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Sammanfattning 

Inledning 
Könsnormer är ett debatterat samtalsämne i dagens samhälle. Hos många väcker ämnet tankar 

och emotionella åsikter. Ofta handlar detta om rådande könsnormer, könsöverskridande 

beteenden och de traditionella könsrollerna som till viss del fortfarande lever kvar.  

 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur barn i 4-5 års ålder i förskolan uppfattar 

könsnormer och könsöverskridande beteenden i barnlitteratur samt i sin egen vardag på 

förskolan.  

 

Metod 
Studien bygger på en kvalitativ metod med utgångspunkt av barnintervjuer. Den har genomförts 

på två olika förskolor i form av boksamtal. I grupper om två och två, med totalt tio barn. Boken 

som används som underlag för barnintervjuerna har en handling som grundar sig på könsnormer 

och könsöverskridande beteenden för barn i förskoleåldern. 

 

Resultat 
Resultatet av undersökningen visar på att barn i förskoleåldern uppmärksammar könsnormer 

och är väl medvetna om att dessa existerar. Resultatet visar också att barn i 4-5 års ålder lägger 

märke till könsöverskridande beteenden i barnböcker, där detta förekommer. Efter avslutad 

studie kan vi fastställa att barn redan i förskoleåldern påverkas av omgivningens bemötanden 

och förhållningsätt till könsnormer och könsöverskridande beteende. 
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Inledning 
Får pojkar bära rosa klänning? Får tjejer leka krig och köra med bilar? Könsnormer och 

könsöverskridande beteenden är ett nutida laddat samtalsämne i såväl samhällsdiskussioner 

som i det dagliga arbetet i förskoleverksamheten. Åsikter och tankar kring området är åtskilda 

och det kan uppfattas som ett tabubelagt och känsligt samtalsämne. 

 

I dagens samhälle möts barn av normer och värderingar redan tidigt i livet. För vuxna verkar 

personliga åsikter och känslor ofta regera. Detta påverkar i sin tur i vilken riktning samtalen 

styrs och utvecklas. Spikdotter Nilsson (2015) är en av de som skrivit en debattartikel som 

publicerats i Expressen. Hon hävdar i sin artikel att vuxna sätter en stämpel på barnen på grund 

av det biologiska könet och att hon själv jobbar emot detta i sitt eget privatliv. Spikdotter 

Nilsson pekar på saker som samhällsnormen anser vara kvinnligt respektive manligt.  

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö, rev 2016, s.5) står det att ”förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”. 

 

Vår eftersökning av tidigare forskning med liknande ämnen visar att det finns förvånansvärt 

lite studier som undersökt barns syn på könsnormer. Vi anser att könsnormer är ett aktuellt 

ämne som ständigt resoneras kring olika kontexter, utifrån olika infallsvinklar. Ämnet 

könsnormer i förskolan har fängslat vårt intresse då det är en viktig del av det pedagogiska 

arbete i kommande yrkesrollen som förskollärare. Vi har fått uppfattningen om att 

diskussionerna kring könsnormer, oavsett vem de berör, allt som oftast uttrycks av vuxna. 

Exempelvis belyser Eidevald (2009) hur könstillhörigheter påverkar barnen i verksamheten, 

dock görs det ur ett vuxenperspektiv med fokus på pedagogerna. Därför ställer vi oss frågan var 

barnens röster finns i denna diskussion. Är det någon som lyssnar på dem? Finns det enligt 

barnen något korrekt eller felaktigt beteende för flickor och pojkar i förskolan? Med fokus på 

den framtida yrkesrollen som förskollärare, vill vi belysa vikten av att ta tillvara på och lyssna 

till barnens egna tankar och reflektioner. Förskolan har en betydande roll för barnens utveckling 

de första levnadsåren. Där ska de kunna utvecklas till kompetenta individer, såväl i grupp som 

individuellt. För att kunna tillgodose barnens behov av stöttning är det pedagogiska arbetet och 

förhållningssättet därför betydelsefullt.  

 

Vi är medvetna om att barnen redan i förskoleåldern kan påverkas av sin omgivning, så som 

familj, vänner och andra personer som dagligen deltar i barnens vardag. Vem eller vad som har 

påverkat barnens tankegångar kan vi i den här studien inte fastställa. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi erhållit olika erfarenheter kring könsnormer i förskolan. 

De olika erfarenheterna har lett till intressanta diskussioner om hur barnen i förskolan förhåller 

sig gentemot könsöverskridande beteenden på avdelningarna, vilket har verkat avgörande för 

vårt valda ämnesområde för examensarbetet. 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att skapa större kunskap om förskolebarns resonemang om 

könsnormer och könsöverskridande beteenden. 

 

Frågeställningar: 

 På vilka sätt resonerar barn i 4-5 års ålder om könsnormer och könsöverskridande 

beteenden i barnlitteratur? 

Nyckelbegrepp  

Normer - Skapas genom återupprepade beteenden. Dessa normer uppkommer av människor i 

sociala sammanhang och ses som föreskrifter över hur vi bör förhålla oss. Ett begrepp som kan 

förankras med vad som anses vara accepterat av omgivningen. (se vidare s.3) 

 

Kön - Avser biologiska olikheter mellan pojkar och flickor. Exempelvis flickor och pojkars 

olika kroppsliga utseenden och egenskaper. (se vidare s.4) 

 

Könsroll - Socialt relaterade olikheter som delar upp könen mellan pojkar och flickor, kvinnor 

och män. Saker som beteenden och normer styr och påverkar vilka förväntningar omgivningen 

har på människor beroende på könstillhörighet. (se vidare s.5)  

 

Könstillhörighet - Vilket biologiskt kön både man själv och människor i omgivningen anser 

sig tillhöra. (se vidare s.4)  

 

Könsöverskridanden - När flickor och pojkar överskrider traditionella normer för vad som 

förväntas av könstillhörigheten och som anses accepterat av människor. (se vidare s.7)  
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Bakgrund 

Teorier med utgångspunkt i social samvaro och påverkan 

De teorier som använts som bakgrund i arbetet är den sociologiska traditionen och det 

behavioristiska perspektivet. Båda teorierna har förbindelser till människans handlingsmönster 

och gärningar, som kan kopplas till undersökningen. Teorierna pekar också på att människan 

är en social individ som lever tillsammans med andra och därför också är beroende av sin 

omgivning.  

Sociologiska traditionen   

I den sociologiska traditionen studeras människans beteenden och hur vi fungerar i sociala 

sammanhang. I teorin studeras bland annat samspel mellan individer och hur detta påverkar till 

exempel vårt agerande. Jensen (2013) beskriver begreppet social reproduktion som ett 

återupprepat beteende som förs vidare från generation till generation. Han påtalar att det bland 

annat gäller genusmönster och diskuterar huruvida den sociala reproduktionen påverkar hur 

barn väljer att agera och förhålla sig till sin omgivning. Jensen understryker att barn ofta väljer 

att göra som sina föräldrar. Han menar att flickor ofta väljer att följa samma beteende som 

kvinnor i sin omgivning och att pojkar ofta väljer att uppföra sig likvärdigt som män runt om 

kring sig.  

Jensen ställer sig frågan om hur den sociala reproduktionen påverkar oss människor och om 

andra val av beteenden hos flickor och pojkar hade kunnat medföra en positiv effekt för dess 

välmående? Författaren menar att människan ofta väljer att fortsätta ett beteende som har 

fungerat tidigare, vilket i sin tur sätta begränsningar då samhället regelbundet förändras och 

världen inte ser likadan ut. 

 

Jensen (2013, s.193) lyfter begreppet differentiering som en aspekt av könsuppdelningen. 

Differentiering kan till exempel innebära hur barn väljer att kategorisera sig i val av lekar, hur 

de delar in sig och vem de väljer att leka tillsammans med. Jensen redogör för begreppet genus 

och genusidentitet och tar i samband med dessa begrepp upp att forskning har visat att barn i 3-

års åldern ofta väljer att leka med barn av samma könstillhörighet. Författaren menar att det 

redan i yngre åldrar finns oskrivna regler om vad som enligt normen är tillåtet och inte, 

exempelvis att flickor bör leka med flickor och pojkar med pojkar (Jensen, 2013 s.193). 

 

Jensen (2013, ss.204-206) lyfter också andra centrala begrepp för den sociologiska traditionen 

som nedan kommer att influera vårt arbete. Bland annat pratar Jensen om interaktioner, 

relationer och samspel. Dessa begrepp är betydelsefulla i bland annat uppbyggnaden av 

kamratkulturer som Jensen redogör för, därav får de även en betydande koppling till vårt arbete 

kring normer. 

Kamratkulturer 

Jensen (2013, s.184-185) redogör för Corsaros teori angående hur man interagerar med 

varandra, så kallade kamratkulturer. Corsaro har studerat hur barn skapar egna värderingar och 

normer för varandra. Han menar att barnens sätt att samspela med varandra skiljer sig från 

vuxnas sätt att föra dialoger och samspela med varandra. Löfdahl (2014, s.21,31-32) beskriver 

Corsaros teori om kamratkulturer som sociala normer, baserade på barns uppfattning av sin 

närmiljö. Dessa skapas av barnen själva och kan exempelvis ses som hierarkiska ordningar och 

regler för uppbyggnaden av lek.  

 

Löfdahl (2014, s.13) beskriver begreppet kamratkulturer. Hon förklarar att barnen ingår i olika 

grupper där man tilldelas olika statuspositioner. I dessa grupper skapas sociala regler för hur 
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barnen pratar och beter sig mot varandra. Dessutom skapas det inom leken olika slag av 

hierarkier som till exempel vem som bestämmer och leder leken. De sociala regler som skapas 

i gruppen är också avgörande för vem eller vilka som får vara med i leken. Kamratkulturer 

skapar normer för vad som anses vara godtagbart och inte.  

 

Löfdahl (2014) beskriver också hur dessa kamratkulturer kan fungera när barnen i rollekar ska 

dela ut roller till de deltagande. Hon förklarar ett scenario mellan två flickor i sin undersökning 

som leker Törnrosa. Den ena flickan tar genast på sig rollen som Törnrosa och tilldelar rollen 

som kung till sin kamrat. I detta fall ses Törnrosa som huvudkaraktären och får på så vis en hög 

status. Löfdahl menar att barnen eftersträvar att följa traditionella könsroller när de tilldelas 

eller väljer roller i leken. Flickan som i exemplet ovan fick rollen som kung önskade egentligen 

en kvinnlig karaktär. Eftersom hon istället fick rollen som en manlig karaktär gav det henne en 

lägre position i rolleken. Löfdahl (2014, s.52-53) förklarar vidare att flickorna i undersökningen 

ofta valde att tilldela varandra manliga karaktärsroller på grund av att det per automatik 

medförde en lägre status i leken. På så vis kunde flickan som tilldelats den kvinnliga rollen 

bibehålla sin höga status. 

