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Sammanfattning 
Inledning 
I arbetet för ett jämställt Sverige har förskolan en viktig roll, där barns utveckling enligt 
förskolans styrdokument ska utformas på så sätt att det främjar jämställdhetsarbetet och alla 
människors lika värde. Ett väsentligt jämställdhetsmål i förskolan är att frångå normativa 
könsroller så att varje barn ges möjlighet att utforska nya områden och därigenom upptäcka 
nya intressen och förmågor utan några begränsningar. Trots detta pekar viss forskning på att 
samhället, däribland förskolan, stärker och reproducerar normativa könsroller. Att "köna" 
barn redan i förskolan kan försämra förutsättningarna att nå jämställdhetsmålen. Barns 
inflytande och delaktighet ska prägla förskolans verksamhet. Ett samarbete mellan barn och 
pedagog kan eventuellt synliggöra de hinder som finns. Med detta i åtanke kan det vara 
intressant att studera barns perspektiv.  
 
Syfte 
Studien riktar in sig på barn i fyra-fem års ålder där syftet är att undersöka barns uppfattningar 
om könsroller.  
 
Metod 
Studien utgick ifrån en kvalitativ forskningsmetod där observation i kombination med intervju 
användes för att samla in informationsunderlag. För att nå barnen och lyfta deras resonemang 
använde vi oss av färgläggningsbilder som redskap. Bilderna föreställde superhjältar och 
prinsessor i normativa och normkreativa utföranden.  
 
Resultat 
Resultatet visar att barnen i studien har föreställningar om hur de olika könen bör agera och 
ha för egenskaper. När barnen resonerade kring normöverskridande beteende uttrycktes 
påståenden om att flickor och pojkar ska vara på ett visst sätt, utan att ge en konkret förklaring 
till varför det ska vara på det viset.   
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1. INLEDNING 
Sveriges förskolor har i uppdrag att förbereda och lägga en demokratisk grund hos varje barn 
– en grund som på sikt ska bidra till att de får möjlighet att bli aktiva individer som ska forma 
och utveckla samhället (Lpfö 98 rev. 2016, s. 4). Förskolans verksamhet ska enligt Skollagen 
(2010:800) utformas på så sätt att det främjar jämställdhetsarbetet och alla människors lika 
värde. Wedin (2014) beskriver jämställdhetsarbetet som en del av samhällsutvecklingen där 
visionen är att kvinnor och män har lika stort inflytande i samhället och på sina egna liv.  
 
Wedin (2014) berör likheterna i målen i jämställdhetspolitiken och förskolans 
värdegrundsuppdrag, som syftar till att varje individ ska ha lika rättigheter oavsett kön. I 
enlighet med värdegrunden kan inte jämställdhetsfrågan väljas bort. Med detta konstaterar 
Wedin (2014) att jämställdhetsarbetet är ett obligatoriskt uppdrag. Ett väsentligt 
jämställdhetsmål i förskolans värdegrundsuppdrag (Lpfö 98 rev. 2016, s. 5) är att frångå 
normativa könsroller så att varje barn ges möjlighet att utforska nya områden och därigenom 
upptäcka nya intressen och förmågor utan några begränsningar.  
 
Trots arbetet för ett jämställt Sverige som pågått i över hundra år, belyser Wedin (2014) att 
det fortfarande är en vision att sträva efter. Jämställdhetsarbetet är en del av 
samhällsutvecklingen, där Regeringens Jämställdhetsdelegation har i uppgift att undersöka 
om jämställdhetsarbetet omsätts i praktiken. Under 2004-2006 genomförde 
Jämställdhetsdelegationen (SOU 2006:75) en studie som lyfter att förskolan trots 
värdegrundsuppdraget (Lpfö 98 rev. 2016, s. 5) reproducerar normativa könsroller. Andra 
studier visar liknande resultat som pekar på att samhället, däribland förskolan, stärker 
könsrollerna (Hwang & Nilsson 2011; Kåreland 2005; Svaleryd & Hjertson 2012). Att "köna" 
barn redan i förskolan kan försämra förutsättningarna att nå jämställdhetsmålen det svenska 
samhället strävar efter (SOU 2006:75). Nås inte uppställda mål i jämställdhetsarbetet, vilket 
studierna pekar på, kan det vara intressant att studera problemet utifrån en annan vinkel – 
nämligen barns perspektiv. Förskolans styrdokument (Lpfö 98 rev. 2016) genomsyras av ett 
demokratiskt synsätt, där barns inflytande och delaktighet ska prägla verksamheten. Ett 
inflytelserikt samarbete mellan barn och pedagog kan eventuellt synliggöra de hinder som 
finns för att främja jämställdhetsarbetet. Med detta i åtanke kan det vara intressant att studera 
barn perspektiv, där deras egna uppfattningar av könsroller är det centrala. För att nå barnen 
och lyfta deras resonemang använde vi oss av färgläggningsbilder som redskap. Bilderna 
föreställer superhjältar och prinsessor i könsnormativa och normkreativa utföranden. 
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2. SYFTE  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka barns uppfattningar om könsroller. Studien 
riktar in sig på barn i fyra-fem års ålder och syftar till att besvara två frågeställningar.  
  

• Hur resonerar barn kring könsroller utifrån bilder som föreställer normativa och 
normkreativa prinsessor och superhjältar? 

• Vilka slutsatser om barns uppfattningar om könsroller kan man dra utifrån deras 
resonemang och val av bild? 

2.1 Begreppsdefinitioner 
De centrala begreppen i studien är barns perspektiv, jämställdhet, genus, normativ och 
normkreativitet. Nedan ges beskrivningar för dessa begrepp. 

2.1.1 Barns perspektiv 
När man talar om barns perspektiv utgår man från att barnen får komma till tals utifrån sin 
erfarenhetsvärld där fokus ligger på deras egna uppfattningar och berättelser (Sommer, 
Pramling Samuelsson & Hundeide 2011, s. 6).  

2.1.2 Jämställdhet 
Wedin (2014, s. 17) definierar jämställdhet främst som en vision där varje individ, oavsett 
kön, har samma rättigheter och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Det handlar 
om lika villkor för både kvinnor och män.  

2.1.3 Genus 
Henkel (2006, s. 14) definierar begreppet genus genom att skilja på kön och genus, där kön 
syftar på det biologiska könet medan genus syftar på det sociala könet. Med det sociala könet 
beskriver författaren att samhället tillskriver särskilda egenskaper hos människor utifrån deras 
biologiska kön.  

2.1.4 Könsroller 
Könsroller uppstår från de föreställningar och normer som finns i samhället, och konstrueras 
enligt Salmson och Ivarsson (2015) av olika situationer, interaktioner och upprepning. 
Författarna beskriver att det handlar om uppfattningar om hur de olika könen bör vara. Det 
vill säga vad som betraktas typiskt "flickigt" eller "pojkigt".  

2.1.5 Normkreativitet 
Att göra en handling av mindre normativ karaktär definierar Salmson och Ivarsson (2015, s. 
12) som normkreativitet. Genom att ha ett normkreativt synsätt kan man enligt författarna 
synliggöra normer och dess konsekvenser.  
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3. TEORI 
I följande avsnitt redogörs för studiens teoretiska perspektiv som utgår från Vygotskijs 
sociokulturella teori, följt av Strandbergs tolkning av Vygotskijs idéer. Vidare presenterar vi 
Yvonne Hirdmans genusteori och kopplar båda teoretiska utgångspunkter för att se ett 
sammanhang. Då syftet med studien är att undersöka barns egna uppfattningar om könsroller 
vill vi se om Hirdmans genusteori och Vygotskijs sociokulturella perspektiv kan ge oss en 
förståelse av barns syn på könsroller. Vi har valt två teoretiska utgångspunkter då de kan 
komplettera varandra i analysen av barnens resonemang. En sammanställd tolkning av 
Vygotskij och Hirdmans idéer pekar på att kultur och sociala samspel kan forma och utveckla 
föreställningar i och om världen. Det sociokulturella samspelet formar i sin tur ett slags ideal 
som kan resultera i att normer, däribland könsroller, uppstår och upprätthålls. Med dessa 
teoretiska utgångspunkter som analysverktyg hoppas vi kunna få en förståelse och därmed 
göra en tolkning av deras resonemang.  

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Lev Semjonovitj Vygotskij är ett viktigt namn inom psykologin. Trots hans korta liv har  
Vygotskijs teori och idéer präglat pedagogik och våra föreställningar om barns kognitiva 
utveckling. Vygotskij förespråkar det sociokulturella perspektivet, där han i sina idéer 
beskriver barnet som socialt från födseln. Redan då sker ett identitetsskapande hos barnet 
genom iakttagelse och samspel med omgivningen (Vygotskij 1995; Vygotskij 2001).  

3.2 Vygotskij ur Strandbergs ögon 
Leif Strandberg är en svensk psykolog som har ägnat många år åt att arbeta inom 
barnpsykologin och förskolans värld. Strandberg förespråkar Vygotskijs idéer där han anser 
att vårt identitetsskapande är socialt betingat. Människan betraktas som en reproducerande 
individ där omgivningen är en betydande faktor för varje individs utveckling. Med andra ord 
blir människans inre processer och interaktion med omgivningen det som formar våra 
beteenden och föreställningar (Strandberg 2009, ss. 10-11).  
 
Kultur är ett fenomen Vygotskij ofta nämner i sin teori. I sin reflektion över Vygotskijs idéer 
beskriver Strandberg att kultur har en stor inverkan på människan och vice versa. Miljö och 
kultur förändras kontinuerligt. I samband med detta förändras och utvecklas även barn i 
förhållande till dessa fenomen (Strandberg 2009, s. 19).  
 
Att se på genus utifrån det sociokulturella perspektivet är enligt Strandberg (2014) ett sätt att 
förstå hur omgivningen kan forma individen och därigenom återskapa normativa könsroller. 
Vidare beskriver författaren att jämställdhetsarbetet ofta glöms bort av pedagoger som 
behandlar flickor och pojkar olika. I denna föreställning av hur man bemöter flickor och 
pojkar syftar Strandberg (2014) på att flickor kan uppmuntras att agera duktiga där de kan bli 
utnyttjade att i sin omhändertagande roll sköta om pojkarna. Detta då föreställningen av 
pojkar är att de är stökiga och behöver omvårdnad av det motsatta könet (Strandberg 2014).  

3.3 Hirdmans genusteori 
Yvonne Hirdman har ägnat många år åt genusforskning och använder begreppet genus för att 
synliggöra skillnader mellan det biologiska könet och det socialt och kulturellt formade könet. 
Hirdman använder historia för att förstå hur föreställningar om kön konstruerats och förts 
vidare i generationer. Våra relationer och samspel med andra utformar ett slags ideal där 
normer skapas (Hirdman 2003).  
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I Hirdmans beskrivning av genusteorin framkommer det att kvinnan genom alla tider haft en 
underlägesposition till mannen, där hon betraktas som en slags slav som ska tillgodose 
mannens behov. Med denna objektifierande syn på kvinnan har könen skilda positioner som 
ger skilda villkor och förutsättningar. Det moderna genustänket visar fortfarande inslag av 
antikens synsätt där kvinnan ansågs vara en sämre version av mannen. Denna historiska 
könsuppdelning, utifrån varje köns biologiska förutsättningar, benämner Hirdman 
genusordningen. Begreppet används för att synliggöra de sociala könsskillnader som finns 
mellan kvinnor och män. Det finns socialt och kulturellt nedärvda regler som styr varje 
individ att upprätthålla könsskillnaderna. Dessa ärvda normer kallar Hirdman 
genuskontraktet. Detta behöver lyftas fram för att man på sikt ska kunna slå sig fri från de 
förlegade könsrollerna (Hirdman 2003).  
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4. BAKGRUND 
I följande avsnitt redogörs för riktlinjer som Sveriges förskolor ska sträva efter samt 
Barnkonventionens direktiv kring barns rättigheter. För att ge en inblick i det valda 
undersökningsområdet presenteras även bakgrundsforskning som är relevant för studien och 
dess syfte.  

