga svar, eftersom jag 

inledningsvis var något oroad över en femårings förmåga att svara på frågor i en 

intervjusituation. Det var dock väldigt olika hur de svarade. I själva intervjusituationen 

var det en tydlig skillnad mellan pojkarna och flickorna. Generellt var flickorna mer 

strukturerade och svarade på det jag frågade, de gav mig raka och mer utförliga svar. 

Medan samtliga pojkar pratade om annat i mer eller mindre hög grad. Flera av pojkarna 

hade svårt att svara på många av mina frågor och då främst de frågor där de ombads ha 

åsikter om flickorna. Pojkarna gav även mer fåordiga svar generellt och det var flera av 

dem som ville avsluta innan jag sa att vi var färdiga. Det var endast en av flickorna som 

ville avsluta tidigare än vad som var tänkt. En orsak till detta, att några ville sluta innan 

jag var helt färdig, kan ha varit att de gärna ville höra hela intervjun som jag spelat in, 

vilket jag lovat dem innan. I dessa fall, då barnen ville avsluta tidigare, anser jag inte att 

det påverkade resultatet i någon större utsträckning, då jag i de flesta fall ändå var nära 

slutet av intervjun. Då det kan tänkas ha varit för tidigt var i intervjun med en av 

pojkarna, men som jag tidigare påpekat var pojkarna mer svårintervjuade och hade inte 

samma ork eller lust att sitta så länge. Så, i det fallet, hade det nog ändå inte gett något 

om vi fortsatt. För att väga upp för de svårintervjuade pojkarna, hade det varit bra med 

fler pojkar i studien. Det var även en flicka som inte ville att intervjun skulle vara slut, 

som jag till slut fick lov att avbryta trots att hon ville berätta mer. I det fallet ansåg jag 

dock att det hon ville berätta inte hade någon betydelse för studiens syfte. 

 

Flera av barnen hade långa utläggningar om andra saker än själva intervjun, till exempel 

alfabetet som satt på väggen, molnen utanför fönstret, en lek om hundar och två olika 

dataspel. För främst flera av pojkarna, var omgivningen mer intressant än mina frågor. 

Det var även tydligt att för flera av barnen var det roligt med diktafonen, därför stal den 

en del uppmärksamhet. Dessutom verkade flera av barnen nöjda med att få all denna 

uppmärksamhet som det innebar att bli intervjuad enskilt, och tog därför tillfället i akt 

att utnyttja det för sina egna berättelser och tankar. Jag tillät barnen att sväva ut i sina 

berättelser då jag ansåg att det kunde vara bra för studiens syfte. Efter en stund försökte 

jag dock föra tillbaka dem på rätt spår igen. Enligt litteratur om intervjumetodik bör 

barnen inte styras för mycket eller avbrytas då man kan tappa viktig information. Att 

sväva ut och så att säga göra en kort historia lång kan vara deras sätt att berätta om 

något (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000 & Cederborgs, 2000).  

 

Det finns flera tänkbara orsaker till detta med könsskillnader i själva intervjusituationen. 

En orsak till att jag upplevde pojkarna som mer svårintervjuade kan bero på att jag själv 

tillhör det motsatta könet, att de då tyckte att det blev jobbigt och att det då även blev 

lättare för flickorna. Det kan även ha med barnens utveckling att göra, att pojkarna är 

senare i utvecklingen och att därför en intervjusituation blir lite för svår eller jobbig. 
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Ämnet kan ha varit för svårt och abstrakt, särskilt då de ombads ha åsikter om det andra 

könet. Egentligen bad jag dem spekulera då jag t.ex. frågade vad de tror att 

flickor/pojkar tycker om att göra, vilket man enligt Cederborg (2000) bör undvika. De 

tillfrågade pedagogerna ansåg det inte nödvändigt för mig att vara på förskolan och 

umgås med barnen ett par dagar innan intervjuerna, utan enligt dem räckte det att jag 

var med på samlingen och åt lunch med dem och helt enkelt var där med dem de dagar 

då intervjuerna genomfördes. De hade tidigare även sagt att de flesta av barnen inte 

hade några problem att prata eller bli utfrågade då de dels var vana att bli intervjuade 

men även var framåt och inte blyga. Att barnen inte kände mig kan ändå ha haft 

inverkan, speciellt när det gällde pojkarnas svar.  

