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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie är att ta reda på om och hur barnen uppfattar 

könsmönster samt hur deras uppfattning skiljer sig mellan de olika åldrarna fyra och sex år. 

Vi har valt att ta reda på detta genom en kvalitativ studie i form av intervjuer och då detta 

görs med barn använder vi oss av boksamtal som intervjuform.  

  Intervjuerna görs som två delstudier där de olika delstudierna behandlar de 

olika åldrarnas syn på könsmönster i litteraturen. Boken som vi har valt att arbeta utifrån är 

Barbapapas ark där det könsmönster som presenteras är till viss del normbrytande gällande 

färger, ögonfransar, aktiviteter och så vidare. 

  Vår studie tar stöd i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv men också i 

Hirdmans teori om genussystemet då vi behandlar barns möjligheter till att skapa kön i 

samhället, samt hur samhällets syn och förväntningar på könen påverkar barnen.  

  I våra resultat kom vi fram till att barnen omedvetet följer de könsmönster 

som finns i samhället idag samt att barnen ser könsmönster i litteraturen men att barnen i 

de olika åldrarna beskriver dessa könsmönster på olika sätt. Vi uppmärksammande också 

hur barnen i denna studie ser kvinnan som norm i litteraturen istället för mannen. 
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1. Inledning 

Vi har valt att ta hjälp av barnlitteraturen för att få en förståelse om barns perspektiv på 

traditionella könsmönster. Av personliga erfarenheter upplever vi hur könen ofta ställs mot 

varandra i sagans värld och hur det blir tydligt för barnen vad som anses vara feminint och 

maskulint. Det är för oss viktigt att ta reda på vad barnen själva har för förväntningar på 

kön och hur de ställer sig till detta när de ska skapa sitt eget kön. Intresset till denna studie 

grundar sig i tanken om hur vårt samhälle ser på genus. Vi som skriver denna studie har 

idag uppfattningen om att Sverige ser sig som medvetna om könsskillnader i samhället då 

Sverige uppmärksammar diverse jämställdhetskampanjer, politiska partier och feministiska 

initiativ. När vi började titta närmare på hur det ser ut i de yngre åldrarna 

uppmärksammade vi att det finns könsskillnader i vår vardag. Går vi idag till närmaste 

butik ser vi tydligt hur varorna är uppdelade i pojk- respektive flickversioner, på 

klädavdelningen för flickor hittar vi ofta ljusa och varma färger medan pojkarna får välja 

på kläder i kalla och mörka färger. Ser vi vidare på leksaksavdelningen kan vi se hur 

pojkarnas leksaker är formade för fart och rörelse medan tjejernas leksaker har fokus på 

relation och kommunikation. Det som fick oss att fastna för ämnet var när vi börja 

uppmärksamma dessa olikheter i barnlitteraturen. 

Litteratur inspirerar barn till lekar men det är också förebilderna i litteraturen som hjälper 

barnen att utforska både sig själv och världen. Vi anser dock att barnlitteratur ofta 

framhäver traditionella könsmönster där huvudrollen i böckerna följer samma spår som 

leksaker och kläder. Vi anser att böcker som vänder sig till flickor ofta har en kvinnlig 

karaktär med smal midja, stora ögonen och en god personlighet vars handling fokuserar på 

nära relationer, omtanke och kommunikation samtidigt som böcker för pojkar handlar om 

starka och modiga män som bekämpar brott och räddar världen. Det finns även de 

traditionella böckerna som riktar sig till båda könen. Exempel på sådana böcker är Bamse, 

Alfons, Nalle Puh och Pettson & Findus vars roller speglar omtänksamma karaktärer med 

fokus på vänskap, upptåg i vardagslivet där det är okej att vara rädd och det är okej att vara 

sig själv. Det som dessa “könsneutrala” böcker har gemensamt är en manlig 

huvudkaraktär. Vi började fundera på vilka möjligheter barnen ges i vårt könsdefinierande 

universum för att göra kön.  

Vi upplever att det kommer krävas kunskap och medvetenhet från oss som blivande 

förskollärare att synliggöra dessa omedvetna normer, krav och förväntningar som finns på 

barnen i samhället och framförallt vill vi veta barnens egen syn på kön och hur de upplever 

samhällets förväntningar. Vår studie handlar därför om att fördjupa sig i hur barn själva ser 

könsmönster. 
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2. Bakgrund 

Innan vi påbörjade vår forskning fanns behovet av att fördjupa sig inom genus. Vad säger 

egentligen styrdokumentet och vilka debatter har pågått kring ämnet.  

2.1 Vad säger styrdokumenten 

Vi började med att se vad läroplanen tar upp om ämnet och det vi hittade handlar om hur 

förskolans verksamhet har i uppdrag att arbeta med genus, normer och jämställdhet. Detta 

ska ske genom: 

  

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att 

forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka 

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

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö98, 2016, s. 7). 

  

De som arbetar med barnen i förskolans verksamhet behöver i första hand bli medvetna 

och synliggöra sina egna värderingar för att kunna reflektera över sina etiska 

ställningstaganden kring könsmönster och könsroller. Läroplanen är tydlig med att det är 

de vuxnas förväntningar på de biologiska könen som bidrar till barnens egen uppfattning 

av manligt och kvinnligt. Läroplanen lyfter vikten av att det krävs stor medvetenhet hos 

pedagoger om deras egna värderingar samt arbetet med att synliggöra det normer som 

finns i verksamheten (Lpfö98, 2016, s. 7). Förskolan behöver medvetet skapa miljöer som 

erbjuder barnen flera alternativ för att motverka traditionella könsmönster. Detta kan vara 

en utmaning för pedagogerna eftersom de själva är präglade av samhällets normer och 

värderingar om vad som förväntas av de olika sociala kön som finns i samhället. 

2.2 Hen debatten  

En debatt som funnits kring ämnet är definitionen hen och ett stort steg var när ordet lades 

till i svenska akademins ordlista år 2015. Hen är ett könsneutralt pronomen och är ett 

alternativ till han eller hon (Heggestad, 2013, s. 239-240). Ordet dök upp år 1966 för första 

gången men möttes då av mycket negativa reaktioner och föll i glömska. År 2012 kom 

ordet upp till debatt igen och man gjorde studier om hur samhället anpassar sig till 

användandet av ordet, resultatet var fortfarande negativt men en diskussion började ta form 

och behovet av begreppet växte i samhället. Forskning visar idag att ordet hen inte längre 

möts av lika många negativa reaktioner och ordet används allt mer flitigt i samhället 

(Gustavsson Sendén, Bäck & Lindqvist, 2015, s.1-2).   
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3. Forskningsöversikt 
I denna studie vill vi fördjupa oss i hur barnen upplever könsmönster, under utbildningens 

gång har vi upplevt att man väldigt sällan lyfter barnens perspektiv inom forskning i olika 

ämnen. Under vår litteratursökning fick vi detta bekräftat då vi inte kunde finna mycket 

forskning om just barns perspektiv, utan den forskningen som finns utgår ofta från de 

vuxna eller ett barnperspektiv. I detta avsnitt kommer vi att presentera vad forskningen 

säger om studiens ämne för att på så vis ge läsaren fördjupade kunskaper kring 

könsmönster och barnlitteratur samt kunna diskutera det resultat som framgår i studien. Vi 

kommer gå igenom forskning om genus, normer och barnlitteraturens historia samt gå 

igenom hur det ser ut idag. En fördjupad förklaring av de centrala begreppen könsmönster 

och barns perspektiv hittas under teoridelen. 