4.1 Jämställdhetsarbete i Sverige 
Barnkonventionen (2016) innehåller ett antal bestämmelser som presenteras i 54 artiklar om 
mänskliga rättigheter. Barnkonventionen har antagits av 196 länder och är ett avtal som dessa 
länder har bundit sig att följa. Avtalet är därmed internationellt och medlemsländerna har en 
skyldighet att följa dessa bestämmelser. Nedan presenteras artikel nummer 29 ur 
Barnkonventionen som berör studiens undersökningsområde.  
 

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att förbereda barnet för ett 
ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och 
vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör 
urbefolkningar. (UNICEF 2016:29) 

 
Artikeln lyfter att barnens utbildning ska förbereda och ge barnen en förståelse för mänskliga 
rättigheter, vilket innefattar en förståelse för allas lika värde i ett mångfaldigt samhälle oavsett 
kön, etnicitet och trosuppfattning.  
 
Skolverket har utformat förskolans läroplan som innehåller mål och riktlinjer för 
verksamheten. Förskolan har i uppdrag att följa dessa riktlinjer, som reglerar barns inflytande 
och delaktighet i verksamheten. Demokrati genomsyrar styrdokumenten där jämställdhet 
mellan könen är ett återkommande begrepp. Genom att arbeta med jämställdhet ska förskolan 
främja barns förståelse kring begreppet. Ett av jämställdhetsmålen beskriver att varje barn ska 
få möjlighet att utvecklas utan att könsnormer sätter hinder för detta. Förskolans pedagoger 
har enligt styrdokumentet en gedigen roll i barns utveckling. I och med detta är deras 
förhållningssätt betydelsefullt när barn ska få en förståelse för omvärlden och vilka 
skyldigheter och rättigheter som råder i det demokratiska, jämställda samhället vi strävar efter 
(Lpfö 98 rev. 2016).  
 
Sveriges vision av att arbeta med jämställdhet har uppmärksammats av FN som 1995 
utnämnde Sverige till världens mest jämställda land (Henkel 2006). Då forskning enligt 
Henkel (2006) visar en annan bild av Sverige ställer författaren sig kritisk till utmärkelsen och 
hävdar att det finns stora orättvisor i samhället som främst grundar sig i könstillhörighet. 
Genom att peka på statlig statistik synliggör Henkel (2006) skillnader mellan könen, där bland 
annat löneskillnader och maktpositioner visar att kvinnor har varit och fortfarande är 
underordnade i samhället. Dessa skillnader syns även i mer aktuell statistik som Statistiska 
centralbyrån redovisar i sin publikation om jämställdhetsstatistik i Sverige (På tal om kvinnor 
och män 2016). Den underordnade kvinnan kopplar Franck (2007) till Hirdmans 
könsmaktsordning, även kallad genusordningen, som enligt Franck har en stor roll i 
formandet av genus.  

4.2 Genus 

4.2.1 Förskolan 
Trots att FN utnämnde Sverige till världens mest jämställda land kunde Henkel påvisa brister 
i Sveriges jämställdhetsarbete (Henkel 2006). Utbildningsdepartementet, som ansvarar för 
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Regeringens utbildningspolitik, kunde mer specifikt peka på brister i svenska förskolors 
jämställdhetsarbete. Utbildningsdepartementet fick därmed i uppdrag av Regeringen att 
tillsätta en Jämställdhetsdelegation, med syfte att främja jämställdhetsarbetet i förskolan. 
Delegationens studie pekade på att förskolan stärker normativa könsroller snarare än att arbeta 
mot dem. I studien beskrivs det att pedagoger har en oförmåga att upptäcka normativa 
könsmönster, då de har en tendens att förhålla sig olika till barnen utifrån deras 
könstillhörighet. Detta beteende synliggjordes i studien genom att granska pedagogers 
handlingar i interaktion med barnen. Delegationen konstaterar att pedagogers förhållningssätt 
återspeglas på barnen, vilket kan vara en orsak till att de normativa könsrollerna reproduceras. 
Även om pedagoger är medvetna om sitt uppdrag vet de enligt Delegationen inte hur man 
arbetar genusmedvetet i förskolan. I och med detta har Delegationen tydligt tagit ställning för 
att införa mer kunskap kring de mål som redan finns, istället för att utforma fler bestämmelser 
och mål att sträva efter (SOU 2006:75).  
 
Svaleryd och Hjertson (2012, ss. 80-81) lyfter att pedagogers olika tolkning av begreppet 
genus kan skapa en osäkerhet i förskolans genusarbete och hur arbetet ska bedrivas. Vidare 
beskrivs det att osäkerheten bidrar till att fokus läggs på ytan av problemet, som till exempel 
miljöutformning där dockvrå och bilhörna utvecklas till något som lockar båda kön. 
Osäkerheten kan i sin tur leda till att genusuppdraget blir lidande. I enlighet med Delegationen 
för jämställdhet belyser författarna att det krävs mer kunskap för att kunna arbeta 
genusmedvetet i förskolan, för att vidare kunna analysera och driva fram ett väl genomtänkt 
genusarbete.  
 
I enlighet med Delegationen och Svaleryd och Hjertson, lyfter även Kåreland (2005) att flera 
studier som genomförts visar indikationer på att könsmönster är tydligt framträdande i 
förskolans värld. Vidare beskrivs det att pedagoger bekräftar könsnormer genom att ha olika 
förväntningar på flickor och pojkar. Jämställdhetsdelegationens studie tar upp vardagliga 
situationer i förskolan för att synliggöra pedagogers förhållningssätt. Ett exempel var en 
situation där en pojke retade och puttade på en flicka. Pedagogen försvarade pojkens bråkiga 
beteende genom att hävda att pojkar är så av natur – framförallt när de tycker om en flicka 
(SOU 2006:75). Pedagogens förklaring till pojkens agerande kan utifrån Steven Pinkers 
(2006) tankar tolkas som att vi har ett biologiskt arv som i stor utsträckning präglar vårt 
beteende. Å ena sidan anser Pinker (2006) att vi föds med förutsättningar utifrån våra kön. Å 
andra sidan bortser inte Pinker (2006) från den omgivande miljöns påverkan, som han anser 
har lika stor inverkan på människan som arvet. 

4.2.2 Hemmet 
Redan i två års ålder är barn könsmedvetna och formar sin könsidentitet i interaktion med sin 
omgivning (Kåreland 2005, s. 71). I tre års ålder har barn enligt Hwang och Nilsson (2011) en 
grundläggande könsidentitet och kan avgöra sitt eget och andra människors kön. Vidare 
beskriver Hwang och Nilsson (2011) att barn i fyra års ålder är medvetna om att flickor blir 
kvinnor och pojkar blir män – dock med en osäkerhet kring vad kön innebär, då de kan anta 
att det har med yttre kännetecken att göra. Hwang och Nilsson (2011) beskriver ett exempel 
där en fyraårig flicka inte kunde avgöra om en bebis var flicka eller pojke, eftersom bebisen 
badade och inte hade några kläder på sig. Utifrån detta exempel lyfter författarna att kön för 
barn är något som sitter i kläderna. Föreställningar som dessa kan enligt Eidevald (2011, s. 
71) förmedlas till barn genom böcker, filmer och leksaker som genomsyrar deras vardag. 
Författaren belyser även att vuxnas bemötande, däribland föräldrar, kan bidra till 
föreställningar om vad de olika könen ska ha för attribut.  
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Hwang och Nilsson (2011) syftar även på att hemmet stärker de normativa könsrollerna, trots 
att föräldrar ofta anser att de bemöter sina barn lika oavsett kön. Hwang och Nilsson (2011) 
beskriver att föräldrars förstärkning ofta sker omedvetet, där ett barn som agerar på ett 
könsenligt sätt belönas och ett barn som agerar könsöverskridande bestraffas. I och med detta 
framför Wedin (2014, s. 46) att ett avvikande beteende från de normativa könsrollerna kan 
väcka obehagskänslor hos människor – en normal reaktion när någonting uppfattas som 
könsöverskridande. Även Connell (2003) beskriver att ett beteende som är avvikande från 
normen kan leda till negativa reaktioner från omgivningen. Reaktioner i form av positiv och 
negativ förstärkning kan medföra att barn lär sig att agera på det ”korrekta” könsenliga sättet, 
vilket enligt Connell (2003) kan leda till att beteendet så småningom sker per automatik.  
 
Eidevald (2011, s. 71) belyser att omgivningens förväntningar på könet ofta återspeglas i 
barns leksaker, som är utformade utifrån könstypiska attribut där exempelvis flickor har en 
mjuk och omsorgsfull roll och pojkar är äventyrliga och starka. Skillnaden i leksakerna som 
marknadsförs mot flickor och pojkar är enligt författaren så stor att de kan påverka barns 
könsuppfattning. Hur föräldrar än bemöter sina barn hävdar de enligt Hwang och Nilsson 
(2011, ss. 226-227) att deras barn leker med könstypiska leksaker oavsett. Barns val av 
könstypiska leksaker kan ur Pinkers (2006) sociobiologiska perspektiv tolkas som en social 
påverkan lika mycket som det biologiska arvets påverkan, där barn associerar till den leksak 
med könsenliga och relaterbara kännetecken. Pinker (2006) hävdar alltså att människan inte är 
född som ett oskrivet blad som enbart formas av omgivningen – snarare en kombination av 
miljö och arv.  

4.3 Barns förebilder i massmedia och litteratur 
I sin studie om superhjältars påverkan på barn lyfter Coyne, Linder, Rasmussen, Nelson och 
Collier (2014) att pojkar som ser på tv-program av detta slag uppfattas agera mer 
könsnormativt. Effekten av superhjältarnas typiska beteenden återspeglas i deras lek då 
pojkarna agerar starka, mäktiga, muskulösa och aggressiva. Vidare resonerar Coyne et al 
(2014) att flickor blir mindre påverkade av dessa tv-program, vilket kan bero på att det finns 
en brist på kvinnliga superhjältar i programmen. Även om kvinnliga superhjältar existerar har 
de betydligt mindre utrymme i tv-programmen än de manliga superhjältarna.  
 
Kåreland (2005) konstaterar att könet är av betydande vikt när barn identifierar sig med 
fiktiva karaktärer. Vidare understryks det att barn i allmänhet väljer böcker där 
huvudkaraktärerna är av samma kön som de själva. I de flesta böcker gestaltar karaktärerna 
enligt Kåreland (2005) könsnormativa karaktärsdrag, där pojkar framstår aktiva och flickor 
passiva.  
 