 

Urvalet av barn i studien kan sägas vara baserat på tillgänglighet. Detta för att jag av 

praktiska skäl valde en förskola och inte flera för att få ett mer representativt urval. 

Barnen fick även anmäla sig själva vilket bidrog till att jag själv inte kunde bestämma 

helt över vilka som skulle delta Jag skulle ha behövt intervjua fler pojkar för att få både 

mer djup och bredd när det gäller deras åsikter. Ett par av de ”pojkiga” pojkarna ville 

inte delta vilket antagligen är en brist i denna studie. Det kan vara så att en intervju är 

mer lockande för de mindre könstypiska pojkarna. När det gäller flickorna anser jag att 

jag har bra bredd och djup, de var olika och flera berättade mycket och ingående om det 

jag frågade om. Ett exempel på detta med för liten bredd när det gäller pojkarna är att 

det, kanske på grund av för liten bredd, inte går att se att pojkar väljer aktiva lekar i 

större utsträckning som Else-Quest, Hyde, Goldsmith, och Van Hulle (2006) skrev om.  

 

Genomförandet av intervjuerna ägde rum på tre olika platser, vilket var de olika 

åldersgruppernas hemvister. Faktorer som spelade in här var främst tillgänglighet av 

lokal och trygghet för barnet. Att vara mitt i förskolan, i ett rum med dörr, en hemvist 

som var känd för barnet ansågs, av mig och personalen, tryggt för barnen. Naturligtvis 

var detta även en nackdel, då det var mycket ljud runt omkring och saker som kunde 

störa deras uppmärksamhet, som t.ex. saker i rummen och alfabet på väggen. Förskolan 

hade inga andra rum där man kunde stänga in sig och tala ostört, förutom 

personalrummet men det ansågs, av personalen och av mig, som ett sämre alternativ då 

barnen var mer trygga i sina hemvister.   

 

Det var första gången jag intervjuade barn och det märktes tydligt när jag transkriberade 

intervjuerna, många nybörjarfel har gjorts. Trots att jag läst en hel del om intervjuer 

med barn innan jag skrev frågorna och genomförde intervjuerna föll jag in i många 

intervjuarfel. Vissa frågor var felställda, och ibland följde jag upp och ibland inte och 

många gånger på fel ställen. Ibland blev jag så ivrig när vissa barn tog upp så många 

exempel att jag inte ville glömma att följa upp, därför lät jag dem antagligen inte ta upp 

alla exempel de hade tänkt. När de t.ex. pratade om lekar, så följde jag upp direkt med 

vilka roller olika barn innehar istället för att lyssna färdigt. Det framgick även vid 

transkriberingen att det fanns många tolkningsproblem i själva intervjusituationen. Dels 

tolkade jag barnens svar och ställde därför fel följdfrågor, men det märktes även att 

barnen tolkade mig. Ett exempel är när jag frågade en flicka om pojkar och flickor kan 

leka tillsammans. Hon svarade att ja, flickor kan gifta sig med flickor och pojkar med 

pojkar. 
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En viktig fråga är om dessa resultat stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten. 

Jag kan inte vara säker på att svaren som barnen gett mig verkligen speglar 

verkligheten, de kan ha gett mig svar som de trodde att jag ville ha. De visste att jag 

skulle ställa frågor om skillnader mellan pojkar och flickor, därför trodde de kanske att 

det var skillnader de skulle ge mig när de ombads berätta om barn av det andra könet. 