3.1 Introduktion till genus 

Salmson menar att pojkar anses överlag vara starkare än flickor både fysiskt och psykiskt, 

man har stämplat pojkar med att de har svårt att följa regler och enbart kan använda sig av 

ett enklare språk. Flickor däremot ses som motsatsen till pojkar, de leker försiktigt, har ett 

större ordförråd samt har en bättre förmåga att vara ordningsamma samt har en vilja att 

vara andra till lags. Salmson menar att det oftast är så man har beskrivit de enklaste 

versionerna av det traditionella könsmönstret genom tiden. Idag vet vi att det inte stämmer 

in på alla barn, ändå har vuxna ofta dessa föreställningar om könen med sig sedan tidigare, 

vilket speglar sig på barnen och bidrar till hur barnen ser på varandra och på sig själva 

(2015, s. 195). 

3.2 Genus genom historien      

Hur har det traditionella könsmönstret sett ut i Sverige genom tiden och hur ser det ut idag? 

Under hela 1900-talet skedde  stora förändringar i förhållandet mellan män och kvinnor. 

Några exempel är hur jämställdhetspolitiken växte, förändringar skedde inom äktenskapets 

roller, kvinnorna fick rösträtt och började räknas som myndiga och papporna blev mer 

delaktiga i omsorgen runt barnen (Furevik, 2015, s. 3). Begreppet genus växte för första 

gången fram på 1970-talet inom kvinnoforskningen. Genus uppstår i barnuppfostran och är 

ett resultat av de idéer och föreställningar som finns kring de biologiska könen i samhället. 

I begreppet genus ingår en maktdimension som resulterar i kvinnans underordning av 

mannen (Tallberg, 2002, s. 25). I likhet med begreppet könsmönster anser Hirdman att kön 

uppstår i uppfostran och i relation med samhället och de förväntningar man har på de olika 

könen (1990, s. 51). Helén menar att hur man ser på genus har förändrats över tiden och 

synen på vad som anses vara manligt eller kvinnligt varierar i olika tider. Under 1700-talet 

använde männen peruk och smink och att gråta eller visa känslor var något som ansågs 

manligt. På 1800-talet ansåg man att kvinnor inte kunde studera på universiteten eftersom 

de inte var tillräckligt intellektuella och för att det skulle påverka deras möjligheter att få 

barn (2007, s. 6-7).   
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3.3 Genus idag 

Davies menar att manligt och kvinnligt anses vara varandras motsatser och ses än idag som 

en norm (2003, s. 9).  I denna studie avser vi att använda begreppet kön som ett socialt 

bestämt kön. Med det menar vi de skillnader samhället ser på flickor och pojkar. Davies 

menar att så som samhället är organiserat idag kan det vara svårt att fastlägga sitt eget kön 

i relation till andra (2003, s. 9). Diskussioner om manligt och kvinnligt och hur respektive 

kön bör vara görs i sociala relationer där makt och kontroll är perspektiv som är 

närvarande. Hellman menar att manlighet ses som normen och hur det bidrar till att 

kategorier bildas mellan manligt och kvinnligt samt hur dessa kön kopplas ihop med 

respektive egenskaper. Genom dessa egenskaper upplevs det som att ett visst sätt att vara 

man är mer korrekt än andra. Manligt och kvinnligt värderas olika vilket ger konsekvenser 

för den enskilda individen då man behandlar män och kvinnor olika, som i sin tur 

begränsar individens möjligheter i samhället (2010, s. 173). 

3.4 Att arbeta med genus i förskolan 

Salmson menar att barnen i vardagen möter normer som de måste förhålla sig till. Normer 

innebär de allmänt delade idéer eller underförstådda regler som finns i samhället, alltså 

oskrivna regler om vad som anses rätt eller fel. Vad som är norm är ofta samma sak som 

majoriteten av vad folk gör eller är. Man möter ständigt normer i sin vardag gällande 

kroppen, religion, kön, genus, familjer och så vidare (2015, s. 13). Salmson fortsätter med 

att beskriva hur människan oftast följer normer omedvetet då det inte är förrän man bryter 

normen som det blir synliga. Normerna förändras hela tiden och ser ofta olika ut i 

samhällen och länder. Ibland kan man se att barn inte har samma normer som vuxna eller 

att de ännu inte blivit synliga för barnen, barn kategoriserar inte andra efter hudfärg eller 

kön på samma sätt som vuxna gör, det är något de lär sig med åldern (2015, s. 13). 

Att arbeta normkreativt innebär inte att man ska försöka få normerna att upphöra utan 

snarare att man vill att normerna ska kunna förändras och bli rymligare.  

Man vill inte att någon ska begränsas i sin utveckling eller i sina möjligheter på grund av 

normerna. (Salmson, 2015, s. 13). 

Bromseth & Darj menar att för att ha en normmedveten undervisning krävs det att 

pedagogerna är medvetna om vem som görs till norm i olika sammanhang, allt från 

litteraturen, bilder, relationer och hur pedagogen uttrycker sig med kroppsspråk, språk och 

de val som görs (2010, s. 43). I det pedagogiska arbetet med genus och könsnormer är det 

viktigt att utgå från sig själv, att reflektera över sin egen syn och erfarenheter och 

kontinuerligt arbeta med dessa. Bromseth & Darj anser att arbetet med att överskrida och 

utmana normer innebär att man måste se kritiskt på sig själv, sina förhållanden och de 

handlingar man gör. Det handlar om att se sin egen roll i de normer man bidrar till (2010, 

s. 49). Det är vanligt att man använder sig av könsneutrala tillvägagångssätt när man 

arbetar med genus och könsnormer. Med könsneutrala tillvägagångsätt menar vi de 

tillvägagångssätt som pedagogerna använder för att neutralisera exempelvis de leksaker, 

föremål och förväntningar som finns för respektive kön i förskolan. Lenz Taguchi, Bodén 



 

8 

 

& Ohrlander beskriver att det finns ett annat sätt som pedagogerna använder sig av och de 

är ett kompensatoriskt jämställdhetsarbete som fokuserar på att bemöta pojkar och flickor 

olika, alltså att ge flickorna möjlighet till att öva på mer ”pojkaktiga” beteenden och 

tvärtom. I detta arbete finns det ofta en idé om att det inte finns några biologiska skillnader 

mellan pojkar och flickor utan att genus endast är en social konstruktion som man har 

möjlighet att förändra (2011, s. 22).  