De könsnormativa karaktärsdrag som är synliga i barnprogram och filmer är enligt Eidevald 
(2011) inte lika tydliga längre, då författaren anser att det skett en förändring där flickor och 
kvinnor successivt tar större plats. Eidevald (2011) beskriver att det blir alltmer vanligt att se 
kvinnliga huvudroller och programledare, som dessutom kan ha könsöverskridande 
karaktärsdrag. Då könsuppdelningen inte är lika tydlig längre kan det enligt författaren 
påverka barns könsuppfattning som på sikt kan skapa nya normer i samhället. Enligt 
Vygotskij formas trots allt människan av sin omgivning och i interaktion med andra 
(Strandberg 2009, ss. 10-11). Genom förändringar i samhället kan därför nya normer skapas. 
Pinker (2006) tycks till viss del ifrågasätta Vygotskijs idéer då människan enligt Pinker inte 
enbart formas av miljön, utan även föds med förbestämda egenskaper och ett arv som i stor 
utsträckning präglar vårt beteende.   
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5. METOD 
I följande avsnitt redogörs för val av metod, urval, genomförande, forskningsetiska 
hänsynstaganden och trovärdighet i relation till studien. Slutligen presenteras studiens 
analysprocess.  

5.1 Val av metod  
Syftet med studien är att undersöka barns uppfattningar om könsroller, där barns resonemang 
kring könsnormativa och normkreativa färgläggningsbilder är det centrala. För att ta del av 
respondenternas inre världar har vi genomfört intervjuer i form av öppen interaktion, som 
enligt Olsson och Sörensen (2012, s. 19) karaktäriseras som en kvalitativ studie. Genom en 
öppen interaktion har respondenterna uttryckt sina egna uppfattningar som därefter 
analyserats utifrån en hermeneutisk tolkningsmetod. Thurén (2007, s. 103) definierar 
hermeneutiken som en tolkningskonst där vi som tolkare sätter våra egna värderingar och 
förkunskaper i kontext till barnens resonemang. Westlund (2015, s. 71) beskriver att 
hermeneutiken med fördel används i studier där man vill förstå och förmedla hur barn 
resonerar kring ett visst fenomen – som i föreliggande studie är könsroller.  
 
För att samla mer tolkningsbar information till vår hermeneutiska analys har vi kombinerat 
intervju med observation och ljudinspelning. Vi delade upp oss på så sätt att den ena 
genomförde intervjun medan den andra observerade och hanterade ljudinspelningen. Fokus i 
en hermeneutisk analys ligger nämligen på mer än vad som uttrycks verbalt i en intervju 
enligt Harboe (2013, s. 113), som indikerar att situationen, sammanhanget och allt som inte 
uttrycks är väsentligt för att göra en tolkning.  

5.2 Urval 
Studien genomfördes på tre förskolor i södra Sverige. Barnens åldrar varierade mellan fyra 
och fem år, där tre barn var fyra år och fyra barn var fem år. När vi valde barnen tog vi hjälp 
av pedagogerna på de tre förskolorna. Vi blev informerade om att en del av barnen valdes 
utifrån social förmåga. Pedagogerna som valde på detta vis ansåg att det skulle vara mer 
givande för vår studie. Därefter lämnade pedagogerna samtyckesblanketter och missivbrev (se 
bilaga 1 & 2) till utvalda barns vårdnadshavare. På förskolorna fick totalt femton barn 
förfrågan om att delta. Av dessa barn fick nio medgivande av sina vårdnadshavare, men på 
grund av bortfall av blanketter deltog sju av dessa barn i studien. Orsaken till det bortfall vi 
fick var på grund av för sent inlämnade blanketter samt en språklig barriär, då många 
vårdnadshavare inte förstod informationen i missivbreven.  
 
Av de sju medverkande barnen var två pojkar och fem flickor. Vi har utgått från ett 
bekvämlighetsurval då vi sedan tidigare var bekanta med barnen på de tre förskolorna. Detta 
kan enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 28) vara en fördel i intervjuer då 
barnen känner sig mer bekväma att dela med sig av sina tankar.  
 
Som vi tidigare nämnt i texten valde vi att göra vissa avgränsningar för att undvika möjliga 
hinder under genomförandet av studien. Eftersom barnens resonemang är det centrala ville vi 
undvika verbala hinder och valde därmed äldre barn på förskolan. Åldern har enligt 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) stor betydelse i intervjuer då begränsad verbal 
förmåga kan påverka kvaliteten och mängden information till studien. Genom att avgränsa 
studien till ett fåtal individer och förskolor blev den insamlade informationen mer hanterbar 
att analysera. Denna avgränsning möjliggjorde att vi kunde fördjupa oss i varje barns 
resonemang. 
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5.3 Genomförande 
Inför genomförandet av studien gjorde vi en rollfördelning där den ena skulle intervjua 
samtidigt som den andra skulle observera. Vi bytte alltså roller och anpassade varje intervju 
utifrån vår anknytning till barnet som deltog, där den som hade en bättre relation till barnet 
genomförde intervjun. Då vi sedan tidigare var bekanta med barnen som deltog strukturerade 
vi studien på detta sätt. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) kan det vara av 
betydelse att barnen har bra kontakt med den som genomför intervjun, då det kan främja 
barnens vilja att delge sina tankar och funderingar. Med detta i åtanke fick den person som 
barnet hade bättre relation med genomföra det interagerande samtalet, medan den andra 
agerade observatör.  
 
Som det tidigare beskrivits intervjuade vi ett barn åt gången, där vi inför varje intervju 
arrangerade en lugn och avskild miljö samt anordnade att materialet var tillgängligt. Vi 
stödjer oss på Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) som syftar på att man bör ha 
förkunskaper om barnintervjuer då det finns olika beståndsdelar att tänka på. Författarna 
beskriver att det kan röra sig om att skapa förutsättningar för samtalet genom att exempelvis 
arrangera miljön, välja en lämplig tidpunkt samt att ha allt material på plats. På så vis kunde 
vi lägga mer fokus på att få samtalet att framstå som en naturlig dialog. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2012) beskriver att intervjuer med detta karaktärsdraget kan göra barn 
mer tillmötesgående och villiga att dela med sig av sina uppfattningar.  
 
Pedagogerna på förskolorna förberedde barnen på att vi skulle komma för att rita och prata 
med dem. Detta gjorde det mer naturligt för dem att vi kom till verksamheten, vilket 
underlättade när vi skulle hämta barnen under bland annat samlingar. Vi tog med varje barn 
till ett avskilt rum där vi presenterade materialet för varje barn. Materialet bestod av sex olika 
färgläggningsbilder, varav tre könsnormativa och tre normkreativa bilder. 
Färgläggningsbilderna var ett stöd för att nå barnen och deras uppfattningar. Bryman (2015, s. 
403) lyfter att visuella material, som i vårt fall var bilderna, kan vara en förutsättning för att 
inleda samtal. Barn har enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986, s. 18) en begränsad verbal 
förmåga när de ska uttrycka sig. Varje barn fick välja valfri bild att färglägga under samtalet. 
Intervju och observation skedde samtidigt. Enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986, s. 15) 
pågår en observation i genomsnitt fem minuter. Vi ansåg att denna tidsram var lämplig för att 
senare kunna hantera allt material i analysprocessen. Därför varade varje intervju och 
observation i genomsnitt fem minuter. Istället för att anteckna barnens svar använde vi oss av 
ljudinspelning. På så sätt kunde vi spela in respondenternas exakta svar.  
 
Syftet med interagerande samtal är enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 41) 
att ge barn möjlighet att ge uttryck för sina tankar, samt att vara lyhörd för att kunna anpassa 
följdfrågor efter varje individ. Under intervjuns gång ställdes de strukturerade frågorna och 
eventuella följdfrågor som varierade vid de olika tillfällena. Enligt Aspers (2007, s. 137) 
kännetecknar detta en semi-strukturerad intervju, då vi hade ett antal genomtänkta och 
strukturerade frågeställningar som även kunde följas upp i anknytning till de svar vi fick. 
Studiens strukturerade intervjufrågor (se bilaga 3) formulerades för att få fram barnens 
uppfattningar om bilderna. Utrymme för följdfrågor lämnades för att eventuellt se ett mönster 
i samtalen och dra slutsatser utifrån resonemangen.  
 
Den som intervjuade strävade efter att fokusera på att ha en närvarande interaktion med 
barnet. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 27) beskriver att ett bra samspel är 
betydelsefullt för att en intervju ska vara givande för en studie. I och med detta indikerar 
författarna att det kan upplevas besvärligt att föra anteckningar under ett interagerande samtal. 
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För att vi skulle upprätthålla ett bra samspel tog vi med fördel hjälp av ljudinspelning. 
Denscombe (2004, s. 128) beskriver att ljudinspelningar kan ge detaljrik information till 
studien, då respondenternas exakta uttryck blir inspelade och kan granskas ett obegränsat 
antal gånger av den som undersöker. Detta blir eventuellt ett stöd för att uppnå den 
eftersträvade trovärdigheten i en studie. För att den som intervjuade skulle kunna fokusera på 
det interagerande samtalet hanterade observatören under tiden ljudinspelningen. Den som 
observerade hade en passiv roll i studien, som enligt Harboe (2013, ss. 77-78) beskrivs som 
en icke-deltagande observatör. Med andra ord är observatören en åskådare, som i studien 
fungerade som ett komplement till den interagerande intervjun.  
 
Observationerna genomfördes i form av löpande protokoll där vi fokuserade på barnens 
kroppsspråk och handlingar. Eftersom vi innan genomförandet hade beslutat att analysera 
materialet med öppen kodning antecknade vi enbart det vi ansåg var väsentligt i förhållande 
till studiens syfte. Det som upplevdes relevant i observationen antecknade vi för att eventuellt 
besvara studiens syfte och frågeställningar.  
 
Vi ville få fram hur barn resonerar kring ett visst fenomen. Enligt Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2012), som vi stödjer oss på, är det ett lämpligt tillvägagångssätt att samtala 
enskilt med barnen. Intervjuerna utformades på detta vis då det finns en risk att barnen 
påverkar varandras svar i en gruppintervju. En annan förutsättning med att samtala enskilt 
med barnen är att de i lugn och ro får möjlighet att formulera och uttrycka sig. Detta gör att 
det lämnas utrymme för att följa upp barnens svar så att samtalet utvecklas. Följdfrågorna blir 
ett hjälpmedel för att dra paralleller till barnens erfarenhetsvärld. När barnen kan associera till 
det man samtalar om blir det enklare att reflektera över det. Därför ställde vi relaterbara 
följdfrågor som "vem bakar du bullar med hemma?".  

5.3.1 Forskningsetiska hänsynstaganden 
Genomförandet av studien inleddes med att alla berörda individer informerades om studien 
och dess syfte. Detta gjorde vi genom att dela ut missivbrev (se bilaga 2) till förskolorna, som 
vidarebefordrade dessa till barnens vårdnadshavare. Utöver en beskrivning av studien 
innehåller missivbrevet även kontaktuppgifter för att frågor som kan uppstå skulle kunna 
besvaras av oss. Avslutningsvis gavs information om att all insamlad information behandlas 
med största varsamhet och enbart används i forskningssyfte. Vårdnadshavarna fick därefter ta 
beslut om deras barns deltagande. Det ska finnas en möjlighet att neka barnens medverkan, 
därför fanns detta som ett av svarsalternativen i samtyckesblanketten (se bilaga 1). Barnen har 
själva haft möjlighet att dra sig ur när som helst under studiens gång, och därmed själva fått 
bestämma över sin medverkan.  
 