Behavioristiska perspektivet 

Behaviorismen går ut på att synliggöra påföljder för människors handlande och synliggör vilka 

faktorer i miljön som verkar stärkande. Hwang och Nilsson (2011, ss. 39-43) redogör för 

begreppet operant betingning, inom teorin om att människor tar lärdom av positiv och negativ 

förstärkning. Operant betingning innebär en medveten handling som görs för att påverka ett 

kommande händelseförlopp. Hwang och Nilsson beskriver att en positiv förstärkning är 

sammankopplat med en bra känsla, känsla av till exempel välbehag. Författarna förklarar att en 

negativ förstärkning är förknippat med en obehagskänsla. Hwang och Nilsson menar att 

människan utifrån dessa olika förstärkningar exempelvis kan välja att återupprepa ett beteende 

som fått positiva reaktioner. Vid situationer där individen upplevt negativ respons från 

omgivningen försöker människan i möjligaste mån att undvika att upprepa samma beteende i 

framtiden. Då behaviorismen bygger på just förstärkning från omgivningen kopplar vi teorin 

till vårt arbete angående könsnormer. Exempel på positiv och negativ förstärkning i förskolan 

skulle kunna vara hur en pojke som bär klänning blir bemött. Bemöts pojken med negativitet 

och kritik kommer han med stor sannolikhet inte välja att bära klänning på förskolan hädanefter. 

Om pojken däremot möts neutralt eller av positiva utlåtanden är det mer troligt att han kommer 

att återupprepa klädvalet.  

Tidigare forskning om genus 

Eidevald (2009) beskriver i sin avhandling att han uppmärksammat att vuxna i förskolan 

behandlar barn i verksamheten på olika sätt beroende på könstillhörighet. I sin undersökning 

beskriver han hur han genom observationer bland annat lagt märke till att personalen oftare 

tillrättavisade högljudda flickor i större utsträckning än pojkar. I avhandlingen delar han med 

sig av ett exempel på hur pedagogerna på förskolan, där han gör sina observationer, bemöter 

barnen olika utifrån barnens kön. Tre barn leker, en flicka och två pojkar. Barnen är högljudda 

och för oväsen inifrån rummet som de befinner sig i. När pedagogen går in för att tillrättavisa 

barnen, väljer hen enbart att ge flickan en tillsägelse och godtar pojkarnas oljud. Eidevald menar 

att pedagogen har ett tillåtande förhållningsätt gentemot pojkarna, eftersom de ofta ses som 

högljudda och stökiga medan flickor inte accepteras att vara det i lika stor utsträckning. 

Eidevald beskriver hur han under observationerna tolkat det som att förskollärarna i studien 

tillrättavisade barnen utifrån deras kön snarare än individanpassat. Han beskriver också i sin 

text att det i Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016) står att förskolan ska arbeta för att 

motverka stereotypa könsroller, men att studien snarare visat att arbetet med jämställdhet haft 
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motsatt effekt. Han belyser vikten av att pedagogerna är medvetna om barns könsidentitet och 

aktivt arbetar för att motverka traditionella könsroller i förskolan. Han menar också att 

förskolan ska uppmuntra alla barn till att vilja delta i den pedagogiska verksamheten, oberoende 

av barnens kön. Detta genom att pedagogerna ska bemöta alla barn ur ett jämställt 

förhållningsätt. 

 

Eidevald (2009) beskriver också att leksakerna som finns på förskolan kan påverka barnens syn 

på könsuppdelningen. Exempelvis vad som anses vara flickigt respektive pojkigt av oss vuxna 

när det gäller val av leksaker bland barnen. Han menar att det kan komma att påverka barnen 

senare i livet, i till exempel karriärsval. Författaren resonerar kring hur könsfördelningen ser ut 

bland pedagogerna i förskolans verksamhet. Han menar att arbetslagen på de flesta förskolorna 

till större delen består av kvinnor, vilket bidrar till att barnen oftast inte har tillgång till manliga 

förebilder på förskolan. 

Traditionella könsroller och samhällsnormer 

Enligt Olofsson (2007, ss.68-71) finns det ett tydligt könsmönster i dagens samhälle, vilket 

dessutom gäller förskoleverksamheten. Forskning har visat att majoriteten av böcker som finns 

på förskolorna till stor del består av manliga förbilder och huvudroller. Hon understryker också 

att innehållet i barnlitteraturen allt som oftast innehåller stereotypa könsroller, så som 

utåtriktade och självsäkra pojkar medan flickorna framställs som tillbakadragna och mindre 

framfusiga. Olofsson (2007, s.59) förklarar vikten av att inte beröva barnen sina egenskaper i 

ett genusmedvetet arbete. Egenskaper som vi förknippar med ett visst kön behöver inte uteslutas 

eller medvetet avstyras. Istället menar författaren att vuxna i barns närhet bör arbeta för att 

berika både flickor och pojkar med fler egenskaper. Olofsson menar att pedagoger till exempel 

kan arbeta för att ge pojkar mer erfarenhet av känslor och kommunikation, och att flickor bör 

uppmuntras till att stå på sig och ta mer plats.  

 

Olofsson (2007, ss.62-64) understryker också vikten av att lyssna på barnens erfarenheter. Hon 

tar ett exempel från en sångsamling där hon medvetet har gjort om sångerna som barnen brukar 

sjunga. Författaren berättar sedan att hon efter att ha sjungit en låt om en snickare, där ”han” 

bytts ut till ”hon” blivit ifrågasatt av ett barn som menat på att flickor inte kan vara snickare. 

Olofsson förklarar att hon har förståelse för att barnet inte kan relatera till denna upplevelse, 

eftersom de flesta snickare faktiskt är män. Hon påpekar därför att det är viktigt att förklara hur 

könsnormerna historiskt har utvecklats till vad de är idag, och att vi fortfarande arbetar för att 

de som är barn idag ska kunna välja yrke oberoende på könstillhörighet. Författaren belyser 

vikten av att förstärka och fokusera på det positiva snarare än att lägga vikt på vad som är 

mindre bra.  

 

Olofsson (2007, ss.66-67) diskuterar fler situationer som uppmärksammats under hennes 

undersökning. Hon tar ännu ett exempel från en samling där barngruppen får frågan om vad de 

vill ha för yrke när de blir stora. De flesta flickor som blir tillfrågade svarar att de vill bli 

mammor eller prinsessor. Däremot är det en flicka som svarar att hon vill bli doktor. De andra 

barnen i gruppen svarar då att flickan kan bli sjuksköterska istället. Detta menar Olofsson visar 

på en tidig förståelse hos barnen för vad som förväntas av dem. De har redan i förskoleåldern 

en klar uppfattning om vad som kan anses som lämpliga yrkesmöjligheter för flickor respektive 

pojkar.  

 

Den tillrättavisning som flickan får av kamraterna när hon berättar vad hon vill bli när hon blir 

stor kallar Olofsson (2007, ss.66-67) för att intervenera ”könspolis”. Det innebär att barnen 

förmanar varandra att uppträda och agera utifrån sin könstillhörighet. Avviker ett barn från 
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normen ges ett tillfälle att anmärka på detta. Författaren förklarar vidare att barn som avviker 

från könsnormen och gör könsöverskridanden kan bli socialt straffade av sina kamrater och 

menar att det är särskilt förkommande bland kvinnor i alla åldrar.  

Tidig könsmedvetenhet hos förskolebarn 

Johansson (2008, ss.164-166) påpekar att könstillhörigheten är en viktig och betydelsefull del 

i barns identitetsskapande. Hon förklarar att det kan vara känslosamt för barn att bli tilldelade 

ett kön som de inte kan identifiera sig med. Exempel på detta ger hon utifrån en av sina 

observationer, där hon beskriver ett händelseförlopp från verksamheten. Johansson har i denna 

studie använt sig av videoobservationer för att samla in data. Barnen i exemplet är 3-4 år gamla. 

Johansson beskriver ett scenario där tre barn sitter och ritar, två pojkar och en flicka. En av 

pojkarna envisas med att påpeka att flickan också är en pojke. Det resulterar i att flickan till slut 

blir ledsen, efter att flertalet gånger försökt påtala för pojken att hon inte är en pojke utan en 

flicka. Det uppstår en konflikt mellan barnen på grund av att flickan blir tilldelad ett kön som 

hon inte kan identifiera sig med.  

 

Hwang och Nilsson (2011, ss.225-228) beskriver att barn redan i ett tidigt stadie i livet blir 

medvetna om olika könstillhörigheter, både sin egen och andra runt omkring. Författarna menar 

på att det har gjorts forskning och undersökningar av barns iakttagande av könsroller i leken. 

Resultatet visar på att barn som observerar lek av andra kamrater ofta lägger mer intresse på att 

iaktta barnen av samma kön. Hwang och Nilsson menar att barn vid 3-års ålder börjar skaffa 

sig en uppfattning av sitt egen och andras könsidentitet. I den är åldern börjar könsroller även 

bli synliga i barns val av rollekar. Till exempel väljer flickor och pojkar ofta roller i sina lekar 

som kopplas till de traditionella könsrollerna, till vad som uppfattas vara feminint kontra 

maskulint. Flickorna väljer att ta roller som sjuksköterska, lärare och mamma medan pojkar i 

större utsträckning väljer att ta roller som polis, brandman och pappa.  

 

Hwang och Nilsson (2011) understryker att både vårdnadshavare och lekkamrater i samma 

ålder är påverkande faktorer i hur barn styrs i sin uppfattning om stereotypa könsroller. De 

menar även att barn kan komma att påverkas av hur vårdnadshavare leker tillsammans med 

barnen. Vårdnadshavare hävdar ofta att de inte behandlar sina barn olika på grund av deras kön, 

men forskning inom området visar att de omedvetet uppmuntrar barnen till att följa de 

traditionella könsrollerna. Precis som Jensen (2013) så upplyser Hwang och Nilsson (2011) om 

könsdifferentieringen som bland annat skapas genom att vårdnadshavare omedvetet styr och 

uppmuntrar ett visst beteende hos barnen beroende på om de är flickor eller pojkar.  Författarna 

trycker också på att samhället idag påverkas till stor del av massmedias produktioner av hur vi 

ser på könsuppdelade beteenden och egenskaper. 