Att arbeta med könsneutrala miljöer kan vara problematiskt men väldigt viktigt att jobba 

med för att få en miljö där barnets kön inte ska ha någon betydelse och att alla kan få ta del 

av allt material och kunna leka i alla rum utan att bli begränsade av de förväntningar som 

finns på könet. Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander anser att barnen måste få ta del av 

lärorika miljöer där de får möjlighet till att ta del av olika material. Det krävs att man 

tillsammans med barnen diskuterar om det orättvisor som finns och fördomar om de olika 

könen som dyker upp i olika vardagssituationer (2011, s. 38-39). Helén anser däremot att 

man inte kan garantera att en könsneutralitet i förskolans verksamhet bidrar till att könet 

inte spelar någon roll. Förskolan kan arbeta med normkreativa miljöer vilket innebär att 

man arbetar för att synliggöra och förändra normerna. Trots detta arbetssätt har alla barn 

fortfarande rätt till att leka med det som känns rätt för barnet (2007, s. 6). Med det menar 

vi att om barnet har möjlighet till att leka i alla miljöer så påverkas barnen fortfarande av 

samhället som helhet, där kravet på barnets kön har en inverkan på barnets lekar och roller. 

Helén menar därför att det pedagogiska arbetet med genus blir viktigt, eftersom att man i 

verksamheten arbetar med att ge barnen flera möjligheter till att vara pojke eller flicka på, 

så att barnen oavsett kön kan utvecklas till fullo utan att bli begränsade av de könsnormer 

som finns (2007, s. 6). För att barn och vuxna ska utveckla ett kritiskt tänkande till normer 

krävs det bland annat att man uppmuntrar barnen till att ställa frågor, vara nyfikna och 

bidra med sina idéer. Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander anser att det också är viktigt att ge 

barnet en tilltro till sin egen förmåga att kunna skapa en förändring, exempelvis genom att 

säga ifrån när någon agerar orättvist eller fördomsfullt (2011, s. 70).  

Hellman menar att det finns uttalade normer i förskolan som exempelvis läroplanens 

normer, sen finns det outtalade normer som är kännbara av både barn och pedagoger och 

kan vara vad som är pojkigt eller flickigt. Kategoriseringen som görs av könen är inte alltid 

relevanta men sker ändå omedvetet. Om en norm är omedveten kan det leda till att ingen 

reflekterar eller ifrågasätter dem. För att normer ska brytas krävs det att de blir uttalade och 

ifrågasatta (2010, s. 49).  

  Som pedagog är det viktigt att skapa situationer som ger pojkar och flickor 

möjligheter till att överskrida det traditionella könsnormerna. Detta kan man göra genom 

en medvetenhet om att olika situationer påverkar barnens vilja till att våga. Hellman hävdar 

att öppna situationer där exempelvis många vuxna och barn närvarar kan bidra till att 

barnen känner att det finns en risk att bli utpekad som annorlunda med en negativ klang 

som leder till att barnen inte vågar överskrida könsnormerna och testa nya sätt, lekar och 

leksaker. Till skillnad från situationer där barnen kan dra sig undan till en trygg miljö och 

undvika alla blickar som bidrar till risken att bli utpekad och retad (2010, s. 199). För att få 

ett så bra arbetssätt som möjligt krävs det att de inte bara är de vuxna som ska överlåta de 

rätta kunskaperna om normer till barnen utan Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander anser att 
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vuxna och barn ska lära sig tillsammans och skapa gemensam kunskap om goda normer 

(2011, s. 73). 

3.5 Barnlitteratur introduktion 

Pramling redogör för hur barn lär sig genom interaktion och samspel med andra individer, 

genom konkret handlande och genom att iaktta och imitera förebilder, barn idag lär sig 

också genom media, TV och böcker (2007, s. 63). Böcker är en viktig del i barns liv 

eftersom de hämtar inspiration och förebilder till sina lekar, lekar som bidrar till ett 

identitetsbyggande. Henkel framför att sagorna under lång tid visat på hur olika feminina 

och maskulina karaktärer ska agera, föra sig och röra sig vilket i sin tur har påverkat 

barnens egen syn på sitt eget kön och vad som förväntas av dem (2017, s. 40). Genom ett 

medvetet och ett normkritiskt tänkande kan vi bryta dessa synsätt och använda sagorna till 

att skapa nya och fler förebilder åt barnen som kan hjälpa dem i sitt skapande av det 

individuella könet. Med normkritiskt tänkande menar vi att ifrågasätta de könsnormer som 

förekommer för att inte kategorisera barnen i specifika könsmönster. 

3.6 Barnlitteratur genom historien  

Litteratur har en stark inverkan på barns liv och denna studie grundar sig i barns möjlighet 

till att göra kön utifrån barnlitteratur, vi upplever därför att det är viktigt att ta upp en 

historisk syn på ämnet. Ett sätt att sprida värderingar och ideal redan tidigt i historien har 

varit genom böcker eftersom böcker fanns långt innan både TV och media. Böcker har 

slagkraften att kunna visa människors tankar och idéer till omvärlden. I början av 

boktryckarkonstens start tryckte man böcker för att få ut det religiösa budskap som ansågs 

vara det enda rätta sättet att leva via. Kåreland menar att genom böckerna har barn fått 

förebilder som inspirerar och påverkar deras syn på sig själva och andra. Vidare redogör 

Kåreland för hur den första bilderboken kom till Sverige år 1882, boken var illustrerad av 

Jenny Nyström och den innehöll både rim och ramsor. Det var då barnlitteraturen fick sin 

egen genre och allt fler började läsa barnlitteratur vilket ledde till att utbudet ökade (2005, 

s. 40-44). 

År 1897 dök en ny svensk barnboksförfattare upp, Elsa Beskow som skapade bilderböcker 

som blev populära. Under denna period menar Andersson att det ansågs vara viktigt att 

barnlitteratur innehöll miljöer och traditioner som barnen var bekanta med. Det var kanske 

en av många anledningar till att Elsa Beskow snabbt blev populär, Elsa arbetade mycket 

med att ha detaljrika bilder på hela sidor i sina böcker, det användes ofta som ett 

komplement till texten (2008, s. 57).   

I historien kan man se att litteraturen reflekterar tidsålderns samhällssyn och människosyn. 