De namn vi nämner i studien är fingerade – främst för att avidentifiera barnen, men även för 
att läsaren enklare ska få en förståelse i texten. I studien har vi även avidentifierat kommunen 
och förskolorna. Vi har värnat om anonymiteten genom att välja bort känslig information för 
att utomstående inte ska kunna identifiera dem som är involverade. Studiens insamlade 
information, däribland personliga uppgifter, har avrapporterats och lagrats för att obehöriga 
inte ska komma åt materialet. I en studie krävs en etisk medvetenhet där hänsyn till varje 
deltagande individ tas tillvara (Larsen 2009, s. 13).  
 
Vetenskapsrådet (2002) har publicerat fyra olika forskningsetiska krav att förhålla sig till 
under en forskningsprocess. Dessa krav kallar Vetenskapsrådet informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Ovan har vi gett en beskrivning 
som pekar på att vi tagit hänsyn till dessa krav.  
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5.3.2 Tillförlitlighet 
I föreliggande studie har vi tagit tillvara att vi är två genom att inta olika positioner under 
intervju och observation. Att vara flera kan enligt Larsen (2009) vara en hjälp i att säkerställa 
studiens reliabilitet. Vi upplevde att detta även gynnade studien i analysprocessen, då vi 
analyserade barnens resonemang på olika håll för att jämföra våra analyser med syfte att hitta 
återkommande uttryck och se ett mönster i barnens resonemang. Vi upptäckte att vi i våra 
separata analyser hade snarlika tolkningar vilket enligt Larsen (2009) kan bidra till en högre 
reliabilitet.  
 
Materialet har analyserats utifrån en hermeneutisk tolkningsmetod. Thurén (2007, s. 103) 
beskriver hermeneutiken som en tolkningskonst, där våra egna värderingar och förkunskaper 
blir ett hjälpmedel i analysprocessen. Då uppfattningarna från dem som undersöker har en 
betydande roll i en hermeneutisk analys är det väsentligt att studien uppfattas trovärdig. 
 
Molander (2003, ss. 169-170) beskriver riskerna med en hermeneutisk metod genom att 
redogöra för Hans-Georg Gadamers tankar om att våra tolkningar är präglade av fördomar. 
Vidare beskrivs att detta kan påverka hur man tolkar information som i sin tur kan leda till ett 
resultat som inte är tillförlitligt. Vi har varit medvetna om dessa risker och har under studiens 
gång försökt att ha ett objektivt förhållningssätt. Enligt Olsson och Sörensen (2012, s. 23) bör 
man ta hjälp av sina egna värderingar och förkunskaper för att kunna tolka information. 
Grunden för förståelse är enligt Aspers (2007, s. 36) det faktiska livet. Vidare redogör Aspers 
(2007) för Diltheys kriterier för att förstå ett fenomen, där vår förståelse för det sociala 
systemet är viktigt för att kunna tolka människors uttalanden. I och med detta har vi försökt 
betrakta våra förkunskaper som ett hjälpmedel snarare än ett hinder. För att kunna tolka 
barnens resonemang använde vi oss främst av studiens teorier och bakgrundsforskning. Detta 
är något Westlund lyfter (2015, ss. 77-78) och beskriver att litteratur ska tas tillvara för att 
stärka ens tolkning.  
 
Genom att kombinera intervju med ljudinspelning och observation har vi även kunnat samla 
mer tolkningsbar information. En kombination av metoder beskriver Larsen (2009, s. 81) som 
ytterligare en förutsättning för studiens tillförlitlighet. I detta fall beskriver författaren att det 
är viktigt att hålla ordning på materialet, för att veta vem som uttryckt vad.  
 
I studiens semi-strukturerade intervjuer lämnades utrymme för följdfrågor, där respondenterna 
i den öppna interaktionen förde intervjun framåt. Genom att lyfta det de själva ansåg är viktigt 
kunde vi även dra slutsatser utifrån dessa synvinklar. En flexibel studie som denna kan enligt 
Larsen (2009, s. 81) bidra till en högre validitet, som ska säkerställa kvaliteten i en kvalitativ 
studie. Enligt Thurén (2007, s. 26) handlar validitet främst om att ständigt vara fokuserad på 
sitt syfte och sina frågeställningar under studiens gång. Trots strävan efter en trovärdig 
kvalitativ studie, måste man enligt Larsen (2009, s. 81) förstå att man i sina tolkningar inte 
kan säkerställa studien helt och hållet.  

5.4 Analys 
En transkribering av ljudinspelningarna inledde vår analysprocess. Ljudinspelningarna blev 
ett stort hjälpmedel för att kunna göra en detaljrik transkribering av det insamlade materialet. 
Allt som uttrycktes verbalt i de inspelade intervjuerna förde vi samman med anteckningarna 
från de löpande observationsprotokollen. Genom att sammanställa varje intervju med 
tillhörande observation hoppades vi kunna få ett mer översiktligt och samtidigt mer 
heltäckande informationsunderlag att sätta i relation till studien. När vi tillsammans 
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transkriberat ljudinspelningarna och fört samman varje intervju och observation bearbetade vi 
innehållet var för sig.  
 
I analysprocessen använde vi oss av öppen kodning. För att få en översikt över varje 
individuell intervju skrev vi ut transkriberingen i pappersformat. Detta underlättade för att 
synliggöra mönster i det som uttryckts. Thornberg och Forslund Frykedal (2015) beskriver 
öppen kodning som en analysmetod där forskaren noggrant granskar sitt material för att se 
vad den insamlade informationen säger om det som undersöks. Vidare beskriver författarna 
att man i den öppna kodningen markerar ord och meningar som upplevs vara av betydelse för 
det som undersöks. För att enklare identifiera ett mönster råder Thornberg och Forslund 
Frykedal (2015) att man i en öppen kodning bör utgå från frågor anpassade efter studien. Vi 
utgick från författarnas exempel på frågor vi ansåg mest lämpliga, som var följande ”vad är 
det som händer?” och ”vad för slags kategori tycks denna specifika bit av data antyda?”.   
 
Dessa frågeställningar blev vår utgångspunkt i analysarbetet, där vi genom kodning försökte 
upptäcka betydelsebärande uttryck och beteenden. På varsitt håll analyserade vi 
transkriberingen genom att markera där likheter och skillnader kunde identifieras. Därefter 
jämförde vi tillsammans våra analyser, för att se om våra uppfattningar tyder på en likartad 
tolkning av barnens resonemang. I en gemensam diskussion argumenterade vi för de delar vi 
ansåg mest relevanta för att möjliggöra att besvara studiens frågeställningar. Genom att 
gemensamt synliggöra mönster i barnens resonemang kunde vi konstruera koder utifrån detta. 
Koderna kategoriserades efter det vi synliggjort i det vi markerat; barnen väljer 
könsnormativa bilder, barnen väljer normkreativa bilder, barnen resonerar kring 
könsnormativa karaktärsdrag, vikten av identifierbara karaktärer, normöverskridande 
beteende i barnens vardag och begränsade valmöjligheter.  
 
Eftersom vi i vår analysprocess använde oss av öppen kodning utgick vi, som vi nämnt 
tidigare, från en hermeneutisk tolkningsmetod där vi satt studien i kontext till våra egna 
värderingar och förkunskaper. Detta bör man enligt Olsson och Sörensen (2012, s. 23) göra 
för att kunna tolka den information man får. Studiens teorier och bakgrundsforskning har 
dock varit det som främst stärkt vår tolkning av barnens resonemang, då studien hade tappat 
trovärdigheten om vi enbart utgått från vår erfarenhetsvärld och tolkat fritt.  
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6. RESULTAT 
I följande avsnitt redogörs det resultat vi fått fram genom intervjuer och observationer med 
barnen; Agnes, Astrid, Juno, Siv, Viggo, Frej och Idun. Samtliga namn är fingerade. Trots att 
barnen valde en specifik bild att färglägga visade några av dem intresse för resterande bilder. 
Då vi i våra interagerade samtal var flexibla samtalade vi även kring de andra bilderna. Nedan 
har resultatet kategoriserats utifrån de koder som konstruerades i vår analysprocess följt av 
utdrag från barnens svar.   

6.1 Barnens resonemang och handlingar 

6.1.1 Barnen väljer könsnormativa bilder 
Av färgläggningsbilderna valde fyra av fem flickor den könsnormativa prinsessan (se bilaga 
7). Två av två pojkar valde den könsnormativa superhjälten Batman (se bilaga 8). Nedan ges 
beskrivningar av barnens resonemang kring sin valda bild.  
 

Intervjuare: Kan du berätta varför du valde den bilden? 
Agnes: (inget svar) 
Intervjuare: Tycker du om bilden? 
Agnes: (nickar) 
Intervjuare: Vad är det du tycker om med den? 
Agnes: (pekar på blomman prinsessan håller i på bilden) 
Intervjuare: Blomman? 
Agnes: (nickar) 
Intervjuare: Finns det något annat du tycker om med bilden? 
Agnes: (pekar på prinsessans ansikte) 

 
Som utdraget visar kunde vi förtydliga Agnes svar genom hennes kroppsspråk och handlingar 
då hon bland annat ryckte på axlarna, skakade på huvudet, nickade och pekade. Det framkom 
att Agnes valde bilden med den könsnormativa prinsessan (se bilaga 7) för att hon tyckte om 
prinsessan och blomman på bilden.  
 

Intervjuare: Vilken vill du ha? 
Astrid: (väljer prinsessan) 
Intervjuare: Vill du ha den? 
Astrid: Mm 
Intervjuare: Du ville ha prinsessan. Varför ville du ha den då? 
Astrid: Därför jag gillar prinsessor 

 
Astrid behövde lite betänketid när hon skulle välja bild. Hon iakttog noggrant bilderna innan 
hon valde den könsnormativa prinsessan (se bilaga 7). Vid frågan om hennes val berättade 
hon att hon tycker om prinsessor, följt av en diskussion kring den specifika prinsessan Belle 
som hon valt att färglägga.  
 

Intervjuare: Vilken bild vill du ha?  
Juno: (väljer hastigt men bestämt prinsessan) 
Intervjuare: Vill du ha den? 
Juno: (nickar) 
[…] 
Intervjuare: Tycker du om den? 
Juno: (nickar) 
Intervjuare: Varför valde du bilden då? 
Juno: Jag ville ha den här 
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När vi presenterade materialet för Juno gav hon bilderna en hastig överblick och valde 
bestämt bilden med den könsnormativa prinsessan (se bilaga 7). I samtalet kring Junos val av 
bild framkom det att hon ville ha bilden för att hon tyckte om den.  
 

Intervjuare: Men vad tycker du om då? Här? (pekar på alla bilder) 
Siv: Den! (pekar på bilden med prinsessan) 
[…] 
Siv: Jag tycker om hennes klänning 
Intervjuare: Du tycker om hennes klänning? Var den fin? 
Siv: Mm 

 
Siv valde bilden med den könsnormativa prinsessan (se bilaga 7) och motiverade sitt val 
genom att berätta att hon särskilt tyckte om prinsessans klänning.  
 