Det kanske är därför som det syns en skillnad när de beskriver sig själva gentemot när 

de beskriver det andra könet. Poängteras bör även att detta resultat endast är 

hypotesgenererande eftersom kvantitativa resultat inte kan generaliseras utifrån en 

kvalitativ studie 

 

Avslutande diskussion 

Personlighetsutvecklingen var utgångspunkten för denna studie. Kön är en faktor som 

kan antas påverka personlighetsutvecklingen eftersom kön redan från födseln är av stor 

vikt. Gens (2003) skriver bl.a. om att omgivningen beter sig på olika sätt mot pojkar och 

flickor och att barnet redan vid födseln ställs inför de förväntningar som finns på deras 

kön. Han skrev vidare att kön formar vår identitet. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) 

skriver om att könstypiska beteenden är inlärda och att barn tidigt vet sin plats i 

ordningen. De införlivar ordningen i sin självbild, så flickor vet sin underordning tidigt. 

Dessa författare har sin utgångspunkt beträffande synsätt på genusutvecklingen i 

socialisationsperspektivet och det kognitiva perspektivet. Detta eftersom barnet anses 

lära av omgivningen, de tar in förväntningar, organiserar information och skapar sig en 

könsidentitet. Detta med skilda förväntningar som ställs på barnet beroende av dess kön 

som det skrivs om i flera studier (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; Freeman, 2007; 

Gens, 2003; Iervolino, Hines, Golombok, Rust & Plomin, 2005) kan man se i detta 

resultat. Det främsta som talar för detta är just skillnaderna i beskrivningar när barnen 

beskrev den egna leken o.s.v. och sedan beskrev barn av det andra könet utifrån dessa 

aspekter. Det blev då tydligt att de visste vad som förväntades och vad som var 

accepterat och inte.  

 

För att sammanfatta resultatet i föreliggande studie kan man säga att skillnaderna som 

framträder mellan pojkar och flickor inte handlar om att de leker olika lekar eller väljer 

olika platser att vara på. Utan skillnaderna blir synliga när det gäller vilka roller de intar 

och hur de leker och utför saker, men även i hur de berättar. Man kanske kan säga att 

det till viss del är en innehållsmässig skillnad. Pojkar och flickor ägnar sig åt samma 

aktiviteter men på olika sätt. Förutom det, är den tydligaste skillnad som framkom det 

som gäller barnens uppfattning om sig själv gentemot uppfattningen om barn av det 

andra könet. När barnen beskrev sig själva framkom som sagt inga tydliga skillnader 

men när de sedan blev ombedda att beskriva barn av det andra könet framkom 

skillnader och könstypiska uppfattningar.  

 

Jag tycker att man kan ha nytta av denna studie, dels om man själv vill intervjua barn i 

femårsåldern, som metodvägledning. Men även inom själva området könsskillnader 

skulle denna studie kunna ligga till grund för en fortsättning. En fortsatt studie skulle då 

kunna vara observationer på denna förskola för att se hur det verkligen ser ut, hur väl 

stämmer pedagogernas och barnens uppfattning med verkligheten? En annan tänkbar 

och intressant studie skulle kunna belysa hur vi bör göra för att förändra skilda 

förväntningar som ställs på barnen beroende av deras kön.  
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Bilaga 1 

 

 

 

Södertälje 081114 Till föräldrarna på XX förskola 

 

Hej! 

 

Jag heter Micaela Andersson och studerar Psykologi vid Stockholms universitet. I våras 

genomförde jag en förstudie, med några pedagoger på förskolan, som jag precis har 

färdigställt. Den handlade om deras upplevelse av eventuella könsskillnader mellan 

barnen.  Jag arbetar nu med min C-uppsats som handlar om barnens upplevelse av 

könsskillnader. Jag vänder mig därför till Er nu med en fråga rörande Ert barns 

deltagande och medverkan i denna uppsats. 

 

Jag är intresserad av och skulle tycka det var roligt att få veta hur barnen själva upplever 

detta med eventuella könsskillnader. Därför vill jag med Er tillåtelse intervjua Ert barn. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band för att underlätta bearbetningen av materialet 

sedan. När jag är färdig med uppsatsen kommer banden förstöras.  

 

Jag vore väldigt glad och tacksam över att få göra detta. Det är självklart frivilligt för 

barnen att delta i undersökning och Ni och Ert barn kan när som helst avbryta och dra 

Er ur. Ni kommer naturligtvis få ta del av den färdiga uppsatsen sedan, om ni vill. 