Sommer & Pramling redogör för hur barnlitteraturen från första början var uppbyggd för 

att fostra barnen till goda medborgare men detta förändrades i början av 1900-talet. 

Barnlitteraturen började allt mer handla om överklassens barn där man strävade efter en 

roligare handling, man ansåg nämligen att barnen skulle få vara barn och skyddas från de 

hemskheter som fanns utanför deras världsbild. I litteraturen kunde man se förändringarna 
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i samhället, speciellt år 1920 då det skedde pedagogiska förändringar i barnuppfostran och 

man ansåg att den skulle vara friare och mindre sträng (2011, s. 18). 

  Sommer & Pramling menar att det efter andra världskriget utvecklades 

barnlitteraturen och författarna började bryta normerna. En bidragande orsak till detta kan 

vara kvinnornas förändrade roll i samhället. Familjelivet gick igenom stora förändringar då 

kvinnorna på 1940-talet trädde in i arbetslivet på grund av den ekonomiska tillväxten 

efterkrigstiden. Dessa förändringar framkallade snabbt en jämställdhetssträvan inom det 

traditionella könsmönstret (2011, s. 18). Nettervik lyfter hur det var under denna tid som 

Pippi Långstrump blev till och presenterades för världen som världens starkaste flicka, en 

bok med ett starkt normbrytande syfte, dock så hade barnen svårt att ta in Pippi då hon var 

så onaturligt starkt att det hamnade långt bort från deras egen verklighetsuppfattning 

(2002, s. 175).   

  År 1965 skedde det stora förändringar inom genus i barnlitteraturen, 

Nettervik menar att det uppstod debatter och efterfrågningar om mindre traditionella 

könsmönster i barnlitteraturen. Efter 1970 och framåt kom det allt fler böcker som bröt mot 

könsmönstren (2002, s. 67 och 99-100).  

3.7 Barnlitteratur idag 

Idag ställs barnen inför bilder i en annan omfattning än vad de gjorde förut, barnen möter 

inte längre bara bilder i barnlitteraturen utan också i media, tidningar och TV. Helén anser 

att idag föredrar man att barnlitteraturen ska innehålla ikoner som både pojkar och flickor 

kan se upp till. Genom att erbjuda barnen olika möjligheter till att vara pojke eller flicka 

ges barnen en bredare bild av vad de olika könen innebär (2007, s. 24). Ser det egentligen 

ut så i praktiken idag? Vad får barnen idag för möjligheter till att skapa sitt eget kön?  

Det finns idag en allt mer normkritisk syn och det normkritiska tänkande har bidragit till 

fler möjligheter att synliggöra vilka vägar barnen leds in på. Under det senare åren blir det 

allt mer vanligt att bokförlag släpper böcker som vi i denna studie kommer kalla för hen-

böcker och omvända-böcker. Med hen-böcker menar vi böcker vars huvudkaraktär är 

oidentifierbar, det framgår alltså inte vilket kön personen har och man ska inte kunna hitta 

några traditionella könsmönster. Med omvända-böcker syftar vi på böcker där könen bryter 

normer genom att röra sig in på motsatt köns aktivitetsområde, exempelvis flickor som kör 

brandbil och bygger verandor eller pojkar som bär klänning och leker med dockor. 

  Henkel menar att trots det stora intresset för dessa barnböcker kan man 

fortfarande se hur ungefär dubbelt så många böcker för barn har en manlig huvudperson i 

berättelsen jämfört med kvinnliga huvudkaraktärer (2017, s. 39). Henkel beskriver hur 

dessa populära barnböcker har fått oss att uppmärksamma hur tydligt känslouttryck länge 

har könats i sagans värld. Med det menas att flickor ofta beskrivs som rädda, ledsna och 

ängsliga när de möter motgångar medan pojkar framstår som arga och frustrerade. Man 

kan också se tydliga mönster om hur djuren får sin roll utifrån könsmönster, kvinnliga 

karaktärer får ofta agera katter, fjärilar och fåglar medan de manliga rollerna i sagan 

gestaltas med djur som har en farlig betingning som lejon, björnar och andra rovdjur. 

Dessa indelningar av kön visar tydligt för barnen hur respektive kön ställs mot varandra, 
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flickor ska vara snälla, hjälpsamma, känsliga och söta medan pojkar måste framstå som 

tuffa, starka och modiga. Det är sällan man stöter på barnlitteratur med manliga goda feer 

och kvinnliga skurkar (2017, s. 39). 

3.8 Att arbeta med genus i barnlitteratur 

Barnlitteratur är en vanligt förekommande artefakt i förskolor och de flesta förskolor 

arbetar med en lässtund varje dag. Peterson, Bender & Lach beskriver att genom arbete 

med sagor som har ett normkritiskt tänkande kan man skapa förebilder som tillåter barnen 

att sudda ut det feminina och maskulina ramarna vilket bidrar till att barnen får fler 

möjligheter till att upptäcka och skapa sitt kön. Barn lär sig inte bara från konkret 

handlande utan många av barns tankar och idéer kommer från böcker och media (1990, s. 

187-190). 

  Enligt Peterson, Bender & Lach kan böcker tillåta barn att hantera känslor, 

problem och värdering på ett icke hotfullt sätt genom att erbjuda barn möjligheter att 

identifiera sig med de olika karaktärerna, men många böcker presenterar bara det 

traditionella könsmönstren där vackra flickor väntar hela sitt liv på att bli räddad av en 

modig och stilig man som möter alla faror utan rädsla eller tvekan (1990, s. 187-190). 

Bromseth & Darj menar därför att det ökar vikten av att pedagogen arbetar med att ta till 

vara på böckernas inverkan på barn, vilket innebär att man behöver samtala om sagans 

handling och bilder, man behöver ifrågasätta och synliggöra de könsmönster som finns i 

böckerna för att barnen själva ska kunna fundera kring ämnet och skaffa sig egna åsikter. 

Om vi inte synliggör ramarna för barnen kan de själva inte kliva ur de roller som samhället 

skapat åt dem (2010, s. 49). Pedagogen behöver därför agera som en aktiv aktör och vara 

medskapande i barnens utforskande, Kultti menar att pedagogens roll innebär att man 

medvetet måste starta igång diskussioner kring ämnet för att väcka barnens intresse och 

lust till att utforska gränserna (2014, s. 70). Henkel anser att de är genom att skapa nya 

berättelser där huvudkaraktärerna bryter mot normerna ges barnen chansen till nya 

förebilder. Det är förebilderna som ger barnen idéer till lekar och det är lekarna som sätter 

ramarna för vad barnen kan göra vilket öppnar upp möjligheten till en lekfull jämställdhet 

(2017, s. 39-40).  