Intervjuare: Varför tog du Batman då? 
Viggo: För han är cool 
Intervjuare: Är han cool? 
Viggo: Mm 
[…] 
Viggo: Ja fast av de här teckningarna var den roligast (pekar på Batman som bakar) 
Intervjuare: Var den roligast? 
Viggo: Mm 
Intervjuare: Varför valde du inte den då? Ångrar du dig nu? 
Viggo: Mm 
Intervjuare: Du kan byta om du vill 
Viggo: Nej jag vill ha denna 

 
Viggo valde bilden med den könsnormativa superhjälten Batman (se bilaga 8). När 
intervjuaren frågade Viggo varför han valde bilden svarade han att det var på grund av att 
Batman är ”cool”. Även om Viggo beslutade sig för att välja bilden med könsnormativa 
Batman visade han en nyfikenhet för normkreativa Batman där han bakar med sina barn (se 
bilaga 6). På grund av att han visade en nyfikenhet ställde intervjuaren frågan om han ville 
byta bild, då intervjuerna anpassades utifrån barnens svar och handlingar. Viggo bestämde sig 
för att inte byta bild, utan hålla sig till sitt första val.   

6.1.2 Barnen väljer normkreativa bilder 
Av sju barn var det enbart en flicka som valde en normkreativ bild – Batman som dansar 
balett (se bilaga 5). Nedan ges en beskrivning av barnets resonemang kring sin valda bild. 
 

Intervjuare: Varför valde du Batman då? 
Idun: Därför jag tycker om den 
Intervjuare: Varför gör du det? Är det nånting speciellt med den bilden som du tycker om? 
Idun: Bebisen 
Intervjuare: Är det bebisen? 
Idun: Ja och han kramar sin bebis 

 
Idun valde bilden med normkreativa Batman (se bilaga 5) där han dansar balett med en bebis i 
bärsele på magen. Under samtalets gång framkom det att Idun valde bilden då hon tyckte om 
den. Specifikt berättade hon att hon tyckte om bebisen, som Batman kramar om enligt Idun.  

6.1.3 Barnen resonerar kring könsnormativa karaktärsdrag 
Nedan ges beskrivningar av barnens resonemang om prinsessorna och superhjältarnas 
egenskaper och handlingar på bilderna, då diskussioner kring detta uppstod i intervjuerna.  
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Frej: Batman dansar!  
Intervjuare: Ja titta! Batman kan dansa!  
Frej: Nej 
Intervjuare: Varför kan inte Batman dansa då? 
Frej: För att jag vet inte 
Intervjuare: Kan en prinsessa dansa då? 
Frej: Ja 
Intervjuare: Varför är det så då? 
Frej: För att hon är tjej 
Intervjuare: Så det är bara tjejer som kan dansa?  
Frej: Ja 
Intervjuare: Menar du att killar inte kan dansa då? 
Frej: Nej det kan dom inte 

 
Under intervjun med Frej visade han en fascination av den normkreativa bilden där Batman 
dansar balett (se bilaga 4). Frej pekade på bilden och utbrast ”Batman dansar!” följt av en 
skeptisk reaktion till bilden, då han påstod att Batman inte kan dansa. Däremot hävdade Frej 
att en prinsessa kan dansa, med anledningen att hon är en tjej. Enligt Frej är det bara tjejer 
som kan dansa. När vi ställde följdfrågor för att få en förståelse för hans påstående kunde han 
inte ge oss en specifik anledning till hans uppfattning.  
 

Intervjuare: Vad gör Hulken på bilden? 
Frej: Han kastar en bil 
Intervjuare: Varför tror du att han kastar en bil? 
Frej: För att jag vet inte 
Intervjuare: Kan han kasta en bil? 
Frej: Ja det är ju Hulken 
Intervjuare: Kan prinsessan kasta bilen tror du? 
Frej: Nej 
Intervjuare: Varför inte det då? 
Frej: För att hon är inte stark 
Intervjuare: Varför är hon inte stark då? 
Frej: Vet inte  

 
Frej visade även intresse för den könsnormativa bilden med Hulken, där han framstår ilsken 
och kastar en bil (se bilaga 9). Enligt Frej verkar det vara självklart att Hulken kan kasta en 
bil, just på grund av att han är Hulken. När intervjuaren frågade om prinsessan möjligtvis kan 
kasta bilen hävdade Frej att hon inte kan det eftersom hon inte är stark. Frej kunde inte ge oss 
en specifik förklaring till varför han anser att det är på detta vis.  
 

Intervjuare: Varför valde du just den bilden då? 
Viggo: För att den är cool 
Intervjuare: Bara för att den är cool? 
Viggo: Mm 
[…] 
Intervjuare: Varför ritar inte du prinsessor? 
Viggo: Vet inte 
Intervjuare: De är väl coola också? 
Viggo: Nej 
Intervjuare: Är de inte coola? Varför inte? 
Viggo: För de inte är det 
Intervjuare: Va? Varför inte det? 
Viggo: För jag tycker inte det 
[…] 
Intervjuare: Tycker du inte att prinsessan är cool då? 
Viggo: Nej 
Intervjuare: Varför inte? 
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Viggo: För att Hulken är starkast 
Intervjuare: Jaha han är cool för att han är starkast? 
Viggo: Mm 

 
Utdraget ovan visar att Viggo tycker att Batman är ”cool”. När samtalet övergick till bilderna 
med prinsessor frågade intervjuaren Viggo varför han inte ritar prinsessor också. Han hävdade 
att prinsessor inte är ”coola” som Hulken. Viggo berättade att anledningen till detta är för att 
Hulken är starkast. När vi följde upp hans svar fick vi inget djupare resonemang, utan ”det 
bara är så”. Likt Frejs svar fanns återigen ingen konkret förklaring till resonemanget. Även i 
intervjun med Idun uppstod diskussioner kring superhjältens handlingar på bilden. Idun 
berättade om att Batman dansar balett vilket hon ansåg var konstigt då hon aldrig sett en kille 
dansa balett förr.  
 

Intervjuare: Hoppar han eller dansar han? Varför tror du att han gör så?  
Idun: Han dansar balett. Jag vet inte varför men det är lite konstigt 
Intervjuare: Är det konstigt? Varför tycker du det? 
Idun: Därför jag har aldrig sett någon kille som dansar balett (skrattar) 
Intervjuare: Va, har du inte det?  
Idun: Min mamma har sagt att hon har dansat balett när hon var liten 
Intervjuare: Pappa då? Dansade pappa balett när han var liten? 
Idun: Nej 
Intervjuare: Varför tror du att Batman dansar balett då? 
Idun: Batman kanske tror att han är en tjej 

 
I sina spekulationer kring varför Batman dansar balett på bilden reflekterade Idun över att 
hennes mamma dansat balett när hon var yngre. Slutligen kom Idun fram till att Batman 
kanske dansar för att han tror att han är en tjej.  

6.1.4 Vikten av identifierbara karaktärer 
I utdraget nedan visade Viggo ett intresse för bilden med Snövit i Supermans 
superhjältekläder och Superman i Snövits klänning (se bilaga 4). 
 

Intervjuare: Varför valde du inte denna då?  
Viggo: Jag vet ju inte ens vilka det är 

 
Oavsett hans intresse för bilden berättade han att han inte ville välja den med anledningen att 
han inte känner till karaktärerna. Trots tydliga karaktärsdrag tycktes Viggo inte koppla att de 
skulle föreställa Snövit och Superman i ombytta roller. När vi i intervjun med Frej diskuterade 
hans val av bild uppstod en liknande situation när samtalet ledde in på de andra bilderna. I 
detta samtal diskuterade vi återigen Snövit och Superman i ombytta roller.  
 

Intervjuare: Vem har vi här då? 
Frej: Vet inte 
Intervjuare: Det ser ut som Superman med en klänning 
Frej: Nej det är inte Superman. Det är Superman (pekar på Snövit i Supermans kläder) 

 
Trots att Frej valde bilden med könsnormativa Batman (se bilaga 8) visade han, precis som 
Viggo, ett intresse för de normkreativa bilderna. Som utdraget ovan framställer ”rättar” Frej 
intervjuaren genom att hävda att Snövit är Superman eftersom hon har hans superhjältekläder 
på sig. 
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6.1.5 Normöverskridande beteende 
Under intervjuerna ville vi höra vad barnen hade för uppfattningar om någon agerar utanför 
normen eller har ett så kallat normöverskridande beteende. För att barnen enklare skulle 
kunna relatera till sin egen erfarenhetsvärld ställde vi bland annat frågor om deras familj och 
hur det kan se ut hemma hos dem.  
 

Intervjuare: Är det någon hemma hos dig som har klänning på sig då? 
Astrid: Jag bor med bara mamma och pappa 
Intervjuare: Inga syskon? 
Astrid: Jag är en storasyster 
Intervjuare: Jaha så du har det! Har du en lillebror eller lillasyster? 
Astrid: Lillasyster 
Intervjuare: Mhm. Brukar hon också ha klänning på sig? 
Astrid: Mm 
Intervjuare: Brukar pappa ha klänning på sig? 
Astrid: Nej 
Intervjuare: Nähä, varför har han inte det tror du? 
Astrid: Därför han gillar inte klänningar 
Intervjuare: Nähä, varför gör han inte det? 
Astrid: Han bara busar med mig när han ska ta på sig min klänning 
Intervjuare: Jaha han gör det bara på skoj? 
Astrid: Mm 

 
I utdraget ovan berättar Astrid att hennes pappa inte har klänning på sig för att han inte gillar 
klänningar. Enligt Astrid har hennes pappa enbart klänning när han busar med henne. Även i 
intervjun med Juno uppstod diskussioner om normöverskridande beteende som kopplades till 
hemmet.  
 

Intervjuare: Vem brukar ha klänning på sig hemma hos dig då? 
Juno: Jag själv 
Intervjuare: Bara du? 
Juno: (inget svar) 
Intervjuare: Mamma då? Har hon klänning ibland?  
Juno: (nickar) 
[…] 
Intervjuare: Brukar pappa ha klänning då? 
Juno: (nickar) 
Intervjuare: När brukar pappa ha klänning då? 
Juno: (inget svar)  
Intervjuare: När det är kalas? 
Juno: När de gifter sig mest 
Intervjuare: Jaha bara när de gifter sig 
Juno: Nej inte bara då. När de går på kalas och gifter sig 
Intervjuare: Har både mamma och pappa klänning då? 
Juno: (nickar) 

 
Det framkommer i Junos verbala svar och kroppsspråk att både hennes mamma och pappa har 
klänning på sig när de går på kalas och gifter sig. I intervjun med Siv hävdade hon det 
motsatta – nämligen att hennes pappa och bror inte kan ha klänning på sig för att de är pojkar. 
De som däremot kan ha klänning enligt Siv är hennes mamma och Elsa.  
 

Intervjuare: Vem är det hemma hos dig som brukar ha klänning då? 
Siv: Jag 
Intervjuare: Har du klänning hemma? 
Siv: Elsa med 
Intervjuare: Elsa? 
Siv: Mm 
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Intervjuare: Är det nån mer som har klänning hemma då? Kanske mamma eller pappa? 
Siv: Nej inte pappa 
Intervjuare: Din bror då? 
Siv: Nej killar kan inte ha klänning! 
Intervjuare: Kan inte killar ha klänningar? Varför inte det då? 
Siv: Därför de kan inte det bara 
Intervjuare: De kan bara inte ha det? 
Siv: Nej 

 
När vi i intervjun försökte få en förklaring av hennes påstående fick vi inget djupare 
resonemang från Siv. Hon uttryckte att det bara är på det viset, utan någon specifik 
motivering.  
 