 

De Jong (2010, s.268-269) menar på att det finns en tydlig skillnad av pojkars och flickors 

lekmönster. Författaren beskriver att pojkar kräver rymligare lokaler i och med att de leker i 

större grupper och ägnar sig åt grovmotoriska aktiviteter. Flickors lek beskrivs som mer 

tystlåten, eftersom flickor ofta väljer att leka i mindre grupper om två och två. En av faktorerna 

till åtskillnaden mellan pojkars och flickors lekmönster, påpekar författaren vara utformningen 

av de olika lekrummen i förskolan. Det mindre rummet tillägnas ofta dockvrån där flickorna 

väljer att bedriva sin lek och pojkarna som ägnar sig åt mer fysiska lekar och får därmed det 

större utrymmet.  

 

Olofsson (2007, s.48) påpekar att det är mer vanligt och accepterat att flickor gör 

könsöverskridanden än att pojkar gör det. Hon menar att det beror på att både flickor och pojkar 

värderar maskulina beteenden högre än de som anses feminina. Detta menar Olofsson leder till 
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att pojkar med feminina drag lätt får en stämpel av negativ klang, däremot får oftare flickor 

med maskulina influenser en högre status. Olofsson (2007, s.30) beskriver att man kan se på 

begreppet kön utifrån två olika aspekter, antingen genom likheter eller olikheter. Hon kallar det 

särartstänkande och likhetstänkande. Hon beskriver särartstänkande som uppfattningen av att 

män och kvinnor i grund och botten är olika och att det medför genetiska skillnader. Författaren 

beskriver likhetstänkande som en grundsyn om att män och kvinnor är lika och att det är 

omgivningens förväntningar som skapar olika förutsättningar för människorna att utvecklas och 

vara på. 

Könsstereotypa beteenden i förskolan 

Änggård (2005) har genomfört en studie på två olika förskolor i Sverige med 8 barn i åldrarna 

4-6 år. Undersökningen gick ut på att barnen fick tillverka egna berättelser. Syftet med studien 

var att ta reda på hur barnen själva valde att synliggöra könsstereotypa beteenden för sina 

karaktärer i berättelserna. Forskaren i studien använde sig av observationer med 

videoinspelning. I undersökningen ingick 3 flickor och 5 pojkar. I resultatet framgick att flickor 

i större utsträckning skrev romantiska berättelser där prinsessor ofta fick huvudrollen, medan 

pojkarna ofta valde tuffa karaktärer och berättelser med mycket action. Resultatet visade också 

att flickorna lade ner mer tid på att beskriva relationerna i berättelsen. Pojkarnas berättelser 

visade sig inte innehålla några kvinnliga karaktärer. Barnens berättelser visade ett 

könsstereotypt resultat.  

 

Änggård (2005) diskuterar hur resultatet av barnens egna sagor kan förknippas med den 

traditionella barnlitteraturen, där prinsen ofta får den ärofyllda hjälterollen medan prinsessan 

tilldelas en mindre aktiv roll och ses ofta som hjälplös. I sagorna beskrivs händelseförloppet 

som att prinsessan är den som behöver räddas och att detta är prinsens uppdrag.  

Även Olofsson (2007, s.59) hävdar att litteraturen som ofta läses för barn i förskoleåldern, till 

största delen endast har manliga huvudroller och att innehållet som styr bokens handling är av 

könsstereotypa drag. Både Änggård och Olofsson hänvisar till att barnlitteraturen som ofta finns 

tillgänglig för barnen på förskolan är skrivna efter de traditionella könsnormerna.  

 

Änggård (2005) diskuterar i sitt resultat huruvida färgsättning på barnens leksaker kan ha 

betydelse för vad barnen väljer att leka med. Hon menar att leksaker som kan tolkas som 

avsedda för flickor, till exempel dockor, ofta bär färger såsom rosa, röda och lila. Författaren 

menar också att leksaker som kan ses avsedda för pojkar oftare är blåa, gröna eller svarta. 

Änggård för ett resonemang angående hur barn kan påverkas av vad som enligt normen är 

acceptabelt att leka med.  

Könsnormer  

Conry-Murray och Turiel (2012) har gjort en undersökning som handlar om hur barn ser på 

likheter och skillnader med fokus på könstillhörighet. Forskarna har gjort intervjuer med 72 

barn, i 4-8 års ålder. De ville undersöka barns resonemang angående könsnormer. Forskarna 

påpekar att barn redan i 2-års åldern är medvetna om att könsnormer existerar, exempelvis vid 

aktiviteter, val av kläder och leksaker. Conry-Murray och Turiel (2012) har genomfört 

barnintervjuer som metod i sin undersökning där de utgick ifrån hypotetiska berättelser. 

Forskarna ställde slutna frågor till barnen där de fick två svarsalternativ. Frågorna kunde till 

exempel handla om två föräldrar som skulle välja en utklädnad till sin dotter eller sin son. 

Barnen fick välja mellan två svarsalternativ, som forskarna tror att barnen associerade med 

traditionella könsnormer. Forskarna ställde sedan följdfrågor till barnen kring varför föräldrarna 

skulle välja just den ena dräkten till sin son eller dotter.  
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Resultatet för Conry-Murry och Turiels studie visade att yngre barn var mer noga med att följa 

de traditionella könsnormerna. Majoriteten av de yngre barnen ansåg det mindre accepterat att 

bryta mot dessa normer och göra könsöverskridanden. De äldre barnen visade sig vara mer 

flexibla och tillåtande till könsöverskridande beteenden. Barnen högre upp i åldrarna tycktes se 

könsnormer som riktlinjer, men betraktade inte dessa som styrande och bestämda värderingar.  
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Metod  
Nedan kommer vi först att redogöra för den valda metoden för studien, vad som är viktigt att 

tänka på inför barnintervjuer, studiens trovärdighet och de forskningsetiska principer vi tagit 

hänsyn till. Vi kommer därefter även att beskriva våra förberedelser, en presentation av boken, 

intervjufrågor, val av miljö, arbetsfördelningen och slutligen presenteras urval och en kort 

beskrivning av verksamheterna vi besökt. 

Kvalitativ forskningsmetod 
Studien syftar till att undersöka hur barn i 4-5 års ålder uppfattar könsnormer och 

könsöverskridande beteenden i barnlitteratur och i deras egen vardag på förskolan. För att ta 

reda på hur människor tycker, tänker och resonerar om ett speciellt ämne eller vid en specifik 

situation, är en kvalitativ metod att föredra. En kvalitativ metod kan innebära att man som 

forskare antingen observerar eller intervjuar de deltagande i studien för att ta reda på vad man 

vill veta (Trost, 2010, ss.31-33). För att på bästa sätt få fram barnens åsikter, i det här fallet 

anser vi att det smidigast skulle genomföras med intervju som metod. Vi tror att barnen får 

bättre förutsättningar för att uttrycka sin mening under ett strukturerat samtal, än under en 

observation eller enkätstudie. Vi kommer i den presumtiva texten att använda oss av både 

begreppet intervju och av boksamtal för att beskriva tillvägagångssättet med arbetet av 

bokläsningen. Begreppen kommer att varvas om vartannat för att på bästa sätt kunna beskriva 

arbetet.  

Urval 

Vi valde att göra intervjuer tillsammans med tio barn på två olika förskolor i en kommun, i 

södra delen av Sverige. Vi hade för avsikt att välja ut avdelningar där ingen av oss kände barnen 

sedan tidigare. Anledningen till att vi ville besöka verksamheter vi inte tidigare haft någon 

kontakt med, var för att inte barnen sedan tidigare skulle ha någon uppfattning av vad vi 

förväntade oss för svar under intervjuerna. Barnen vi valde att intervjua var i 4-5 års ålder.  

 

Intervjuer med barn 

För att den medverkande ska känna sig bekväm med att bli intervjuad är det viktigt att miljön 

är välbekant och trygg. För att få de bästa förutsättningarna förklarar Rubinstein Reich och 

Wesén (2011, s.57) att miljön under intervjun bör vara lugn och ostörd. Ett exempel på detta i 

förskolans verksamhet kan vara ett avskilt rum, såsom ateljén. Där kan intervjun pågå utan att 

den avbryts och barnen känner sig välbekanta med miljön. Den första kontakten är avgörande 

för intervjuns resultat. Den som intervjuas får inte känna sig underlägsen eller förtryckt och 

därför bör det inte finnas några åhörare med i rummet under den pågående intervjun. Åhörare 

kan i värsta fall resultera i att den intervjuade inte svarar uppriktigt på frågorna som ställs eller 

helt enkelt väljer att avbryta sin medverkan, vilket i sin tur leder till bortfall av empiri till 

studien.  

 

Under intervjun valde vi i största möjliga mån att placera oss jämsides med barnen. Vi valde 

denna placering för att undvika att sitta framför barnen, då vi anade att en sådan placering skulle 

kunna orsaka obehag och en känsla av undergivenhet hos barnen som intervjuas. Även 

Rubinstein Reich & Wesén (1986, s.57) belyser vikten av att skapa ett flytande samtal med 

barnen, snarare än en strukturerad intervju. Under vår studie valde vi enbart att intervjua barn 

som har fått ett medgivande till att få delta i undersökningen. Barn som vi inte fått något svar 

från kommer alltså inte att få medverka under våra boksamtal. Detta var viktigt för oss, då vi 

kommer att använda oss av ljudupptagning i vår undersökning. Empirin som vi via 
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ljudupptagningen får in är sådant som vi kommer använda oss av i arbetet, där av kan endast 

barn med medgivande delta.  

Intervjufrågor 

Utifrån bokens innehåll formulerade vi passande utgångsfrågor. Vi skrev ner 8 (se bilaga 3) 

frågor att använda som stöd under boksamtalen och sedan vidareutveckla med följdfrågor i takt 

med intervjuernas gång. Vi använde både öppna och slutna frågor. Med slutna frågor menar vi 

frågor där svaret kan vara ja, nej, kanske, eller vet ej. Slutna frågor ger kortare svar gentemot 

öppna frågor som ger den intervjuade utrymme att utveckla och förklara sina svar ytterligare.  

 

Frågeställningar: 

• Vad har Kenta packat ner i sin ryggsäck? 

• Varför får inte Kenta vara med tjejerna och leka? 

• Kan pojkar leka med dockar/kan flickor leka med bilar? 

• Vad tror ni killarna tänker när de får se Kenta i kjol? 

• Tycker ni att killar kan ha kjol på sig? 

• Hur är man när man är pojke/flicka?  