Det finns barnböcker som stärker eller bemöter traditionella könsmönster och normer, det 

är viktigt att alla barn kan känna igen sig i den litteratur de läser och värdera det olikheter 

som varje individ har. Heimer menar att litteraturen har möjlighet till att normalisera och 

problematisera normer. En bok som tillåter något som är annorlunda att vara en 

självklarhet, som att ha två mammor, men inte fokuserar på mammorna utan handlar om 

något annat är en normaliserande bok (2018, s.7-8). Vidare menar Heimer att en 

normaliserande bok är viktig och kan ändra på hur människor ser på normer. En bok som 

däremot lägger familjemönstret i centrum, exempelvis handlar om reaktionen på att någon 

har två mammor, lägger fokus på det normbrytande och innebär att det är en 

problematiserande bok. Problematiserande böcker ändrar dock inte hur vi ser på normer 

utan gör endast att vi har överseende med det som är normbrytande (2018, s.7-8).  
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Det finns brister i utvecklingen när det kommer till genus, dels eftersom det är en stor del 

av samhället och det sociala samspelet men även för att ett normkritiskt perspektiv inte har 

funnits speciellt länge. För att kunna förändra könsnormerna så är just normkritiken och 

det normkreativa en viktig del. Salmson beskriver att könsnormerna påverkar både pojkar 

och flickor men för pojkar så är det svårare att överskrida könsnormerna till det feminina 

då det finns en hierarki mellan könen där det manliga värderas högre. Det innebär att en 

flicka som har maskulina egenskaper går upp i hierarkin medan en pojke som har feminina 

egenskaper går ner i hierarkin (2015, s. 196-197). 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Vår studie behandlar ämnet om barns möjligheter till att skapa kön  och samhällets 

påverkan och förväntningar på barnen. Vi har valt att utgå från det 

socialkonstruktionistiska perspektivet, men då vi inte känner att vi har fått alla svar från 

detta perspektiv har vi även valt att luta oss mot Hirdmans teori om genussystemet. Vi 

presenterar också i detta avsnitt relevanta begrepp för studien.  

 4.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Vi har valt det socialkonstruktionistiska perspektivet eftersom det handlar om människors 

uppfattning om naturliga företeelser som uppstår i sociala interaktioner. För att ta ett 

exempel på hur det socialkonstruktionistiska perspektivet fungerar kan man se på religion. 

Ingen människa föds med att tro på en viss gud utan det är något man lär sig i de sociala 

relationerna man vistas i under sin uppväxt och de kulturer man lever i.  

Enligt Allwood & Erikson innebär det socialkonstruktionistiska perspektivet individers 

förståelse av vad samhället anser som normalt eller inte. Detta kan kopplas till genus 

eftersom det är en social konstruktion där man har lärt sig vad som är manligt och 

kvinnligt, feminint och maskulint och vad som förväntas av de olika könen (2017, s. 145). 

Davies menar att det är de vuxnas konstruktion av könsmönster som påverkar barnen, 

vilket kan ge normativa uppfattningar om vad en pojke respektive flicka kan göra eller 

klara av (2003, s. 17).  

Vår studie syftar till att undersöka barnens egna perspektiv och uppfattningar om 

könsmönster. På så vis blir det socialkonstruktionistiska perspektivet viktigt för vår studie 

då Furevik menar att könsmönster inte är något medfött hos barnet utan något som växer 

fram genom uppfostran och sociala interaktioner (2015,s. 7). 

4.2 Genussystemet 

Genussystemet är betydelsefullt för vår studie eftersom flickor och pojkar inte enbart 

skapas i en social ordning utan också av de krav och förväntningar som samhället har på 

dem. Vi kommer därför ta stöd i Hirdmans teori om genussystemet. Teorin handlar om hur 

genus är uppbyggt på ett socialt system – ett system som bygger på isärhållande och 

hierarki, samt om hur tjejer respektive pojkar ska vara, hur de ska bete sig och vilka sysslor 
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och egenskaper de ska ha (1993, s.76-79). Helén redogör för hur begreppet genus innebär 

samhällets syn på vad som är manligt och kvinnligt samt hur människor formas därefter, 

genus kan se olika ut i samhällen och i andra länder (2007, s. 6-7). I Hirdmans teori 

beskrivs kvinnan som underordnad och mannen ses som normen samt hur detta socialt 

skapade system uppehålls av både kvinnor och män (1993, s.76-79). Till genussystemet 

hör även begreppet genuskontraktet vilket Hirdman menar att det handlar om de båda 

könens relation till varandra. Detta kontrakt syftar på att det finns en överenskommelse om 

hur könen ska bete sig i samhället, att männen ska försörja och ta hand om kvinnan och 

kvinnan ska i sin tur ta hand om barnen, familjen och hemmet. Man kan beskriva det som 

en slags rörlig struktur med ett nätverk av förväntningar på de olika könen (1990, s. 78).  

4.3 Centrala begrepp för studien 

 

4.3.1 Könsmönster, alternativt traditionella könsmönster, menar Hirdman innebär 

förväntningar, medvetna som omedvetna, som man har på respektive kön samt det mönster 

ett kön förväntas följa, till exempel att flickor är lugna och pojkar är bråkiga. Dessa 

könsmönster förstärks när de vuxna behandlar pojkar och flickor olika (1990, s. 51). Öhrn 

menar att pedagogerna i förskolan behöver ge både pojkar och flickor flera förutsättningar 

till att överskrida könsmönstren samt att ge barnen möjlighet till att utvecklas utan att bli 

begränsade på grund av sitt kön (1997, s. 2). I denna studie kommer begreppet 

könsmönster användas för att beskriva de normer som kopplas till ett visst kön. 

 

 

4.3.2 Barns perspektiv enligt Sommer & Pramling innebär att man utgår från barnet och 

barnets erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin egen livsvärld. Man utgår från 

jaget hos barnet och hur världen framstår utifrån dess egna sinnesintryck. Till skillnad från 

barns perspektiv handlar barnperspektiv om hur vuxna försöker att förstå och göra 

tolkningar av hur barnet ser sin livsvärld. (2011, s. 6). Både barns perspektiv och 

barnperspektiv menar Brodin & Sandberg ger barnen förutsättningar för att vara med och 

påverka sitt eget liv och sin egen utveckling. Att barnen får vara med att påverka sin egen 

utveckling gynnar barnen i deras inställning till sig själva och den omgivningen de vistas i 

(2008, s. 66).  
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5. Syfte och forskningsfrågor 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra barnens egna perspektiv och 

uppfattningar om könsmönster.  

 

  

• Uppfattar barnen könsmönster i litteraturen? 

• Hur skiljer sig barnens perspektiv på könsmönster i de olika åldrarna från fyra till sex år? 
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6. Metod 

Här kommer vi att presentera metodval, urval och genomförande för denna studie. Vi 

kommer här också gå igenom arbetsfördelningen för de olika delstudierna samt de val vi 

gjort kring olika etiska överväganden.  