Intervjuare: Vad gör han här då? (pekar på Batman som bakar) 
Viggo: Gör kakor 
Intervjuare: Bakar kakor? 
Viggo: Mm 
Intervjuare: Bakar du hemma? 
Viggo: Mm 
Intervjuare: Vem bakar du med? Mamma? Pappa? 
Viggo: Mamma 
Intervjuare: Bakar inte pappa hemma? 
Viggo: Nej 
Intervjuare: Varför inte det då? 
Viggo: Han jobbar 

 
Viggos intresse för bilden med normkreativa Batman som bakar (se bilaga 6) ledde till ett 
samtal kring hemmet. Genom att associera bilden till hemmet berättade Viggo att det inte är 
hans pappa som brukar baka hemma, utan hans mamma. Anledningen till detta är enligt 
Viggo för att hans pappa jobbar.  

6.1.6 Begränsade valmöjligheter 
När vi i intervjun med Siv frågade om det fanns något med hennes valda bild hon inte tyckte 
om lade hon genast fokus på den normativa bilden med superhjälten Hulken för att konstatera 
att hon inte tyckte om den. Hennes resonemang tydde på att hennes bror tycker om bilden 
med den könsnormativa superhjälten Hulken. Nedan ges en beskrivning av Sivs resonemang 
kring detta.  
 

Intervjuare: Vad ser du på bilderna? 
Siv: Den tycker min bror om (tittar på bilden med Hulken) 
Intervjuare: Gör han det? 
Siv: Mm han tycker om den 
Intervjuare: Men vad tycker du om då? Här? (pekar på alla bilder) 
Siv: Den! (pekar på bilden med prinsessan) 
[…] 
Siv: Jag tycker om hennes klänning 
Intervjuare: Du tycker om hennes klänning?  
Siv: Mm 
Intervjuare: Okej. Vad är det du inte tycker om här då? 
Siv: Den (pekar på bilden med Hulken) 
Intervjuare: Tycker du inte om den? 
Siv: Nä 
Intervjuare: Varför inte det då? 
Siv: Det är min bror som tycker om den 
Intervjuare: Så du tycker inte om den? 
Siv: Nej 
[…] 
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Intervjuare: Varför tror du det? 
Siv: Han brukar leka Hulken hemma 
Intervjuare: Brukar han det? Vad brukar du leka då? 
Siv: Let it go och Snövit 
Intervjuare: Leker du inte Hulken då? 
Siv: Nej... bara Spiderman 

 
När vi ville att hon skulle utveckla hennes resonemang svarade Siv att hennes bror brukar leka 
Hulken hemma. Vidare berättade hon att hon inte leker Hulken hemma. Det hon leker är Let it 
go (Frost), Snövit och Spiderman.  

6.2 Sammanfattning av resultat 
Vid bearbetning av det insamlade materialet letade vi efter likheter och skillnader för att 
upptäcka mönster i barnens resonemang. Av färgläggningsbilderna valde fyra av fem flickor 
den könsnormativa prinsessan (se bilaga 7). Två av två pojkar valde den könsnormativa 
superhjälten Batman (se bilaga 8). Av sju barn var det alltså en flicka som valde en 
normkreativ bild – Batman som dansar balett (se bilaga 5). I samtalen kring barnens val av 
bild framkom det att de flickor som valde den könsnormativa prinsessan gjorde sitt val på 
grund av att de tyckte om prinsessan och hennes kläder. Flickan som valde den normkreativa 
bilden motiverade sitt val genom att berätta att hon tyckte om bebisen som Batman kramar på 
bilden. De pojkar som valde könsnormativa Batman uttryckte att de tyckte om hans 
egenskaper. Vid vidare samtal kring superhjältarnas och prinsessornas egenskaper uttrycktes 
det att prinsessan inte är stark som Hulken.  
 
En utmärkande likhet vi kunde identifiera i barnens resonemang var de delar i samtalen som 
handlade om normöverskridande beteende. Upprepade gånger hade barnen ingen konkret 
förklaring till sina påståenden om att exempelvis prinsessor inte är starka eller att pojkar inte 
kan dansa. De tycktes ha liknande föreställningar om hur de olika könen bör agera och ha för 
egenskaper, utan någon vidare motivering till varför de tror att det ser ut på det viset.  
 
En utmärkande skillnad vi upptäckte framkom när ett av barnen valde bilden med 
normkreativa Batman. Även om barnet var ensam om att välja en normkreativ bild föll hennes 
resonemang i samma mönster som de andra barnen gällande normöverskridande beteende. 
Detta på grund av att det enligt henne var konstigt att se Batman dansa balett, då hon aldrig 
sett en pojke göra detta. Vid vidare resonemang kring varför Batman dansar balett på bilden 
kom Idun fram till att Batman kanske dansar för att han tror att han är en tjej.  
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7. DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras det resultat som framkommit i studien för att sedan sättas i 
relation till bakgrundsforskning och teoretiska utgångspunkter. Fortsättningsvis diskuteras 
vårt val av metod utifrån ett kritiskt perspektiv, för att reflektera över hur metoden hjälpt oss 
att besvara studiens frågeställningar med syfte att undersöka barns uppfattningar om 
könsroller. Avsnittet avslutas med reflektioner kring didaktiska konsekvenser och förslag på 
fortsatt forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Barnen väljer könsnormativa bilder 
Eidevald (2011, s. 71) lyfter att det finns flera bidragande faktorer i barns vardag som trycker 
på att de olika könen har olika förväntningar på sig. Dessa förväntningar kan vara könstypiska 
attribut där flickor är fina, försiktiga och duktiga och pojkar är äventyrliga och starka. När 
barnen resonerade kring sin valda bild förekom det flera gånger att de motiverade sitt val 
genom att lyfta karaktärernas könstypiska egenskaper.  
 
Utifrån Kårelands (2005) tankar om barns förebilder kan barnens resonemang tolkas som att 
de gjorde sitt val utifrån sin könstillhörighet. Barn identifierar sig med karaktärer av samma 
kön enligt Kåreland (2005), som beskriver att barn exempelvis väljer att läsa böcker där 
huvudkaraktären är av samma kön som de själva.  

7.1.2 Barnen väljer normkreativa bilder 
Enligt Eidevald (2011) är den könsuppdelning som finns i tv-program och film inte lika tydlig 
längre. I och med detta beskriver författaren att könsöverskridande karaktärsdrag blir alltmer 
vanligt, vilket på sikt kan påverka barns könsuppfattning. Idun valde en bild där karaktären 
hade könsöverskridande karaktärsdrag, vilket kan antyda på Eidevalds tankar om att det blivit 
mer vanligt bland barns förebilder.  
 

Intervjuare: Varför valde du Batman då? 
Idun: Därför jag tycker om den 
Intervjuare: Varför gör du det? Är det nånting speciellt med den bilden som du tycker om? 
Idun: Bebisen 
Intervjuare: Är det bebisen? 
Idun: Ja och han kramar sin bebis 

 
I sin genusteori beskriver Hirdman (2003) genusordningen – en könsuppdelning där de olika 
könen har skilda positioner. Enligt Hirdman (2003) har kvinnan historiskt sätt varit den som 
alltid intagit den omhändertagande rollen. Ett sådant beteende kan enligt Hirdman antyda på 
de socialt och kulturellt ärvda normer som upprätthåller könsuppdelningen. Dessa nedärvda 
regler kallar Hirdman genuskontraktet. Tolkar man Iduns resonemang kring den valda bilden 
kan det utifrån Hirdman (2003) och Strandbergs (2014) syn peka på att flickor uppmuntras att 
inta en omhändertagande roll, då pojkar och flickor enligt författarna behandlas olika utifrån 
sin könstillhörighet.  

7.1.3 Barnen resonerar kring könsnormativa karaktärsdrag 
När barnen resonerade kring normöverskridande beteende uttrycktes påståenden om att 
flickor och pojkar ska vara på ett visst sätt, utan att ge en konkret förklaring till varför det ska 
vara på det viset. Detta trots att barnen hävdade att det enbart är tjejer som kan dansa eller att 
prinsessor inte kan kasta bilar som Hulken eftersom de inte är lika starka som honom.  
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Intervjuare: Vad gör Hulken på bilden? 
Frej: Han kastar en bil 
Intervjuare: Varför tror du att han kastar en bil? 
Frej: För att jag vet inte 
Intervjuare: Kan han kasta en bil? 
Frej: Ja det är ju Hulken 
Intervjuare: Kan prinsessan kasta bilen tror du? 
Frej: Nej 
Intervjuare: Varför inte det då? 
Frej: För att hon är inte stark 
Intervjuare: Varför är hon inte stark då? 
Frej: Vet inte  
 
Intervjuare: Tycker du inte att prinsessan är cool då? 
Viggo: Nej 
Intervjuare: Varför inte? 
Viggo: För att Hulken är starkast 
Intervjuare: Jaha han är cool för att han är starkast? 
Viggo: Mm 

 
Barnens resonemang kan möjligen indikera på att de har föreställningar om hur de olika 
könen bör agera och ha för egenskaper. Detta kan enligt Coyne et al (2014) tyda på 
föreställningar från karaktärer i tv-program och filmer med könstypiska attribut, som sedan 
utformar barnens könsuppfattning. Det Hirdman benämner som genusordning kallar Franck 
(2007) könsmaktsordning, som enligt Franck har en roll i formandet av genus. I denna 
ordning framställs kvinnan som underordnad. Enligt Strandberg (2014) förväntas flickor vara 
duktiga och uppmuntras därför till att agera på sitt könsenliga sätt. Detsamma gäller pojkar 
som enligt Eidevald (2011) förväntas vara äventyrliga och starka. Däremot beskriver Pinker 
(2006) att vi även har ett arv som avgör vad vi har för könsenliga attribut.  

7.1.4 Vikten av identifierbara karaktärer 
När vi under intervjuerna diskuterade barnens val av bild visade några av barnen även intresse 
för de andra bilderna. Två barn resonerade kring den normkreativa bilden där Snövit är iklädd 
Supermans kläder och Superman iklädd Snövits klänning.  
 

Intervjuare: Varför valde du inte denna då?  
Viggo: Jag vet ju inte ens vilka det är 

 
I Viggos resonemang framkom det att han inte valde bilden med anledningen att han inte 
kunde identifiera karaktärerna. Likt Kårelands (2005) beskrivning tycks barn i tidig ålder vara 
könsmedvetna och identifiera sig med förebilder av samma kön. Här problematiserar Coyne et 
al (2014) att kvinnliga superhjältar inte får i närheten så mycket utrymme som manliga 
superhjältar. Då barn enligt Kåreland (2005) identifierar sig med karaktärer av samma kön 
blir de lättåtkomliga prinsessorna de förebilder som flickor identifierar sig med. I och med de 
förebilder som presenteras för barn kan man tolka barns valmöjligheter som begränsade och 
till viss del styrda med tanke på den brist på variation som tycks finnas. Ur Vygotskijs (1995; 
2001) sociokulturella perspektiv kan dessa begränsningar vara en bidragande faktor i barns 
identitetsskapande, vilket kan göra att socialt och kulturellt konstruerade könsmönster 
upprätthålls.  
 