Barnens anonymitet garanteras, det är endast jag som kommer kunna identifiera dem 

som deltagit. 

 

Jag svarar gärna på Era eventuella frågor och funderingar. 

 

Ni kan nå mig via telefon: 550 101 15, 523 062 14, 070-211 54 17. Eller mejl: 

micaela.andersson@hotmail.com 

 

Jag ber Er ta ställning till om Ni godkänner att jag intervjuar Ert barn och spelar in 

intervjun. Vänligen svara på talongen nedan, klipp av och lämna till pedagogerna på 

förskolan. 

 

Tack på förhand! 

Micaela Andersson 

  

 

Barnets namn: ............................................................................................................  

 

Förälders underskrift: ................................................................................................   

Ja, jag godkänner att mitt barn intervjuas och att intervjun spelas in  

Nej, jag godkänner inte att mitt barn intervjuas och att intervjun spelas in  

 

 

 

 

mailto:micaela.andersson@hotmail.com
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     Bilaga 2 

 

 

 

Huvudfrågor: Vad tycker du om könsskillnader? Finns det skillnader i killars och 

tjejers lekbeteende? 

 

 

INLEDANDE FRÅGOR 

 

Hur gammal är du? 

Ska det bli spännande att bli intervjuad? 

Vad gör man när man blir intervjuad? 

Vad tror du att vi ska prata om? 

 

 

Tycker killar/tjejer om att göra samma saker? 

Berätta för mig vad du tycker om att göra? 

Vad tycker du inte om att göra? 

(Vad är roligt att göra?) 

(Vad är tråkigt att göra?) 

Jag skulle vilja veta vad du tror killar/tjejer tycker om att göra? 

(Vad tror du killar/tjejer tycker är roligt?) 

(Vad tror du killar/tjejer tycker är tråkigt?) 

 

 

LEKAR (Leker killar/tjejer samma saker/lekar? Får båda vara med och bestämma? 

Berätta vad du brukar leka!??? 

Vilka lekar leker du helst? 

Berätta för mig om en lek! (Brukar du leka mamma pappa barn leken? Berätta om det! 

Vem är pappa o vem är mamma?) 

Vilka saker leker du helst med?  

Vilka barn ritar och målar? 

Vilka barn håller på med pärlor? 

Vilka barn snickrar? 

Berätta vad killar/tjejer leker med för saker? 

Berätta för mig vilka leker killar/tjejer leker! 

(Vad leker killar/tjejer?) Något mer? Får tjejer/killar vara med? 

Får alla bestämma? Vem bestämmer? 

Hur gör du om du vill bestämma? 

Får alla vara med i leken? Tjejer/killar också? 

Hur gör du om du inte får vara med? 

 

LEKKAMRATER (Leker killar/tjejer tillsammans?) 

Berätta för mig vem du leker med? Kan du komma på några fler?  

Spelar det någon roll att det är tjejer eller killar? 

(Vad heter din kompis?) 

(Har du någon bästa kompis?) 

Jag skulle vilja veta vad/hur 

du tycker… 

Berätta om…. 

Berätta för mig…… 

Hur då? 

Tror du att killar/tjejer också 

gör det/tycker det? 

Hur menar du? 

Berätta mera? 

Hur vet du det? 

 

KAN KILLAR/TJEJER 

DET? 
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(Är det viktigt att ha en bästa kompis?) 

Spelar det någon roll vem du sitter bredvid på t.ex. samlingen eller når du äter eller 

mellisen? 

Berätta hur ni gör när ni ska vila, när det är samling? 

 

FYSISKT UTRYMME (Leker killar/tjejer på samma ställen?) 

Jag skulle vilja veta var någonstans du brukar leka? Vad gör du där? 

Var tycker du bäst om att vara, någon speciell plats? Vad gör du där? 

(Vill du helst vara ute/inne?) 

Vad tycker du om att göra? 

 

Tycker tjejerna om att göra andra saker 

Berätta hur du tycker att det är att vara kille/tjej? 

Hur tror du det är att vara kille/tjej? 

 

Är det något mer du vill tala om/berätta innan vi slutar? 

 

Tack så mycket för din hjälp 

 