6.1 Metodval 

Utifrån studiens syfte att synliggöra barns tankar och upplevelser kring genus och 

könsmönster i barnlitteraturen valde vi att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer 

med barn.  

Esaiasson anser att samtalsintervjuer är ett samspel mellan en respondent och en 

intervjuare, där samtalet har ett tema med frågor. Beroende på hur intervjun fortskrider kan 

intervjuaren välja att ändra följden på frågorna samt ställa följdfrågor på respondents svar 

(2007, s. 228-229). I vår studie gjorde vi valet att intervjua barn i form av boksamtal där 

boken var i fokus. Samtalsintervjuer är en bra metod eftersom vi ville ta reda på barnens 

tankar om ämnet vi studerar, det gav oss även en möjlighet till att ta reda på mer än de 

frågor som vi förberett samt att vi kunde läsa av respondentens ansiktsuttryck och 

kroppsspråk vilket Esaiasson menar att det bidrar till en djupare förståelse av vad 

respondenten verkligen tycker (2007, s. 229).  

  Dessa intervjuer genomfördes som två delstudier i form av boksamtal 

tillsammans med sammanlagt 21 barn på en förskola och i en förskoleklass. Barnen var i 

olika åldrar från fyra till sex år och intervjuerna skedde i smågrupper med två till fem barn 

i varje grupp, den ena delstudien genomfördes med fyra till femåringar och den andra 

delstudien genomfördes med sexåringar. För att kunna besvara forskningsfrågorna om hur 

barnen upplever genus och traditionella könsmönster samt hur det skiljer sig i de olika 

åldrarna valde vi att läsa en bok för dessa barngrupper. Boken som vi valde var 

Barbapapas ark där de traditionella könsmönstren gällande färger, ögonfransar, aktiviteter 

och så vidare utmanas. Vi valde medvetet boken utifrån bilderna eftersom vi inledde 

intervjuerna med att titta på bilderna samt ställde öppna frågor till barnen om hur de 

uppfattade de olika karaktärerna och på så vis skapades en möjlighet för barnen att berätta 

vad de såg. 

  Vi använde oss av några färdiga intervjufrågor som var så öppna som möjligt 

(se bilaga 2) eftersom syftet med studien var att ta reda på barnens egna tankar och 

uppfattningar. Vi valde att arbeta med öppna frågor då vi ansåg att det skulle leda till fler 

diskussioner bland barnen. 

6.2 Arbetsfördelning 

Studien har två olika delstudier där Rebecka har gjort delstudie 1 på förskolan med barn i 

åldrarna fyra till fem år där hon har genomfört intervjuerna med barnen samt gjort 

transkriberingen av det inspelade materialet. Nathalie har gjort delstudie 2 i en 

förskoleklass med barn i sex årsåldern där hon har genomfört intervjuerna med barnen 
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samt gjort transkriberingen av det inspelade materialet. Efter varje intervju har vi separat 

skrivit ner de tankar och upptäckter vi fått under intervjun för att sedan skriva ihop dessa 

under resultat och analysdelen. Vi har samarbetat under arbetets gång och har tillsammans 

kommit fram till syfte, metod och intervjufrågor . Resterande arbete i studien har gjorts 

tillsammans.  

6.3 Urval 

Vid valet av förskolor till vår studie kände vi att det skulle underlätta om barnen känner 

oss, vilket skulle bidra till att barnen vågar vara öppna mot oss och kunna säga vad de 

verkligen tycker och tänker. Vi väljer därför att kontakta förskolor som vi tidigare har 

arbetat eller haft verksamhetsförlagd utbildning på. Det gjorde vi genom att ringa och 

maila förskolorna och berättade syftet med studien och hur vi skulle gå tillväga.  

  Delstudie 1 görs på ett föräldrakooperativ med barn i åldrarna fyra till fem år 

och delstudie 2 görs i en förskoleklass med barn som är sex år gamla. Det vi ansåg som 

viktigt i denna studie var att ha en åldersskillnad på barnen för att kunna se hur barn förstår 

genus i de olika åldrarna. Då barn vid tre års ålder precis börjar skapa sitt kön ansåg vi att 

de barnen skulle ha svårare att diskutera genus och könsmönster. Vi kom därför fram till 

att vi ville utföra studien med de äldre barnen ända upp till sex års ålder. 

6.4 Genomförande  

När vi kom till förskolan och förskoleklassen startade vi upp med att presentera oss för 

barnen och barnen fick möjlighet att presentera sig för oss, vi informerade barnen vad vi 

skulle göra och barnen fick sedan välja om de ville delta eller ej. Efter det gick vi till 

rummet som intervjun skulle äga rum i. Vi valde att ha smågrupper så att barnen inte skulle 

påverka varandra alltför mycket och därför hade vi tre olika grupper på förskolan med fyra 

till femåringar där det var två till 3 barn i varje grupp. I förskoleklassen var det först tänkt 

att vi skulle ha lika små grupper, men på grund av tidsbrist fick grupperna bli lite större för 

att alla som ville skulle få vara med. Vi valde därför att ha tre grupper med fyra till fem 

barn vid varje tillfälle. Innan vi startade ingång berättade vi för barnen att vi ville prata om 

bokens bilder, att det inte fanns några rät eller fel svar och att vi ville spela in samtalet. 

Sedan startade vi ljudinspelning och började samtala och ställa frågor om bilderna i 

Barbapapas ark tillsammans med barnen. När barnen hade tittat och pratat om bilderna så 

avslutade vi med att läsa boken för dem, vi gjorde valet att inte läsa sagan först så att 

barnen inte skulle bli påverkade av sagans handling innan de diskuterade bilderna och 

karaktärerna. Vi deltog båda två på alla intervjuer och medan en av oss ansvarade för 

samtalet med barnen tog den andra anteckningar. Vi valde att både spela in intervjuerna 

och att anteckna, detta för att få ner mer än det som en ljudinspelning fångar upp till 

exempel på vad i boken som barnet pekade på. Boksamtalen med varje grupp tog cirka 20 

minuter. Vi ansvarade sedan för att transkribera vår egen delstudie som vi senare 

diskuterade tillsammans för att få den andres perspektiv på intervjun. 
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6.5 Barbapapas ark 

Innan vi valde boken till denna intervju gick vi själva igenom böcker och analyserade 

bilderna med målet att hitta bilder där karaktärerna inte är självklara i relation till de 

traditionella könsmönstren. Det var så vi kom fram till att vi ville använda oss av 

Barbafamiljen där karaktärernas färger eller aktiviteter inte avslöjar könen. Vi var dock 

medvetna om att de kvinnligt kodade karaktärerna i boken hade blommor på huvudet, detta 

var inget som hindrade oss i valet av bok då även männen ofta bär blommor på andra 

kroppsdelar eller står och plockar blommor vid olika tillfällen. En annan detalj var att alla i 

Barbafamiljen har långa ögonfransar oavsett kön vilket går emot de traditionella 

könsmönstren. Vår tanke kring dessa sätt att gestalta Barbafamiljen var att de kommer ge 

oss många möjligheter till diskussioner som synliggör barnens perspektiv. Är detta några 

könsmönster barnen ser? Hur reagerar barnen på detta och hur kommer diskussionerna gå? 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor utgick vi från dessa tankar när vi skapade våra 

frågor inför intervjuerna. 