Intervjuare: Vem har vi här då? 
Frej: Vet inte 
Intervjuare: Det ser ut som Superman med en klänning 
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Frej: Nej det är inte Superman. Det är Superman (pekar på Snövit i Supermans kläder) 
 
Frej som också resonerade kring den normkreativa bilden där Snövit är iklädd Supermans 
kläder och Superman iklädd Snövits klänning tycktes inte känna igen karaktärerna, även om 
karaktärsdragen var tydliga. Hwang och Nilsson (2011) beskriver att barn i Frejs ålder avgör 
en människas könstillhörighet utifrån kläderna de har på sig. Frej avgjorde Snövit och 
Supermans kön på detta vis, då han tycktes utgå från deras kläder för att identifiera dem. 

7.1.5 Begränsade valmöjligheter och normöverskridande beteende 
I samtalen kring normöverskridande beteende övergick diskussionen till barnens 
erfarenhetsvärld där de bland annat resonerade kring det motsatta könet i klänning.   
 

Intervjuare: Brukar pappa ha klänning på sig? 
Astrid: Nej 
Intervjuare: Nähä, varför har han inte det tror du? 
Astrid: Därför han gillar inte klänningar 
Intervjuare: Nähä, varför gör han inte det? 
Astrid: Han bara busar med mig när han ska ta på sig min klänning 
Intervjuare: Jaha han gör det bara på skoj? 
Astrid: Mm 

 
I intervjun med Astrid berättade hon att hennes pappa inte tycker om klänningar, men brukar 
busa med henne när han ska ta på sig hennes klänning. Historiskt sätt har kvinnan enligt 
Hirdman (2003) betraktats som en sämre version av mannen, vilket kan indikera på en 
nedvärderande syn på kvinnor och deras attribut. Detta kan tyda på att Astrid tolkar sin 
pappas agerande som lek, då det frångår normerna. Eidevald (2011) belyser att föräldrar kan 
bidra till de föreställningar om hur de olika könen ska agera. Hwang och Nilsson (2011) 
beskriver att detta oftast sker omedvetet. Omedveten förstärkning kan vara en förklaring till 
varför barnen uttryckte påståenden som de inte hade någon specifik motivering till.  
 

Intervjuare: Är det nån mer som har klänning hemma då? Kanske mamma eller pappa? 
Siv: Nej inte pappa 
Intervjuare: Din bror då? 
Siv: Nej killar kan inte ha klänning! 
Intervjuare: Kan inte killar ha klänningar? Varför inte det då? 
Siv: Därför de kan inte det bara 
Intervjuare: De kan bara inte ha det? 
Siv: Nej 

 
Sivs resonemang tyder på att hon har tankar om att man bör agera på sitt könsenliga sätt. 
Utifrån Vygotskijs (1995; 2001) sociokulturella teori sker ett identitetsskapande i interaktion 
med omgivningen där barnen genom iakttagelse lär sig hur de ska agera. En sådan inlärning 
kan förklara varför Siv antar att det är på ett visst sätt utan att kunna förklara varför. Viggo 
försökte däremot motivera sitt svar.   
 

Intervjuare: Vad gör han här då? (pekar på Batman som bakar) 
Viggo: Gör kakor 
Intervjuare: Bakar kakor? 
Viggo: Mm 
Intervjuare: Bakar du hemma? 
Viggo: Mm 
Intervjuare: Vem bakar du med? Mamma? Pappa? 
Viggo: Mamma 
Intervjuare: Bakar inte pappa hemma? 
Viggo: Nej 
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Intervjuare: Varför inte det då? 
Viggo: Han jobbar 

 
Viggo resonerade kring varför det är hans mamma som bakar hemma och drog slutsatsen att 
det beror på att hans pappa jobbar. Till viss del kan resonemangen tyda på Hirdmans (2003) 
teori om genusordningen, som syftar på att de olika könen har skilda positioner, där kvinnan 
är den som tar hand om hem och familj. Dock tycks Viggos förklaring till att det ser ut på 
detta vis peka på en osäkerhet kring vad kön innebär, vilket Hwang och Nilsson (2011) lyfter 
är vanligt i Viggos ålder. Möjligen indikerar detta på att Viggo inte har föreställningar om ett 
könsenligt beteende hos sina föräldrar. En liknande slutsats kan dras från Sivs intervju då hon 
hävdade att hon inte tycker om Hulken, men däremot leker Spiderman hemma.  
 

Siv: Det är min bror som tycker om den 
Intervjuare: Så du tycker inte om den? 
Siv: Nej 
[…] 
Intervjuare: Varför tror du det? 
Siv: Han brukar leka Hulken hemma 
Intervjuare: Brukar han det? Vad brukar du leka då? 
Siv: Let it go och Snövit 
Intervjuare: Leker du inte Hulken då? 
Siv: Nej... bara Spiderman  

 
Enligt Coyne et al (2014) finns det en brist på kvinnliga superhjältar som barnen kan 
identifiera sig med, vilket gör att deras valmöjligheter kan tolkas som begränsade med tanke 
på den brist på variation som tycks finnas. Utifrån Sivs svar kan vi dra slutsatsen att hon 
tycker om superhjältar och får identifiera sig med de superhjältar som är tillgängliga för henne 
– vilket i detta fall är Spiderman.  

7.2 Metoddiskussion 
Då studien baserats på barns resonemang utifrån deras perspektiv var en kvalitativ metod 
passande. I vår öppna interaktion med barnen strävade vi efter att ge barnen intryck av en 
naturlig dialog. I efterhand upplevde vi att denna form av intervju var till stor hjälp för att få 
en djupare inblick i barnens tankar, då utrymmet för följdfrågor tillät oss att utforma samtalet 
efter varje individ. När man under en intervju kan vara lyhörd och anpassa varje fråga på detta 
vis tillåter man enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 41) respondenterna att 
uttrycka sig fritt. Även Bryman (2011, s. 27) lyfter fördelarna med den interagerande 
intervjun som möjliggör en att gå in på djupet med hjälp av följdfrågor.  
 
Vi upplevde att det fanns många fördelar med att kombinera observation med intervju. Under 
analysprocessen blev detta ett stöd när vi skulle tolka barnens resonemang. Larsen (2009, ss. 
26-29) redogör för fördelar med att använda observation i kombination med intervju för att 
enklare kunna utläsa respondenternas svar. Rubenstein & Wesén (1986, ss. 15-16) nämner att 
löpande protokoll traditionellt används för att observera enskilda barn och deras beteende, 
men om man inte vet vad man ska observera kan det oftast resultera i att man förlorar 
helheten i observationen.  
 
För att veta vad vi skulle titta på under observationerna hade vi bestämt oss för att ständigt 
förhålla oss till syftet och forskningsfrågorna. Detta hade vi även i åtanke när vi förde 
anteckningar i det löpande protokollet, vilket vi ansåg var ett bra sätt för att kunna anteckna 
barnens handlingar och beteende under intervjuerna. Denna kombination gav oss en mer 
underlag för att göra en tydligare tolkning.  
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Under de intervjuer där barnen inte gav oss mycket verbala uttryck att analysera blev 
observationerna till stor hjälp, då vi kunde sammanföra barnens kroppsspråk och handlingar 
med intervjuerna för att få mer tolkningsbar information. Deras kroppsspråk och beteende 
förstärkte exempelvis deras val av material, vilket inte kunde "fångas upp" med enbart 
intervju. Det vi upplevde mindre positivt med observation var att vissa barn tycktes ändra sitt 
beteende när de insåg att de blev observerade. Larsen (2009, s. 28) lyfter att detta är en vanlig 
reaktion när man använder observation som metod.   
 

Intervjuare: Brukar pappa ha klänning då? 
Juno: (nickar) 
Intervjuare: När brukar pappa ha klänning då? 
Juno: (inget svar)  
Intervjuare: När det är kalas? 
Juno: När de gifter sig mest 
Intervjuare: Jaha bara när de gifter sig 
Juno: Nej inte bara då. När de går på kalas och gifter sig 
Intervjuare: Har både mamma och pappa klänning då? 
Juno: (nickar) 

 
Vi strävade efter att varje intervju skulle framstå som en naturlig dialog. Trots detta upplevde 
vi att Agnes kände sig obekväm i situationen då hon sällan uttryckte sig verbalt när vi ställde 
frågor. Vi inväntade Agnes svar och gav henne betänketid, men upplevde att det blev svårt att 
ställa följdfrågor och ha en öppen dialog. Vi upplevde svårigheter att få igång en dialog med 
vissa barn under deras intervjuer. Främst då vi upplevde att deras fokus låg på att färglägga 
den valda bilden. Att bli intervjuad kan upplevas obekvämt då det är en ovanlig situation att 
befinna sig i. Att vara två vuxna som intervjuar ett enskilt barn kan antagligen påverka 
situationen ytterligare. Med hjälp av observation kunde vi få en någorlunda tolkning av deras 
svar genom deras kroppsspråk. Det blev en hjälp för att få en förståelse för deras val av bild, 
men gav dessvärre inga djupare diskussioner. Vi upplevde ibland att vissa svar formulerades 
för att vara oss till lags.  
 
När vi formulerade intervjufrågorna använde vi ofta ordet berätta då barn enligt Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2012, s. 36) uppfattar denna typ av frågor enkla att besvara. På så 
vis ger vi barnen en direkt uppmaning att berätta om något, istället för att ställa slutna frågor 
som kan ge omotiverade svar.  
 
Ljudinspelningar ansåg vi vara ännu en fördel under studiens insamlingsprocess. Genom att 
spela in respondenternas svar fick vi exakta uttryck av barnen. Bryman (2011) lyfter vikten av 
att spela in respondenternas svar för att på så sätt inte missa några viktiga fraser eller uttryck, 
vilket kan hända om man enbart antecknar. Genom att sitta i en lugn och avskild miljö 
påverkades inte ljudinspelningen av andra intryck i form av andra ljud och buller. Vidare 
beskriver Bryman (2011) betydelsen av att intervju och eventuella ljudinspelningar genomförs 
i en ostörd miljö där olika faktorer kan vara störningsmoment och försämra bland annat 
ljudinspelningens kvalité, vilket kan leda att viktig information missuppfattas. 
 
Syftet med färgläggningsbilderna var att ha ett samtalsunderlag med igenkänningsbara 
karaktärer. Vi hoppades att nå barnen och lyfta deras resonemang med hjälp av bilderna. Till 
viss del upplevde vi dock svårigheter i att upprätthålla en naturlig dialog med vissa barn, då 
deras fokus främst hamnade på att färglägga bilderna. I och med dessa svårigheter hade en 
gruppintervju möjligtvis varit väsentligt för att starta diskussioner hos barnen. Även om det 
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skulle bli mycket information att samla in samtidigt hade det varit intressant att höra deras 
gemensamma resonemang och argument kring bilderna.  
 