 

Vi använde dessa frågor som utgångspunkt för samtalen men anpassade diskussionen utefter 

hur samtalen utvecklades, baserade på barnens svar. Beroende på vad barnen svarade valde vi 

att ställa passande frågor, för att om möjligt vidareutveckla samtalen. Syftet med dessa 

följdfrågor var att ge oss vuxna en djupare insyn i barnens perspektiv i relation till det valda 

ämnet.   

 

Med denna studie ville vi undersöka hur barn uppfattar könsnormer och könsöverskridande 

beteenden. Vi ville genomföra undersökningen genom att läsa och samtala med barn i 4-5 års 

ålder. Tanken var att barnen skulle få lyssna till en barnbok med könsöverskridande innehåll 

där de stereotypa könsrollerna kan komma att uppmärksammas. Vi valde att göra intervjuer 

med äldre barn på grund av att de i största allmänhet har ett mer utvecklat verbalt språk att 

uttrycka sig med. De kan också i större utsträckning koncentrera sig och hålla fokus under 

längre tid än vad yngre barn kan. Trost (2010, s.59) beskriver att det kan bli problematiskt att 

intervjua barn som är yngre än fem år, då de ofta har svårt att fokusera och sitta stilla. Detta kan 

leda till att intervjuerna blir informationsfattiga och kortfattade, då barnen möjligen snabbare 

tappar intresset för att fortsätta dialogen och svara på frågorna. Eventuellt behöver forskaren då 

avsätta tid för fler intervjuer för att lyckas samla in tillräckligt med empiri. Trost (2010, s.59) 

beskriver vikten av att skapa ett lustfullt samtal, där barnens tankar och formuleringar 

uppmärksammas. Författaren belyser i sin text att det är viktigt att intervjun skapar intresse och 

nyfikenhet hos barnen, eftersom de enkelt kan tappa fokus om de inte känner sig motiverade 

till att svara på frågorna som ställs.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, ss.34-35) redogör för att intervjuarens 

samtalsteknik påverkar hur barnen kommer att vilja svara på frågorna eller inte. Författarna 

menar också att det är viktigt att studiens syfte blir tydligt tidigt i intervjun och att frågorna är 

utformade på ett sätt som gör att barnen lätt kan uppfatta frågorna och därmed svara utifrån sina 

egna tankar och erfarenheter i intervjun. Barnen behöver också ges tid till att tänka efter och 

fundera, innan de blir ombedda att svara på en fråga. Ett barn som är tystlåtet under en stund 

kan mycket väl ge uttryck för att vilja samtala och därför är det viktigt att ge barnet den tid de 

behöver för att hinna reflektera över frågorna som ställs. Barnen svarar när de själva känner sig 

redo, därför behöver intervjuaren respektera barnets behov av utrymme.  
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Trovärdighet 

För att få så tillförlitliga svar som möjligt under barnintervjuerna har vi dels tagit del av 

ovanstående forskning av tidigare studier, gällande till exempel forskningsetik. Utöver detta 

valde vi att utföra undersökningen på förskolor där vi inte hade någon kontakt med barnen sedan 

tidigare. Anledningen var för att minska risken att barnen skulle välja att svara på frågorna 

utefter vad de tror att vi förväntar oss att de ska svara. Till studien valdes enbart äldre barn för 

deltagande, för att nå ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Då studien grundar sig på verbala 

uttalanden av reflektioner och tidigare erfarenheter, ansåg vi det mest lämpligt med barn i övre 

förskoleåldern.  

Forskningsetiska principer  

De forskningsetiska principerna innefattar sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet (Hermerén, 2011, ss. 40-41). Dessa fyra punkter har vi tagit hänsyn till i vår 

undersökning. För att inta ett etiskt förhållningssätt har vi exempelvis använt oss av fingerade 

namn på deltagarna och verksamheterna, för att skydda individernas integritet och se till att de 

inte går att spåra eller identifiera. 

 

I föreliggande undersökning tog vi hänsyn till de forskningsetiska principerna genom att söka 

tillstånd av förskolechef, pedagoger, vårdnadshavare samt barnen själva. Löfdahl (2014, ss.36-

37) förklarar vikten av att ta hänsyn till och respektera informations- och samtyckeskravet i 

undersökningar som görs för ett vetenskapligt syfte. Detta innebär att de deltagande i arbetet 

måste informeras om studiens syfte och dess upplägg. Hon belyser också vikten av att de 

medverkande blir informerade om att det är frivilligt och att de när som helst under 

undersökningen kan välja att avbryta sin medverkan. Dessutom behöver de ge sitt godkännande 

för att kunna delta.  

 

Första steget i denna process var utskick av informationsbrev till chef och pedagoger (se bilaga 

1). Efter klartecken från dessa fick vi tillåtelse att dela ut missivbrev till barnens vårdnadshavare 

(se bilaga 2). Informationen lämnades ut en vecka innan intervjuerna var tänkta att genomföras. 

Vid samma tillfälle som vi delade ut information och personligen presenterade oss för 

pedagogerna på förskolorna, lämnade vi ut missivbreven till vårdnadshavarna. De barn som 

fick godkännande till att delta i studien fick dessutom avgöra sin egen medverkan. Trost och 

Hultåker (2016, ss110-114) beskriver hur ett informationsbrev, även kallat missivbrev kan 

konstrueras. I missivbrevet ska information till de deltagande finnas. Gäller studien barn under 

18 år ska missivbrevet även skickas ut till vårdnadshavare som i sin tur ska ge sitt godkännande 

för att barnet ska få delta i undersökningen. I informationsbrevet ska forskaren beskriva studiens 

tillvägagångssätt och vad som ska studeras. Brevet bör vara lättläst, kort och koncist men 

tillräckligt informativt (Dalen, 2015, ss.28-29). Förutom att upplysa deltagarna om studiens 

syfte ska informationsbrevet även innehålla forskningsetisk fakta, så som de fyra 

forskningsetiska principerna.   

 

Det är viktigt att respektera om barnen inte vill svara på frågorna som ställs och intervjuaren 

bör fokusera på att få igång en dialog med barnet för att undvika att intervjun upplevs som 

”utfrågning” snarare än ett samtal. Genom bokläsning ville vi inbjuda och locka barnen till att 

starta dialoger. Rubinstein Reich och Wesén (1986, s.57) beskriver hur forskare kan gå tillväga 

under intervjuer tillsammans med barn. Vi valde att dela in barnen i små grupper om två och 

två för att kunna fokusera på ett fåtal barn i taget för att inte missa viktig information. Detta 

belyser även Rubinstein Reich och Wesén är att föredra när barnintervjuer ska genomföras.  
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Vi valde att föra ljudupptagning under samtliga boksamtal, för att få ett så tillförlitligt resultat 

som möjligt. Detta var något som vi var noga med att informera barnen om innan intervjuerna 

påbörjades. Barnen som deltog blev också tillfrågade om det var okej innan ljudupptagning 

startades. Vi gjorde även barnen medvetna om sina rättigheter att få avbryta sin medverkan när 

som helst under samtalen. Barnen som deltagit i vår undersökning har i arbetet fått fingerade 

namn. Det betyder att vi tilldelat dem påhittade namn för att de medverkande inte ska kunna 

identifieras. 

Barnbok med könsöverskridande innehåll 

Innan intervjuerna förberedde vi oss genom att låna en barnbok som vi ansåg hade passande 

innehåll, kopplat till studiens syfte. Boken hette ”Kenta och barbisarna” av Pija Lindenbaum. 

Innehållet fokuserar på ett könsöverskridande beteende hos barn i förskolan. Innan vi bestämde 

oss att använda denna bok lånade vi ett flertal barnböcker med liknande innehåll. Efter en ett 

gemensamt resonemang var vi båda överens om att boken om Kenta var den vi ansåg passade 

bäst. Beslutet baserade vi bland annat på att handlingen utspelar sig i bekanta miljöer och har 

ett innehåll som vi tror att de flesta barnen kan relatera till. Boken hade tydliga bilder som vi 

hoppades skulle locka barnen till samtal och diskussion. Dessutom bedömde vi att denna bok 

hade lagom mycket text, i relation till barngruppens ålder. Vi ansåg att det för vår studie var 

betydelsefullt att välja en bok med varken för mycket eller för lite text för att kunna bibehålla 

barnens intresse under boksamtalen.  

 

Inför boksamtalen planerades några lässtopp in, för att på lämpliga punkter få möjlighet att 

ställa våra intervjufrågor. Vi anade att det skulle bli svårt för barnen att svara på så pass många 

frågor efter att boken lästs färdigt, därför valde vi att istället stanna upp under bokläsningen och 

ställa frågorna i samband med bokinnehållet. 

 

Boken handlar om en pojke i förskoleåldern som heter Kenta. Kentas pappa tycker om fotboll. 

Kenta är duktig på att spela fotboll men tycker att det börjar bli tjatigt. På förskolan leker 

pojkarna krig, brottas och spelar fotboll. Kenta verkar inte uppskatta någon av dessa aktiviteter 

och åker motvilligt med till förskolan på morgonen. När Kenta är hemma leker han med sin 

docka, som han kallar för Barbie. En dag packar Kenta sin ryggsäck själv och väljer då att packa 

ner sin docka. När han kommer till förskolan väljer han att gå in till 3 flickor som befinner sig 

i dockvrån istället för att gå ut och spela fotboll med de andra pojkarna. Kenta gör ett försök att 

närma sig flickornas lek för att få delta, men blir avvisad då flickorna vid flera tillfällen drar sig 

undan. Efter en stund tillåts han trots allt att delta i deras lek. Leken med dockorna fortsätter en 

stund innan den övergår till en utklädnadslek, som sedan utvecklas till en prinsessdans. Kenta 

och de tre flickorna har tagit på sig kjolar. Mitt under prinsessdansen kommer pojkarna in i 

rummet och Kenta går genast därifrån och gömmer sig på toaletten. När han kommer ut har de 

andra pojkarna också tagit på sig kjolar och är med och dansar. 

Val av miljö  

Vi ville att intervjuerna skulle äga rum i en ostörd miljö, där risken för att inte bli avbrutna 

kunde minimeras. Med hänsyn till barnens integritet och känsla av trygghet ville vi däremot 

välja en plats i verksamheten som barnen var välbekanta med. Med tanke på att vi var okända 

ansikten för barnen ville vi tillika inte utsätta barnen för en främmande miljö. Vi hade en dialog 

med personalen på förskolan som tilldelade oss en plats att sitta på under våra samtal. Vi hade 

önskemål om att få tillträde till en behaglig plats som lämpade sig för högläsning.  
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Arbetsfördelning 

Vi hade en tanke om att vi båda två skulle vara delaktiga under intervjun med barnen. Därför 

valde vi att dela upp bokläsningen och frågeställningarna emellan oss. Vi bestämde oss för att 

turas om att läsa och ställa frågor. Den som läste boken vid ena tillfället, fick vid det andra ställa 

frågor istället. Den som under intervjun ansvarade för utgångsfrågorna hade även hand om 

hanteringen av ljudupptagningen. Den som läste kunde vid behov hjälpa till att flika in med 

relevanta följdfrågor. 