6.6 Etiska överväganden  

I de etiska övervägandena har vi förhållit oss till vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002) som åskådliggör fyra olika krav. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att forskaren eller forskarna ska informera de berörda deltagarna och även i detta fall deras 

vårdnadshavare om de deltagandes roll i aktiviteten samt information om barnets rätt till att 

avbryta, detta gjorde vi genom att skicka ut en medgivandeblankett till vårdnadshavarna 

innan studien genomfördes samt att förskolläraren på förskolan och i förskoleklassen 

informerade barnen om detta. Samtyckeskravet innebär att man ska ha ett intyg på att 

deltagarna i studien samtycker. För att garantera att informationen har kommit fram 

ordentligt och säkerställa ett intyg så valde vi att skicka ut en medgivandeblankett (bilaga 

1).  I medgivarblanketten bad vi vårdnadshavaren/vårdnadshavarna om samtycke innan 

intervjun med boksamtalet och innan boksamtalet genomfördes fick barnen samtycka till 

sitt deltagande genom att de fick frågan om de ville delta och vi informerade om att de fick 

avbryta när helst de vill. Konfidentialitetskravet innebär att materialet som samlas in i 

studien ska förvaras så att ingen obehörig ska få tillgång till personuppgifter om 

deltagarna. Vi har därför valt att varken fota eller spela in några videor under intervjuerna 

till vårt material. Vi använder oss genomgående av fiktiva namn på både barn och 

förskola/förskoleklass i materialet så att inga identiteter kan göras utifall materialet hamnar 

i fel händer, efter studiens är genomförd kommer allt insamlat material att raderas. Det 

sista kravet är nyttjandekravet som innebär att det insamlade uppgifter som finns till 

forskningsändamål inte får användas i andra syften än till just forskningen, vilket vi 

förtydligat i vår medgivandeblankett (Vetenskapsrådet, 2002, s.7-14).  
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7.0 Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer vi att presentera det resultat vi har fått fram med hjälp av 

intervjuerna tillsammans med barnen. Vi kommer synliggöra barnens tankar kring de 

bilder vi diskuterat samt de frågor vi ställt barnen. Kunde barnen hitta några könsmönster i 

bilderna och skilde sig barnens tankesätt åt i de olika åldrarna? 

                 I detta stycke ingår delstudie 1, dvs. intervjuerna med fyra- och femåringarna 

och i delstudie 2 redovisas sexåringarnas tankar om ämnet. Vi har valt att presentera 

delstudierna parallellt för att underlätta jämförelserna mellan åldersgrupperna.  

7.1 Flickan som norm 

På den första sidan i boken presenteras Barbafamiljen genom att de utför olika aktiviteter 

ute i naturen. Denna sida var populär bland barnen samt en bra start för våra intervjuer, 

både för att den fångar barnens uppmärksamhet men också för att den snabbt väckte en 

diskussion om de olika könen. Vi upptäckte här att barnen pratar om flickan som norm och 

att pojken är det som flickan inte är, till skillnad från Hirdmans teori om genussystemet 

som menar att pojken är norm och flickan är det som pojken inte är. 

7.1.1 Delstudie 1 

Tanken jag hade innan jag intervjuade barnen i fyra och femårsgruppen var att bilderna i 

boken skulle ge barnen en chans att fundera och diskutera kring de olika könsmönstren.   

Dessa diskussioner tog snabbt fart bland femåringarna där barnens perspektiv kring könen 

ofta landade på det feminina dragen.  

(Nina 5, Manfred 5) 

 

Intervjuare: Vem är det som ger sprutan då? 

Nina: Hon 

Manfred: Boknisse 

Nina: Boknisse 

Intervjuare: Hur vet man att det är en hon? 

Manfred: För att hon är orange och har ett 

frågetecken över sig. 

Nina: Nej, man vet inte det, man kan liksom 

bara se det på ögonen. 

Intervjuare: Kan man se det på ögonen? 

Nina: Jaa och på rösten 

Intervjuare: Hur då? Vad är det du ser på 

ögonen? 

Nina: Att den är mycket sötare än han och hon 

är sötare än han. 

Intervjuare: Är det en tjej då? 

Manfred: Jaa 

Nina: Mm 

(Ulf 5, Ronja 5) 

 

Intervjuare: Om ni tittar på den här bilden ser ni vilka som 

är tjejer och killar då? 

Ulf: Den där är en tjej. 

Ronja: Det där är en tjej och det där är en tjej. 

Ulf: Och det där är en kille. 

Ronja: Och det där är också en kille och det är en tjej. 

Intervjuare: Den här då? 

Ronja: Det är också en kille och det där är en tjej och där 

är en kille. 

Ulf: Japp 

Intervjuare: Hur kan ni se det? 

Ronja: För att alla tjejer har en sån där på huvudet (pekar 

på blommorna). 

Ulf: Det har inte killarna 

Intervjuare: Men den här har ju en blomma i munnen? 

Ronja: Ja, men det är ingen sån ändå. 

Ulf: Nej 
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Det jag la märke till var att i de intervjuer som skedde med femåringarna motiverade 

barnen endast hur de kunde se varför en karaktär var kvinnlig och förklarade inte något om 

de manliga karaktärerna. Barnen beskriver hur de upplever könsmönster baserat på hur de 

kvinnliga karaktärerna är. De beskriver att flicka har blommor i håret samt att flickorna bär 

längre ögonfransar. Om man tittar på citaten ovan kan vi se att inga av barnen ger en 

motivering till hur man kan se att en karaktär är en man, dock ger barnen ändå ett intryck 

av att de vet vilka som är de manliga karaktärer. Detta gör de genom att motivera hur 

mannen inte har det som kvinnan har. Om detta beror på en uteslutningsmetod eller att de 

ser könsmönster för männen utan att förklara dem är svårt att säga på de intervjuer jag 

utfört. Barnen tycks göra ett selektivt urval på vilka som upplevs vara kvinnor och baserat 

på det urvalet är de andra karaktärerna män. Barnen ger här uttryck för det sociala system 

som innebär att pojkar och flickor har ett slags osynligt kontrakt som Hirdman talar om, 

hur respektive kön ska vara och bete sig och hur de båda könen snabbt faller in i dessa 

roller (1990, s.77). I Hirdmans teori handlar det om att det är pojken som ses som norm 

(1993, s.76-79).  Men barnen i denna studie tycks uppleva flickan som normen och att 

pojken är det som flickan inte är. 