Då observationen skulle vara en kompletterande insamlingsmetod till intervjun valde vi att 
använda öppen kodning som analysmetod, istället för att föra observationsscheman. Trots att 
vi var medvetna om det omfattande grundarbete en öppen kodning innebär valde vi denna 
analysmetod, då vi upplevde att den skulle vara till stor hjälp i att synliggöra mönster i 
barnens resonemang.  
 
Vi fick erfara olika forskarroller då vi intog olika positioner som intervjuare och observatör. 
Då vi hade de olika rollerna flertal gånger vardera blev vi mer bekväma för varje tillfälle. 
Detta blev märkbart då vår strävan efter att ha en naturlig dialog med barnen upplevdes mer 
naturligt för varje samtal. Vi kände oss även mer bekväma att utmana oss själva då vi var 
flexibla i våra fältstudier, där vi bland annat anpassade följdfrågorna utifrån barnens 
resonemang. Vi fick erfarenhet av de olika metoderna vi tog oss an, samt hur det gynnade 
studien att kombinera flera metoder.  
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7.3 Didaktiska konsekvenser 
I sin helhet pekar studien på att det finns föreställningar om hur de olika könen bör agera och 
ha för egenskaper. Föreställningarna kan grunda sig i flera sfärer i samhället vilket barnen i 
studien bekräftade. Trots detta tydliga mönster tycktes barnen inte kunna ge en förklaring till 
sina påståenden. 
 
I studiens bakgrundsforskning redogörs för problemet. Förskolan har en gedigen roll i att 
lägga en grund för varje barns framtid, och samhällets utveckling ska enligt förskolans 
styrdokument genomsyras av barns inflytande och delaktighet (Lpfö 98 rev. 2016). Ett 
inflytelserikt samarbete mellan barn och pedagog, där båda parter får uttrycka sig, kan 
eventuellt synliggöra föreställningar för att på sikt främja jämställdhetsarbetet. Pedagoger kan 
erbjuda en mångfald av material och lekar under barnens vistelse på förskolan. Barn leker det 
de upplevt och det de kan relatera till. Genom att exempelvis erbjuda en mångfald av leksaker 
utan att begränsa barnen till könsenliga leksaker kan göra att barnen på sikt skapar nya 
uppfattningar och föreställningar om omvärlden.  
 
Förskolans styrdokument lyfter att det ska finnas en samverkan med vårdnadshavare. 
Vårdnadshavarna kan erbjudas att bekanta sig med förskolans uppdrag och verksamhet för att 
förstå vikten av det man arbetar med – bland annat att barn i tidig ålder ska få kunskap om 
alla människors lika värde. Ger man vårdnadshavare möjlighet att ta del av viktiga riktlinjer 
som dessa kan man tillsammans med dem främja jämställdhetsarbetet i förskolan. För att lyfta 
genus- och jämställdhetsfrågor kan man genom estetiska uttrycksformer synliggöra detta på 
ett inbjudande och spännande vis. Man kan exempelvis bjuda in vårdnadshavare till förskolan 
där barnen dramatiserar frågorna för vidare reflektion hos vårdnadshavare, pedagoger och 
barn.  
 
I studien presenterades undersökningen som genomförts av Regeringens 
Jämställdhetsdelegation, där resultatet tyder på att det finns en brist på kunskap hos pedagoger 
då de ofta bidrar till att stärka könsroller. Det konstaterades att det behövs mer kunskap kring 
ämnet istället för fler lagar och riktlinjer. Pedagogers brist på kunskap kring 
jämställdhetsarbetet i förskolan leder till en osäkerhet där problemen inte synliggörs (SOU 
2006:75). Dessa resultat bör vara en varningsklocka för förskolans ledning. Pedagoger bör få 
mer redskap i form av exempelvis utbildningar för att kunna upptäcka brister i deras 
jämställdhetsarbete i förskolan.  

7.4 Fortsatt forskning 
Vi upplever att studien bidragit till bredare kunskap kring barns egna uppfattningar och 
resonemang vad gäller könsroller. Studiens undersökningsområde är väldigt aktuellt och hade 
kunnat undersökas mer djupgående för att synliggöra problemområdet ytterligare. Genom att 
undersöka problemet under en längre tidsperiod och ha fler deltagande i undersökningen kan 
studien möjligtvis bidra till bredare kunskap och en fördjupad förståelse i detta 
samhällsproblem. På sikt kan man förhoppningsvis arbeta mer medvetet och aktivt med 
problemet – både inom förskola och i samhället.  
 
 



 

 
 

REFERENSER 
 
Aspers, Patrik (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 1. uppl. 
Malmö: Liber  
 
Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2016). Stockholm: UNICEF 
Sverige 
https://unicef.se/barnkonventionen [2016-11-26] 
 
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 
 
Connell, Raewyn (2003). Om genus. Göteborg: Daidalos  
 
Coyne, Sarah M, Linder, Jennifer Ruh, Rasmussen, Eric E, Nelson, David A & Collier, Kevin 
M (2014). It's a Bird! It's a Plane! It's a Gender Stereotype!: Longitudinal Associations 
Between Superhero Viewing and Gender Stereotyped Play. Springer Science & Business 
Media, 70 (9-10), ss. 416-430. DOI: 10.1007/s11199-014-0374-8 
 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006). Jämställd förskola – om betydelsen av 
jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete. (SOU 2006:75). Stockholm: 
Utbildningsdepartementet 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2006/07/sou-200675/ 
[2016-11-28] 
 
Denscombe, Martyn (2004). Forskningens grundregler: samhällsforskarens handbok i tio 
punkter. Lund: Studentlitteratur 
 
Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (2012). Att förstå barns tankar: 
kommunikationens betydelse. 4., [rev.] uppl. Stockholm: Liber 
 
Eidevald, Christian (2011). "Anna bråkar!": att göra jämställdhet i förskolan. 1. uppl. 
Stockholm: Liber 
 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 
Stockholm: Vetenskapsrådet 
 
Franck, Olof (red.) (2007). Genusperspektiv i skolan: om kön, kärlek och makt. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Harboe, Thomas (2013). Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen. 1. 
uppl. Malmö: Gleerup 
 
Henkel, Kristina (2006). En jämställd förskola: teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se 
 
Hirdman, Yvonne (2003). Genus: om det stabilas föränderliga former. 2., [rev.] uppl. Malmö: 
Liber 
 
Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2011). Utvecklingspsykologi. 3., rev. utg. Stockholm: Natur 
och kultur 
 



 

 
 

Kåreland, Lena (red.) (2005). Modig och stark – eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i 
skola och förskola. Stockholm: Natur och kultur 
 
Larsen, Ann Kristin (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig 
metod. 1. uppl. Malmö: Gleerup 
 
Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2016). Stockholm: Skolverket 
 
Molander, Joakim (2003). Vetenskapsteoretiska grunder: historia och begrepp. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. 3. uppl. Stockholm: Liber 
 
Pinker, Steven (2006). Ett oskrivet blad: och andra myter om människans natur. Stockholm: 
Natur och kultur 
 
På tal om kvinnor och män - Stockholms län 2016 [Elektronisk resurs]. (2016). Länsstyrelsen 
i Stockholms län. 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/publikationer/2016/Pages/pa-tal-om-kvinnor-och-
man-2016.aspx 
 
Rubinstein Reich, Lena & Wesén, Bodil (1986). Observera mera!. Lund: Studentlitteratur 
 
Salmson, Karin & Ivarsson, Johanna (2015). Normkreativitet i förskolan: om normkritik och 
vägar till likabehandling. 1. uppl. Linköping: Olika 
 
Sommer, Dion, Pramling Samuelsson, Ingrid & Hundeide, Karsten (2011). Barnperspektiv 
och barnens perspektiv i teori och praktik. 1. uppl. Stockholm: Liber 
 
Strandberg, Leif (2014). Vygotskij, barnen och jag: pedagogisk inspiration. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Strandberg, Leif (2009). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. 2. uppl. 
Stockholm: Norstedt 
 
Svaleryd, Kajsa & Hjertson, Moa (2012). Likabehandling i förskola & skola. 1. uppl. 
Stockholm: Liber 
 
Sverige (2016). Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801). 3., 
[rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik 
 
Thornberg, Robert & Forslund Frykedal, Karin (2015). Grundad teori. I Fejes, Andreas & 
Thornberg, Robert (red.). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. Stockholm: Liber 
 
Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber 
 
Vygotskij, Lev Semenovič (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos 
 



 

 
 

Vygotskij, Lev Semenovič (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos 
 
Wedin, Eva-Karin (2014). Jämställdhetsarbete i förskola och skola. 3., [uppdaterade] uppl. 
Stockholm: Norstedts juridik 
 
Westlund, Ingrid (2015). Hermeneutik. I Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.). Handbok 
i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. Stockholm: Liber 
  



 

 
 

BILAGA 1 
Samtyckesblankett 
 
Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  
 
 
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen 
 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen 
 
 
 
Barnets namn:  
 
 
 
Underskrift vårdnadshavare:  
 
Namnförtydligande:  
 
 
 
Underskrift vårdnadshavare:  
 
Namnförtydligande:  
  



 

 
 

BILAGA 2 
Missivbrev 
 
Informationsbrev 
 
Hej! Vi är två förskollärarstudenter som studerar vår sjunde och sista termin på Högskolan i 
Borås, campus Varberg. Vi håller för tillfället på att skriva vårt examensarbete där vi 
fokuserar på det aktuella ämnet genus. Vår studie kommer att baseras på barns resonemang 
kring normkreativa kontra normativa färgläggningsbilder.  
 
När vi genomför vår studie kommer vi att presentera bilderna för barnen och ställa frågor 
samtidigt som vi använder oss av observation och ljudinspelning. Detta gör vi då barnens 
resonemang är det intressanta och centrala i vår studie.  
 
När man skriver ett examensarbete ska man ta hänsyn till de forskningsetiska principerna. 
Därför kommer förskolan och barnen som deltar att vara anonyma. All insamlad data kommer 
att transkriberas och enbart användas i forskningssyfte och därmed behandlas med största 
varsamhet.  
 
För att genomföra vår studie behöver vi vårdnadshavarens godkännande. Då barnens 
medverkan är frivillig har de möjlighet att avbryta sitt deltagande om de vill.  
 
Vi hoppas att era barn kan delta i vår spännande studie!  
Vänliga hälsningar 
Linn och Savo 
 
 
 
Vid frågor får ni gärna kontakta oss!  
Linn Ancar 
**@gmail.com 
07******** 
 
Savo Ristic 
**@gmail.com 
07********  



 

 
 

BILAGA 3 
Intervjufrågor 
 
Berätta om vad du ser på bilden  
Varför valde du den bilden? 
Vad tycker du om bilden? 
Vad är det du tycker om/inte tycker om med bilden?  
Skulle du vilja ändra något med bilden? 
Varför tror du att hen gör så på bilden? 
 
Eventuell fråga om hur barnet relaterar till bilden 
Exempelvis: Vem bakar du med hemma? 
 
Eventuella följdfrågor 
Varför? 
Kan du berätta mer?   
  
  



 

 
 

BILAGA 4 
Färgläggningsbild 

  



 

 
 

BILAGA 5 
Färgläggningsbild 

  



 

 
 

BILAGA 6 
Färgläggningsbild 

  



 

 
 

BILAGA 7 
Färgläggningsbild 

  



 

 
 

BILAGA 8 
Färgläggningsbild 

  



 

 
 

BILAGA 9 
Färgläggningsbild 
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