Förskolan Havet 

Förskolan har fem avdelningar. På avdelningen vi besökte arbetar tre förskollärare.  

Barngruppen består av 16 barn i en femårsgrupp. På förskolan Havet genomförde vi två 

barnintervjuer med totalt fyra barn. 

 

Förskolan Solen 

Förskolan har fyra avdelningar. Avdelningen vi besökte bestod av ett arbetslag där tre 

pedagoger arbetar, två förskollärare och en barnskötare. Barngruppen bestod av 17 barn i 4-5 

års ålder. På förskolan Solen genomfördes tre barnintervjuer, med totalt sex barn. 

 

Studiens bortfall av insamlade medgivandeblanketter skulle dels kunna bero på att föräldrarna 

inte haft någon personlig kontakt med oss som intervjuare, och därav inte känt något förtroende 

för undersökningen. Det skulle också kunna bero på att studiens syfte är ett känsligt ämne och 

kan upplevas avskräckande.  

 

Genomförandet av barnintervjuer 

Boksamtal på förskolan Solen 

Veckan innan intervjuerna genomfördes gjorde vi ett besök på förskolan Solen. Vi presenterade 

oss för både pedagoger och barngrupp samt informerade mer ingående för personalen vad 

studiens syfte är och hur vi tänkt samla in vårt datamaterial. Den första förskolan vi besökte var 

Solen, där lämnade vi ut tolv missivbrev avsedda för barnens vårdnadshavare. Vi lämnade även 

ut ett informationsbrev till pedagogerna på avdelningen. Informationsbrev hade vi mejlat till 

pedagogerna även innan besöket.   

 

Veckan därefter åkte vi tillbaka till förskolan för att genomföra intervjuerna. Vi hade fått in 

totalt åtta medgivandeblanketter av de tolv som vi delat ut, vilket medförde ett bortfall på 4 

barn. Utav de åtta blanketterna som vi fick in var det endast ett barn som valt att avböja från att 

delta i studien och ett barn som var frånvarande på grund av sjukdom. Totalt hade vi 

godkännande från sex barn.  

 

För att hinna skapa en första kontakt med barnen innan intervjuerna, valde vi att delta under 

morgonens samling och fruktstund. Där fick vi dessutom tillfälle att berätta för barngruppen 

om anledningen till vårt besök på förskolan.  

 

Barnen som deltog i boksamtalen på förskolan Solen var 4-5 år gamla, fem av barnen var 5 år 

och ett barn var 4 år. Under boksamtalen närvarade fyra flickor och två pojkar. Fördelningen 

av intervjuerna gjordes i smågrupper, där vi bad pedagogerna på avdelningen att dela in barnen 
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två och två. Anledningen till att vi bad pedagogerna att styra upp gruppindelningen av barnen 

var på grund av att vi ansåg att de vet bäst vilka barn som trivs bra tillsammans.  

 

Inför den första intervjun tilldelade pedagogerna oss ett rum där intervjuerna kunde genomföras. 

Mitt i rummet hade barnen på avdelningen byggt en koja av filtar och stolar. Detta medförde 

problematik för oss, då det inte fanns tillräckligt med utrymme för oss alla fyra varken inuti 

eller utanför kojan. Placeringen under boksamtalet blev därför inte som vi önskat. Vi lade också 

märke till att lampan i taket var utdragen och i rummet fanns ingen tillgång till material för att 

kunna nå upp och koppla i den, vilket försvårade bokläsningen något. Till nästkommande 

intervjuer bad vi därför om att få ett annat rum med bättre förutsättningar. Andra rummet var 

bättre belyst och det fanns en madrass som vi alla fyra fick plats att sitta på.  

Boksamtal på förskolan Havet 

Även denna förskola besökte vi en vecka innan studierna påbörjades. Vi presenterade vår 

undersökning för pedagogerna och hälsade på barnen som visade oss runt på avdelningen. Även 

till denna förskola hade vi med ett informationsbrev, för att alla i arbetslaget skulle ha möjlighet 

att kunna ta del av informationen. I slutet av besöket delade vi också ut 16 missivbrev på var 

och en av barnens hylla.  

 

En vecka senare genomfördes intervjuerna med barnen på förskolan. Av de 16 missivbrev som 

delats ut hade vi fått in totalt sju medgivanden av barnens vårdnadshavare.  Alla 

medgivandeblanketterna var ifyllda med godkännanden, ingen hade valt att avhålla sina barn 

ifrån studien. Under vårt besök var det bara ett av dessa sju barn som var frånvarande.  

 

Under våra boksamtal med barnen på avdelningen Havet deltog fyra barn, tre pojkar och en 

flicka. Alla barn var i 5-års ålder. Även här tog vi hjälp av pedagogerna, för att dela in barnen i 

tre smågrupper. Vi hade för avsikt att göra tre intervjuer, däremot genomfördes bara två. Den 

tredje intervjun blev inställd på grund av att två barn valde att avböja innan intervjun hade 

påbörjats, vilket vi givetvis respekterade.  

 

Barnen på Havet var utåtriktade och intresserade av oss och vad vi skulle göra. Det resulterade 

i en naturlig kontakt redan från början, vilket gjorde att vi ganska omgående kunde påbörja 

boksamtalen.  

 

I samband med vår ankomst blev vi tilldelade en plats för våra boksamtal. Det var en liten scen 

med draperier omkring. Innanför draperierna var det inrett med kuddar, filtar och dämpad 

belysning. Scenen var placerad mitt i verksamheten. Då det pågick andra lekar och aktiviteter i 

samma rum bad vi om att få sitta på en mer avskild plats. Detta på grund av att risken att bli 

störda eller avbrutna under intervjun var stor. Även ljudupptagningen skulle förmodligen ha 

blivit störd på grund av brus och oljud i bakgrunden. Vi tilldelades då ett rum på en annan 

avdelning som uppfyllde våra önskemål. Rummet hette ”Sagorummet” och var inbjudande för 

bokläsning och inrett med kuddar, madrasser och nedtonad belysning. Fördelen med rummet 

var framförallt att det gick att stänga dörren och få en lugn och harmonisk miljö. 

Analysarbete 

Syftet med undersökningen var att skapa större kunskap om förskolebarns resonemang om 

könsnormer och könsöverskridande beteenden. När analysen av undersökningen genomfördes 

startade vi med att lyssna av vårt inspelade empiri. Tillsammans transkriberade vi därefter ner 

alla intervjuerna i ett eget dokument på datorn. På så vis fick vi en större möjlighet att analysera 

svaren som framkommit under boksamtalen. Riskerna för att missa viktiga delar minskar 
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dessutom genom att skriva ner allt som sades under intervjuerna. All empiri och datainsamling 

som gjorts har skett via ljudupptagningar av en mobiltelefon. Dessa har sparats för att sedan 

kunna transkriberas ner i textdokument. Eftersom mycket av ljudinspelningarna är högläsning 

ur boken valde vi att endast dokumentera det som vi avser vara relevant och informativt för vår 

undersökning. Exempel på detta är konversationer och svar på våra ställda frågor eller barnens 

spontana kommentarer under bokläsningen.  

 

De verkliga namnen på barnen som medverkat under boksamtalen kodade vi med fingerade 

namn under analysarbetet. För att analysera intervjuerna lyssnade vi på ljudinspelningarna och 

registrerade barnens uttalanden. Därefter förde vi tillsammans diskussioner om dessa utlåtanden 

och försökte skaffa oss en förståelse utifrån barnens perspektiv och syn på resonemanget. Sedan 

började vi arbetet med att leta mönster i barnens utlåtanden, för att kunna jämföra och 

kategorisera svaren.  

 

Enligt Löfdahls (2014) beskrivning av analysarbetet har kategoriseringen genomförts genom 

att noga läsa det transkriberade materialet och skapa olika indelningar utefter vad som 

framkommit under intervjuerna. Materialet avkodades också. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 

 

Resultat 

Sammanfattning av barnintervjuer  

Nedan presenteras deltagarna som medverkat i undersökningen, som sedan följs av en 

kortfattad introduktion av vad som framkom under de fem barnintervjuerna. Där redogörs för 

varje intervjutillfälle på ett övergripande plan. Den andra delen av resultatet visar barns 

resonemang om könsnormer och könsöverskridande beteenden.  

 

Deltagare: 
Nadja 5 år 

Rafaela 5 år 

Elsa 5 år 

Liam 5 år  

Ola 4 år 

Cindy 5 år 

Joel 5 år 

Ada 5 år 

Simon 5 år 

Noa 5 år 

 

Barnen som intervjuades representerade två olika förskoleverksamheter. Vi har dock valt att 

inte formulera mer ingående presentationer av barnen och verksamheterna, då vi anser detta 

mindre relevant med hänsyn till studiens avgränsade syfte och fokus.  

 

Sammanfattning av intervju 1 

Deltagare: Nadja 5 år, Rafaela 5 år 

 

Under intervjun med Nadja och Rafaela fick vi väldigt få svar på våra intervjufrågor. Barnen 

visade inget större intresse för att delta i bokläsningen genom att till exempel titta på eller 

diskutera vad som hände på bilderna. De lyssnade uppmärksamt på bokens handling, däremot 

utan något större engagemang. Nadja och Rafaela tog få egna initiativ till att själva inleda samtal 

om innehållet i boken, kommentarer framkommer endast ett fåtal gånger under bokläsningen. 

När barnen fick frågor om bokinnehållet var de mestadels tysta eller svarade med ett nickande.  

Majoriteten av frågorna gav korta eller inga svar alls.  

 

Sammanfattning av intervju 2 

Deltagare: Elsa 5 år, Liam 5 år 

 

Barnen delade med sig av egna tankar och erfarenheter kring ämnet om könsnormer och 

könsöverskridande beteende. De diskuterade att pojken i boken blir utfryst av flickorna och inte 

får vara med och leka. De uppmärksammade bokens bilder, vilket bidrog till ytterligare samtal. 

Båda Elsa och Liam hade ett välutvecklat verbalt språk, vilket också bidrog till att de kunde 

uttrycka och formulera sig tydligt.  

 

Sammanfattning av intervju 3 
Deltagare: Ola 4 år, Cindy 5 år 

 

Under bokläsningen pratade barnen om vad som hände medan Kenta var på förskolan, att det 

var stökigt på toaletten när de lekte med dockorna, vad barnen i boken gjorde under vilan och 
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så vidare. Barnen kopplade mycket av bokinnehållet till egna erfarenheter. Ola berättar bland 

annat att han vet hur tungt det är att cykla i sand, när han på en bild i boken ser att ett barn gör 

just det. Barnen pratar även om att både tjejer och killar kan ha långt och kort hår. Ola 

understryker att han inte tror att det är bra att pojken i boken har kjol på sig.  

 
Sammanfattning av intervju 4 

Deltagare: Deltagare: Joel 5 år, Ada 5 år 

 

Båda barnen är intresserade av att lyssna på bokens handling och titta på bokens bilder. I den 

här intervjun hade barnen olika åsikter vad gällde könsöverskridande beteenden. Pojken Joel 

ansåg att barn av båda kön kan leka med både dockor och bilar, oavsett könstillhörighet. Flickan 

Ada uttrycker däremot en bestämd åsikt om att flickor kan göra könsöverskridanden, men inte 

pojkar. Under intervjun refererar barnen sina svar till egna erfarenheter. Pojken nämner bland 

annat sin syster som tycker om att leka med bilar.  

 

Sammanfattning av intervju 5 

Deltagare: Simon 5 år, Noa 5 år 

 

Både Simon och Noa verkade intresserade av boken i och med att de diskuterade bokens bilder 

och själva bjöd in till samtal. Barnen förklarade för oss att de trodde att Kenta inte fick vara 

med och leka med tjejerna, för att han är kille. De menade att tjejerna ville leka ensamma, men 

belyste flera gånger under samtalet att de tyckte att killar också får leka med dockor.  

 

Vad som blev intressant under intervjun, var Simons negativa reaktion på att barnen i boken 

skulle gå och hämta prinsesskjolarna. Då invände Noa tvärt och konstaterade att han ansåg att 

de visst kan ha det. Båda barnen blev då överens om att pojkar kan ha kjol på sig, men att de i 

så fall måste be om lov först. Pojkarna var också överens om att de trodde att Kenta skulle bli 

retad och utskrattad av de andra barnen. De pratade om att hårlängden på flickor och pojkar inte 

var kopplad till könstillhörigheten. De gav exempel av egna erfarenheter utifrån personer i sin 

närhet med kort och långt hår. Även färger diskuterades, och det påpekades att det finns pojkar 

som tycker om rosa, däremot poängterade Simon noga att han själv inte gjorde det.  

Barns resonemang angående könsnormer och könsöverskridande beteenden 

Nedan kommer vi att presentera resultatet som framkommit under analysarbetet av 

barnintervjuerna. Eftersom mönstren av barnens utlåtanden berör både könsnormer och 

könsöverskridande beteenden, kommer vi att presentera resultatet utifrån båda begreppen. Det 

väljer vi att göra på grund av att vi anser att bärandet av ett plagg kan vara ett görande likväl 

som att omgivningen kan ha förväntningar på vad för sorts plagg som bör bäras av vem. Med 

det menar vi att vi kopplat ihop ”görande” med könsöverskridande beteenden och 

”förväntningar” med könsnormer. I slutet av resultatdelen kommer vi även att göra en 

komponerad sammanfattning av vad resultatet har visat. 
 

Barnen som deltog i undersökningen antyder vid ett flertal tillfällen att de misstänker vilken 

respons som väntar barnet som gick emot könsnormen. Som ett exempel förklarar barnen under 

intervjuerna att pojkar kan leka med dockor, men att flickor inte tycker om att pojkar gör det. 

De hänvisar även i detta fall till att de tror att flickor inte tycker om pojkar, när vi frågar varför 

pojken i boken inte blir inbjuden till leken i dockvrån när han tar fram sin docka. 
 

- Det är nog bara en tjejlek… tror jag… och så tycker de kanske bara att tjejer får 

vara med i den leken… (Joel) 
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- För att dom gillar inte han! För att han är en kille. (Simon) 

 

- De kanske är bästa vänner och inte vill leka med honom. De gillar nog inte 

honom… (Elsa) 

 

- För att dom tycker inte om killar… (Ola)  

 

Utifrån barnens utlåtanden tolkar vi det som att de har en förståelse för vad som förväntas av 

de olika könstillhörigheterna när det gäller till exempelvis val av lekkamrater. Barnen pratar 

också om att de tycker att det är elakt att inte låta kompisar leka med vad de vill. De påpekar 

dessutom att de uppmärksammat att barnen i boken försöker frysa ut pojken ur leken på olika 

sätt, genom att till exempel att undvika honom och påpeka felaktiga lekregler.  

  

- De sa att han inte fick vara med och leka med dom… och sen sa de att man inte 

kunde föda fiskpinnar men det gjorde Kentas barbie. (Elsa) 

 

- Dom bråkar… det va en som fick en köttbulle… henne är Agnes tror jag, för hon 

fick en köttbulle. Jag tycker att tjejerna retas mycket… (Noa) 

 

- De var elaka mot honom… (Liam) 

 

Tjejkläder och killkläder 

Under intervjuerna berättade barnen att de redan hade bestämda meningar om hur en pojke som 

bär kjol skulle bli bemött av kamrater. De förklarar för oss att en pojke som bär kjol på till 

exempel förskolan, förmodligen skulle bli retad och utskrattad av andra barn på grund av 

klädesplagget. Barnen tror att en pojke med kjol skulle bli ifrågasatt av klädvalet och kanske 

också få elaka kommentarer av andra barn. Med hänvisning till detta förklarar barnen vidare att 

det är därför pojken (Kenta) går och gömmer sig.  

 

- Pojkar får inte ha kjolar! Bara om man frågar… […] Killarna ska inte se han i 

tjejkläder. För då kommer dom reta han också. Och skratta! Och så kommer inte… 

dom inte nog gilla han. (Simon)  

 

- Jag tror att Kenta tror att killarna ska skratta åt honom… (Joel) 

 

- Jag tror att killarna tycker att det är konstigt när Kenta har kjol… (Elsa) 

 

- Han inte vill att killarna ska se att han leker med tjejerna och för att han har kjol 

på sig. (Ada) 

 

- Inte så bra… ”varför har du kjol på dig” …(Ola) 

 

Under boksamtalen pratar barn om vad som menas med tjejkläder och killkläder, vad som är 

skillnaden. De påpekar att tjejkläder framför allt är klänningar och att pojkkläder ofta innefattar 

byxor och tröjor, i färgerna blå, grön och svart. Barnen påvisar också att killkläder ofta har ett 

coolt tryck som kan kopplas ihop med maskulinitet. Barnen beskriver att vanliga tryck på 

killtröjor bland annat är ”Spiderman” och ”Lego”.  

 

- Och dom kan ha pojkkläder på sig.  Dom som har Spiderman… och så kan det 

vara Batman och så kan det vara… och Lego. (Cindy)  

 

- Ehm… dom gillar inte… eehm, några killar gillar rosa och några killar gillar inte 

rosa. Jag gillar lite svart och… blå. (Simon) 
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När barnen diskuterar vad som anses vara tjejkläder är det klänningar och kjolar i pastellfärger 

som barnen beskriver. De är överens om att det är typiska tjejkläder och berättar att de tror att 

det är sådana kläder som tjejer gillar att bära. Under samtalen tydliggör barnen diskussionerna 

genom att referera till kvinnliga syskon, som de påtalar gärna bär kjol.   
 

- Man har klänning… Men tjejer har tjejkläder. (Elsa) 

 

- Man har klänning. (Ada) 

 

- … Alma har två kjolar hemma, Alma är min lillasyster. (Simon) 

 

 

I slutet av en del intervjuer kommenterar de intervjuade barnen självmant en bild på barn som 

spelar fotboll. Bilden som diskuteras illustrerar både flickor och pojkar, som alla bär var sin 

kjol, under tiden som de spelar fotboll. Barnen påpekar att de tycker att det ser märkligt ut, 

vilket från vår sida blir en intressant reflektion. 

 

- Också spelade dom fotboll när dom hade tjejkläder på sig… (Simon) 

- Konstigt…(Noa) 

 

Bilar och dockor  

I undersökningen framkommer det att barnen hade olika åsikter angående tankarna kring 

könsöverskridande beteenden. Barnen är helt överens om att det är mer tillåtet för flickor att 

göra könsöverskridanden än vad det är för pojkar att göra detsamma. Barnen berättar att de 

exempel inte tycker det är konstigt med flickor som leker med bilar och bygger bilbanor och 

hänvisar till både syskon och kompisar. Däremot verkar de inte övertygade om att det är lika 

accepterat för pojkar att exempelvis leka med dockor. 

- Nej… (Ada)  

 

- Jooo… och tjejerna gillar inte det. (Simon) 

 

Trots att barnen i den här frågan inte är riktigt överens får vi under diskussioner ändå känslan 

av att de tycker att alla barn borde få leka med vad de vill, oavsett om man är flicka eller pojke. 

 
- … man kan leka med allting. Jo, man kan leka med allting. Jag har en bilbana 

hemma och den kan man bygga hur man vill… min storasyster Tove leker med 

den med mig. Det får hon… (Joel) 

 

Sammanfattning av resultat 

Av resultatet kan vi efter avslutad undersökning konstatera att barn i 4-5 årsåldern 

uppmärksammar könsnormer och könsöverskridande på flera olika sätt. Barnen har under 

intervjuerna berättat att de är medvetna om att ett könsöverskridande beteende kan få negativa 

reaktioner från omgivningen på grund av att beteendet frångår de normer som råder i till 

exempel barnens egna kamratkulturer på förskolan. Detta har barnen givit egna exempel och 

förklaringar på under boksamtalen. Barnen har visat att de uppmärksammar könsnormer bland 

annat genom att förutspå vad ett visst beteende kan framkalla för reaktioner hos omgivningen. 

Därav får vi uppfattningen av att barnen i undersökning har en övergripande förståelse för de 

traditionella könsnormerna. Barnen har även visat att de uppmärksammar könsöverskridande 

beteende genom att under intervjuerna berätta för oss vad flickor och pojkar kan och inte kan 
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göra beroende på könstillhörighet. Barnen verkar ha en tydlig uppfattning om vad som 

beteendemässigt förväntas av flickor och pojkar. I resultatet går också att avläsa att barnen som 

deltog i undersökningen verkar uppfatta att de styrande normerna påverkar barnens val av lekar 

och andra aktiviteter.  

Resultatdiskussion  
Med en mer övergripande konklusion av studien kan vi se att svaren vi fått av barnen följer ett 

visst mönster. Att döma utifrån deras utsagor verkar de deltagande ha en gedigen uppfattning 

om att könsöverskridande beteenden och könsnormer existerar, och att omvärlden anser att 

dessa bör följas för att bli accepterad. Johansson (2008) har talat om vilken betydande roll 

könstillhörigheten har i barnens identitetsskapande, vilket också tydliggörs i vår studie. 

Könsöverskridande beteenden och könsnormers existens visas tydligt i undersökningen där 

deltagarna har svarat att de tror att pojkarna i boken kommer att bemöta Kenta på ett negativt 

sätt när de får se honom i kjol. De tror att Kenta kommer att bli retad och utskrattad på grund 

av att han har kjolen på sig. Däremot svarar barnen också att de själva inte anser att det är fel 

av Kenta att bära kjol. Detta har gjort oss nyfikna på vad som gör att barnen tycker att Kenta 

ska kunna ha kjol, samtidigt som de har förståelse för att killarna som ser honom skulle 

misstycka och vara elaka. Vi tolkar det som att barnen som deltagit i vår undersökning är 

medvetna om att könsnormer existerar i samhället, men att de av etiska skäl egentligen inte 

tycker att det borde vara tvunget att efterföljas.  

 

Utifrån analysen av intervjuerna att döma, verkar barnen i studien anse att alla barn, oavsett 

könstillhörighet bör kunna leka med vad och vem de vill. Något som vi däremot reagerade på 

var att barnen svarar mer och utförligare om flickors könsöverskridande, än vad de gör angående 

pojkars. Precis som Olofsson (2007, ss. 48-54) redogör för att maskulina egenskaper och 

beteenden hos flickor värderas högt, medan feminina egenskaper hos pojkar istället 

nervärderas. Beror det på att barnen inte har likvärdig erfarenhet av pojkars lek med dockar 

som de har av flickors lek med bilar? Hänger det ihop med tidigare forskning som visar på att 

normen är mer accepterande gentemot flickors könsöverskridande jämfört med pojkars?  

 

Barnen som deltog i undersökningen svarade att de trodde att en pojke som bär kjol skulle få 

negativa reaktioner från omgivningen och med största sannolikhet bli hånad. Barnen påtalade 

dessutom att de trodde att pojkar är medvetna om det och att det var därför som pojken i boken 

gömde sig på toaletten. Vi ser det som ett exempel av positiv och negativ förstärkning i relation 

till det sociala samspelet och till kamratkulturen. Detta kopplar vi till den behavioristiska teorin 

där vi tidigare nämnt Hwang och Nilssons (2011) förklaring av begreppet operant betingning, 

en handling som görs medvetet för att styra eller avstyra ett kommande händelseförlopp. I 

boken som lästes för barnen ledde beteendet till en positiv förstärkning när de andra pojkarna 

inte retas och också väljer att ta på sig kjol.  

 

Under intervjuerna pratade barnen om att de tycker att en av bilderna i boken ser märklig ut. 

Det är en bild på barn med kjolar, både flickor och pojkar, som spelar fotboll.  

Kan det återigen bero på bristen av egen erfarenhet i relation till bokens innehåll och likvärdig 

erfarenhet av pojkars lek med dockor? Olofsson (2007, ss.62-67) diskuterar att barns tidigare 

erfarenheter påverkar synen av vad som anses vara ett könsöverskridande beteende. Eidevalds 

(2009) utlåtande angående könsuppdelningen i arbetslag på förskolor blir här intressant. Både 

Eidevald och Olofsson diskuterar hur erfarenheter påverkar barns resonemang och tankesätt. 

Eidevald pratar om huruvida barnen påverkas av bristen på manliga förebilder i förskolan, vilket 

också kan relateras till Olofssons diskussion angående barns tankar kring framtida yrkesval, 



- 23 - 

 

kopplat till könstillhörigheter. Bristande erfarenheter kring vem som jobbar med vad verkar 

alltså påverka barnens egna beslut.  

 

Både Jensen (2009) och Löfdahl (2014) belyser Corsaros begrepp om barnens kamratkulturer. 

Författarna diskuterar hur barnen i förskolan skapar normer för varandra, byggda på bland annat 

vilka beteenden som är accepterade och inte. Barnen som deltog i vår undersökning visade 

under intervjuerna att de kunde avläsa kamratkulturen som förelåg i boken om Kenta. Detta 

visade de bland annat genom att berätta för oss vad de trodde att de andra barnen i boken skulle 

tycka eller säga om de fick se honom i kjol. I boken gör huvudpersonen ett könsöverskridande 

i och med att han leker med dockor och bär kjol. Olofsson (2007) delade i sin studie med sig av 

ett exempel på könsöverskridande beteende, där en flicka under en samling berättar att hon vill 

bli doktor när hon blir stor. Kamratkulturen som rådde i barngruppen vid samlingen accepterade 

inte flickans önskan av könsöverskridande, i val av framtida yrke.  

 

En detalj som under intervjuerna fascinerade oss var barnen som självmant kommenterar en 

bild på barn som spelar fotboll i kjol. De antyder att de tycker att det ser märkligt ut. Vi 

reflekterar över att de intervjuade barnens kommentarer kring detta sättas i förbindelse till val 

av klädesplagg för en aktivitet, snarare än till exempelvis att barnen av de manliga könet bär ett 

plagg som anses vara för flickor. Anledningen till de tankegångarna är att vi utifrån empirin 

tolkar det som att barnen egentligen inte kommenterar att det är barn av en viss könstillhörighet 

som utför aktiviteten i ”tjejkläder”, utan att de istället konstaterar att alla barnen gör det. Även 

här kopplar vi till Olofssons (2007, ss.62-67) förklaring av barns tidigare erfarenheter. Kanske 

är det snarare erfarenheter av hur människor som spelar fotboll brukar se ut som gör barnen 

frågvisa?  

 

Kopplat till vårt syfte om barn i 4-5 års ålder uppmärksammar könsöverskridande beteenden 

och könsnormer, visar resultatet av undersökningen att barnen är väl medvetna om både 

könsnormer och könsöverskridande beteenden och hur de bör följas. Det visar också att de flesta 

av barnen anser att könsöverskridande beteenden borde vara socialt accepterat, men att de trots 

detta oftast väljer att följa könsnormen. Slutsatser vi kan dra av tidigare forskning i relation till 

varandra och den genomförda undersökningen, är att bristande erfarenhet och barns kännedom 

gällande möjligheter för olika könstillhörighet kan påverka grunden för kamratkulturer.   

Metoddiskussion  

Då undersökningens syfte var att ta reda på barnens åsikter, valde vi att använda oss av 

barnintervjuer som metod för att samla in empiri. Vi valde att genomföra boksamtalen med de 

äldsta barnen, då de ofta har ett mer utvecklat tal och kan kommunicera i större utsträckning än 

de yngre barnen i förskolan.  

 

Gällande intervjufrågorna valde vi att ställa både öppna och slutna frågor, men undvek ledande. 

Det valde vi med anledning av att vi trodde att ledande frågor inte helt säkert ger sanningsenliga 

svar och kanske har en vilseledande inverkan. Då fokus i undersökningen var barnens syn av 

könsnormer och könsöverskridande beteenden, var vi noga med att ställa öppna följdfrågor till 

de slutna frågorna. Detta för att skildra barnens åsikter av ämnet, utan att styra samtalen i en 

förutbestämd riktning. Under intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning, för att öka 

tillförlitligheten ytterligare, vilket Rubinstein Reich och Wesén (2011, s.57) redogör för. 

Ljudupptagningen bidrog till att inga verbala uttalanden försummades. Vid analysarbetet kunde 

vi dessutom använda det inspelade materialet för att återigen lyssna till barnens utlåtanden. 

Inspelningarna underlättade även arbetet med diskussionsdelen, då vi enkelt kunde återgå till 

ljudupptagningen och föra resonemang sinsemellan.  
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Tidigare i arbetet nämnde vi att åhörare kan påverka intervjuer negativt, trots detta valde vi att 

närvara under intervjuerna båda två. Det gjorde vi på grund av att vi båda ville vara delaktiga 

genom hela studien och för att tillsammans kunna föra diskussioner om vad som sagts under 

alla intervjuer. För att inte en av oss skulle verka allt för iakttagande under intervjuerna 

beslutade vi därför att båda två vara aktiva under boksamtalen, där en av oss ansvarade för 

läsningen och den andra för att ställa frågorna. Vi upplevde att det fungerade bra och barnen 

verkade inte känna sig obekväma med situationen. Däremot tror vi att barnens välbehag kanske 

inte hade varit densamma om vi varit två vuxna som intervjuat endast ett barn i taget, men vi 

upplevde att det fungerade bra med fler barn. 

 

Överlag fungerade metoden av barnintervjuer bra för att nå studiens syfte. De flesta barnen var 

engagerade och intresserade av att diskutera frågorna och samtala om bokens innehåll, både 

med oss och med varandra. De flesta barnen var energiska och pratglada, vilket gjorde att 

samtalen utformades på ett naturligt sätt under intervjuns gång. Även om barnens utlåtanden 

inte var speciellt långa, var de många och gav korta men koncisa svar. Vi upplevde däremot att 

den första intervjun blev mindre tillförlitlig än de efterföljande. Flickorna i den första intervjun 

var tystlåtna och visade inget större intresse för bokläsningen. De gav korta eller inga svar alls 

på våra frågor. Detta gjorde att resultatet blev svårtolkat och därmed inte lika trovärdigt. 

Slutsatser som vi kan dra av resultatet är att miljön har en viss påverkan för resultatet av studien. 

Vi diskuterade huruvida både miljö och placering av oss som intervjuare kan ha påverkat 

resultatet av boksamtalen. Rummet vi hade att tillgå under de första intervjuerna uppfyllde 

tyvärr inte våra kriterier, då det var dåligt ljus och dessutom dåligt med utrymme, för att kunna 

placera oss på ett önskvärt sätt. En rekommendation från vår sida är att föra en dialog med 

personalen på avdelningen i god tid innan intervjuerna, angående miljön för boksamtalet. Detta 

är något som vi i efterhand tagit lärdom av 

 

För att kunna genomföra vår undersökning krävdes medgivande från flera olika håll. Med 

början av förskolechef till pedagoger och vårdnadshavare, för att slutligen även få godkännande 

av barnen själva. Denna process var tidskrävande, vilket i vårt fall försvårade uppstarten av 

arbetet något. Mycket av tiden gick till att föra mejl- och telefonkontakt med flera verksamheter. 

I väntan på svar gick en del tid till spillo, då vi inte kunde påbörja undersökningen innan vi fått 

godkännande. Att denna del skulle ta tid var vi medvetna om redan från uppstart, dock var det 

mer påfrestande än vi väntat. Trots den tidspress som arbetet medfört är vi tillfreds med 

tillvägagångssättet och metodarbetet som vi valde att använda till vår studie, då vi anser att den 

givit en stabil grund att utgå ifrån.   

 

I studien med barnintervjuer kan vi konstatera att formuleringen av frågorna är viktiga att se 

över. I undersökningen valde vi att ställa både öppna och slutna frågor, däremot försökte vi 

undvika att ställa ledande frågor. Detta på grund av att ledande frågor ofta ger upphov till redan 

givna svar. Fokus i vår undersökning var att ta reda på barnens egna tankar och reflektioner i 

relation till det valda ämnet. Efter varje sluten fråga stöttade vi upp med en öppen följdfråga, 

för att ge barnen möjlighet till att utveckla sina svar. Vi hade ingen möjlighet att göra 

testintervjuer, däremot omformulerade vi frågorna ett flertal gånger efter konstruktiv kritik från 

varandra och vår handledare. Om tid funnits hade vi önskat göra det innan de riktiga 

intervjuerna. 

 

Ett annat alternativ för studiens tillvägagångssätt hade varit att genomföra observationer. Dock 

ställer vi oss kritiska till hur barnens åsikter på ett rättvist sätt hade kunnat redovisas, utan 

påverkan av ett vuxenperspektiv. En undersökning i form av observation av barns fria lek skulle 
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kunna vara ett sätt att följa upp vårt arbete kring ämnet angående könsnormer och 

könsöverskridande beteenden.  

 

Didaktiska konsekvenser 
Efter avslutad undersökning anser vi att könsnormer och könsöverskridande beteenden är 

någonting alla förskolor bör arbeta mer djupgående med, för att motverka traditionella 

könsroller och könsnormer i barngrupperna. Vi upplever att barn verkar acceptera vissa 

handlingar och beteenden mer eller mindre, beroende på vad de har för tidigare erfarenheter av 

situationen. Med detta vill vi poängtera att barn behöver tilldelas information och ha förebilder 

att relatera till för att få bredare perspektiv på livets möjligheter.  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att det pågår en utveckling på förskolorna 

i arbetet med könsnormer. Till exempel har flera förskolor valt att döpa om den traditionella 

dockvrån till ett mer könsneutralt namn, så som lägenheten. Vi tror att avvecklingen av 

könsnormer i förskolan kan möjliggöras delvis med hjälp av diskussioner tillsammans med 

barnen om att ingen får begränsas på grund av sin könstillhörighet. Vi tror också att 

benämningen på lekrummen i förskolan, exempelvis som ovan nämnt ”lägenheten”, kan 

påverka hur barn väljer sina lekar. Det traditionella ”bilrummet” och ”dockvrån” verkar ligga 

djupt förankrade till en äldre syn på traditionella könsnormer.   

 

Vi som pedagoger i verksamheterna kan arbeta förebyggande och motverkande med 

könsnormer och det förakt som fortfarande råder mot könsöverskridande beteenden, vilket vi 

till exempel kan göra genom att införa ett bredare sortiment av barnlitteratur. Boken om Kenta 

är ett exempel på litteratur med ett könsöverskridande innehåll. Vi har uppmärksammat att det 

de senaste åren tillkommit en mängd barnlitteratur som fokuserar på att belysa könsnormer och 

könsöverskridande beteenden. Detta är däremot inget vi upplevt att förskolorna tagit del av i 

större utsträckning. Könsnormer och könsöverskridande är angelägna ämnen att lyfta i 

förskolans verksamhet och därför är det också viktigt att vi pedagoger arbetar aktivt med detta. 

Genom högläsning av böcker med till exempel könsöverskridande innehåll kan vi pedagoger 

upplysa barnen om vikten av att få vara sig själv. Vi tror att pojkar som går emot könsnormen, 

gör könsöverskridande och får den typ av positiva respons, förmodligen i framtiden skulle 

kunna tänka sig att bära kjol igen. Detsamma tror vi gäller alla barn som i verkligheten möts av 

dessa olika reaktioner i verksamheterna. 

 

Ett annat perspektiv som är värt att begrunda är hur vi vuxna kan arbeta för att påverka 

utvecklingen av barnens kamratkulturer. Kan vi påverka den? En strävan efter att ha inverkande 

effekt på hur barnens normer skapas, till exempel genom att medvetet influera barnens närmiljö 

av könsöverskridande, skulle möjligtvis vara ett sätt att arbeta mot könsnormer. Med andra ord 

skulle vi som pedagoger i verksamheterna arbeta för att neutralisera könsöverskridande 

beteenden, för att i längden nå ett fullständigt accepterande.  

 

Ett fortsatt forskningsområde som bygger vidare på vår studie skulle kunna vara att till exempel 

undersöka var barnens syn på könsnormer kommer ifrån. Är det erfarenheter hemifrån, från 

förskolan eller någon annanstans? Ett annat alternativ att utveckla forskningen om könsnormer 

och könsöverskridande beteenden skulle kunna vara att jämföra flickor och pojkars utlåtanden 

med varandra. Skiljer det sig? Tycker flickor och pojkar olika om könsnormer och 

könsöverskridanden?  
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Barnen i förskolan är vår framtid. Vi som pedagoger behöver därför uppmuntra barnen att 

bortse från könsnormer som styr eller avstyr. Vi behöver belysa och uppmuntra barnen till att 

våga göra könsöverskridanden, för att få möjligheten att utvecklas och växa som individer.  

Utvecklingen mot att avstyra könsnormer i förskolan tycks gå i rätt riktning. Vi hoppas att i 

framtiden kunna bidra i arbetet mot att avstyra de traditionella könsnormer som fortfarande 

lever kvar i många av dagens förskoleverksamheter.  

 

Avslutningsvis vill vi belysa Eidevalds (2009) uttalande kring pedagogernas olika 

förhållningssätt och bemötande gentemot pojkar och flickor i förskolan. Under utbildningens 

gång har vi iakttagit ett flertal situationer av pedagogers olika förhållningssätt och attityder 

gentemot könsnormer i förskolan. Eidevalds tidigare utlåtanden om social reproduktion är något 

vi i förskoleverksamheten bör reflektera över. Barn imiterar vuxnas sätt att handla och agera, 

vilket i sin tur leder till ett ståndaktigt förhållningssätt gentemot till exempel könsnormer. Vi 

på förskolan kan med fördel arbeta utifrån detta genom att ge barnen våra erfarenheter och på 

så vis berika och vidga barnens perspektiv av rådande normer.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev till förskolechef och personal   
 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan i Borås som just nu läser vår 7:e och sista 

termin på Campus Varberg. Vi ska nu påbörja vårt examensarbete och ska göra en 

undersökning med fokus på barns syn på pojkar och flickors beteende i förskolan, könsroller 

och könsöverskridande beteenden. 

 

För att kunna genomföra vår studie vill vi göra intervjuer med barn i 4-5 års ålder. Vi kommer 

att läsa en bok för barnen som handlar om stereotypa könsroller och könsöverskridande 

beteenden bland barn i förskoleåldern. Under tiden vill vi ställa frågor och föra samtal kring 

innehållet. Boksamtalen kommer att ske i den vardagliga verksamheten, där barnen känner sig 

bekväma.   

 

Svaren som framkommer under intervjuerna kommer endast att användas för ett vetenskapligt 

syfte. Både förskolans och barnens namn kommer att vara fingerade, de kommer med andra 

ord inte att kunna identifieras. Deltagandet är frivilligt och barnen kan när som helst välja att 

avbryta sin medverkan. 

För att kunna genomföra vår undersökning behöver vi skriftligt medgivande från barnens 

vårdnadshavare. Vi hoppas på ett gott samarbete med personalen på förskolan och att på ett 

smidigt sätt kunna samla in de skriftliga tillåtelserna.  

Har du frågor eller funderingar får du gärna höra av er till oss eller vår handledare på 

Högskolan i Borås, via mejl eller telefon.  

 

Linda Utterberg: xxxxx@student.hb.se 070-xxxxxxx 

Linda Petersson Mikic: xxxxx@student.hb.se 070-xxxxxxx 

Handledare: Mary Larner: xxxxx@hb.se 070-xxxxxxx 

 

Vi ser fram emot flera spännande samtal med barnen, 

Tack på förhand!  
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Bilaga 2 

 

Missivbrev till vårdnadshavare 
 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan i Borås som just nu läser vår 7:e och sista 

termin på Campus Varberg. Vi ska nu påbörja vårt examensarbete och ska göra en 

undersökning med fokus på barns tankar om beteende som passar för pojkar och flickor i 

förskolan. 

För att kunna genomföra vår studie vill vi göra intervjuer med barn i 4-5 års ålder. Vi kommer 

att läsa en bok för barnen i smågrupper och ställa frågor och föra samtal kring innehållet. 

Boksamtalen kommer att ske i förskolans vardagliga miljö, där barnen känner sig bekväma.   

Svaren som framkommer under intervjuerna kommer endast att användas för ett vetenskapligt 

syfte. Både förskolans och barnens namn kommer att vara påhittade, de kommer med andra 

ord inte att kunna identifieras. Deltagandet är frivilligt och barnen kan när som helst välja att 

avbryta sin medverkan. 

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss eller vår handledare på 

Högskolan i Borås, via mejl eller telefon.  

 

Vi ser fram emot spännande samtal med barnen! 

Tack på förhand!  

 

Linda Utterberg: xxxxx@student.hb.se 070-xxxxxxx 

Linda Petersson Mikic: xxxxx@student.hb.se 070-xxxxxxx 

Handledare: Mary Larner: xxxxx@hb.se 070-xxxxxxx 

 

 

Barnets namn:______________________________________________________ 

 

Underskrift vårdnadshavare:________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Datum: _____________________________________________________________ 

 

 

Tillåter du att ditt barn medverkar i vår undersökning? 

 

 

JA                           NEJ 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor boksamtal 
 

Vad har Kenta packat ner i sin ryggsäck? 

 

Varför får inte Kenta vara med tjejerna och leka? 

 

Kan pojkar leka med dockar? 

 

Kan flickor leka med bilar? 

 

Vad tror ni killarna tänker när de får se Kenta i kjol? 

 

Tycker ni att killar kan ha kjol på sig?  

 

Hur är man när man är en flicka? 

 

Hur är man när man är en pojke? 
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