 

 Femåringarna beskriver könsmönstren utifrån sina egna erfarenheter. I citaten nedan kan 

vi se hur flickorna ofta använder ordet “hon” eller “den” medan pojkarna fokuserade på att 

lyfta “han” eller “den” när de skulle beskriva figurerna i boken. Detta fick mig att 

uppmärksamma hur fyraåringarna genomgående använde orden “den” och “dem” när de 

ska prata och beskriva de olika karaktärerna istället för att ge dem ett kön. Detta får mig att 

fundera på om de yngre barnen använder “den” och “dem” för att beskriva karaktärer på 

grund av att de själva inte vuxit in i sin egna könsroll och kanske inte kopplar sitt egna kön 

med en karaktär än. Till skillnad från femåringarna som ofta benämner karaktärerna utifrån 

sitt eget kön, beror detta kanske på att de äldre barnen redan vuxit in i rollen av sitt kön och 

lättare relaterar till de det vet än till motsatta könet. 

 

(Veronica 4, Ivan, 4, Oscar 4) 

 

Intervjuare: Men hur skulle ni beskriva de här 

figurerna då? 

Veronica: Att den ligger och sover. 

Intervjuare: Vem är det som ligger och sover 

då? 

Veronica: Den blåa. 

Intervjuare: Hur skulle ni beskriva den här då? 

Ivan: Att den mediterar. 

Intervjuar: Mediterar, ja det skulle den kunna 

göra. 

Ivan: Eller så sjunger den. 

Veronica: Mm den sjunger med den där 

fåglarna (pekar på en fågel). 

(Ulf 5, Ronja 5) 

 

Intervjuare: Vad händer här då? 

Ulf: Den hoppar som en groda 

Ronja: De kan bli olika saker och hon har blivit en orm som 

plockar bär. 

Ulf: Och han har blivit en groda 

Intervjuare: Den här då? 

Ronja: Den plockar bär som har blivit på en slags blomma. 

Ulf: Den där vilar eller sover. 

Ronja: Med en blomma i munnen. 

Ronja: och en stor fågel som sjunger med en annan liten 

fågel. 

Ulf: Jag undrar om de har ritat det här eller om de har ritat 

på datorn, jag tror att han har ritat på datorn. 
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7.1.2 Delstudie 2 

Barnen i citaten nedan konstaterade snabbt vilka som var kvinnliga och manliga karaktärer 

och hur de kunde se detta. Det var bara en grupp av de fyra jag intervjuade som gick in och 

diskuterade mot varandra när de var oense kring en karaktärs kön. 

 

(Elsa 6, Anna 6, Pelle 6, Noa 6) 

 

Intervjuare: Är det en tjej eller en kille? 

Elsa: Tjej. 

Intervjuare: Vad gör hon då? 

Elsa: Sover. 

Intervjuare: Vad har hon i munnen? 

Alla barn: Blomma. 

Intervjuare: Brukar ni sova med en blomma 

i munnen? 

Alla barn: Neeeeej! 

Intervjuare: Varför tror ni att de är en tjej 

då? 

Anna: Jag tror att de är en kille! 

Pelle: Jag tror att de är en tjej 

Noa: Jag tror att de är en tjej 

Intervjuare: Varför tror ni de? 

Pelle: Man kan titta där. 

Intervjuare: Vart någonstans? 

Pelle: Ögonbrynen (pekar på 

ögonfransarna). 

Anna tittar på Pelle: Du har ju också såna! 

Pelle: Men de där är en kille för att han har 

inte lika långa (pekar på Barbapapa). 

(Ines 6, Gustav 6, Erik, Mia 6) 

 

Intervjuare: Hur ser ni att de är en tjej eller kille då? 

Erik: För att nästan alla tjejer har blommor i håret, fast inte 

den där den har en blomma i munnen. 

Intervjuare: Men är de också en tjej då? 

Erik: Ja för den har en blomma i munnen. 

Ines: Killarna har inga blommor alls. 

Intervjuare: Är de alltså bara tjejer som kan ha blommor? 

Alla barn: Nej. 

Ines: Och killarna, killar kan också ha blommor. För på 

Marcus och Martinus har så i början hade dem äckligt gräs i 

munnen. 

Mia: Titta alla räddar djuren. 

Intervjuare: Vilka är de som räddar djuren? 

Mia: Alla! Titta på pappan, titta på mamman, titta på barnen, 

titta på dem här två då. 

Intervjuare: Är hon fortfarande en tjej nu när hon inte har en 

blomma i munnen? 

Mia: Neej? (låter osäker) 

Gustav: Jag tycker inte att de ser ut som en tjej nu. 

 

 

Barnen i citatet ovan var lite oense om den sovande Barbaflink var en pojke eller flicka. 

Några av barnen menade att de är en flicka eftersom figuren har en blomma i munnen samt 

att de är en flicka eftersom att den har så långa ögonfransar. Anna påpekade för Pelle att 

han minsann också har ögonfransar medan Pelle menade att de inte är lika långa som 

flickors är. Barnen var medvetna om att både pojkar och flickor har ögonfransar men de 

verkar också vara medvetna om hur flickor respektive pojkar brukar framställas i böcker. 

Här kan man se att Hirdmans teori om genussystemet kommer in i diskussion när de 

diskuterar hur tjejer respektive pojkar ska se ut och vilka egenskaper de ska ha (1993, s.76-

79). 

Jag tolkar det som att det är detta som Pelle refererar till när han menade att Barbaflink är 

en hon eftersom den har så långa ögonfransar, att Barbaflink är blå var det ingen som 

nämnde. I början av intervjun kom barnen fram till att alla flickor har blommor i håret, 

men även att Barbaflink är en flicka eftersom han har en blomma i munnen. Senare i 

intervjun så ser barnen Barbaflink utan en blomma i munnen och då ansåg de att han inte 

är en flicka längre. Mias svar på om Barbaflink fortfarande var en flicka var väldigt osäkert 
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och jag tolkade det som att hon svarade det hon trodde var det rätta svaret eller det svar 

hon trodde att jag ville höra men inte riktigt trodde på själv. 

 

I citatet nedan diskuterade barnen hur man kan se om figuren är en flicka eller inte, men 

ställer jag en fråga om hur de kan se att det är en pojke så säger de bara att det är för att 

den inte har blommor. Detta svar förekommer i ett flertal intervjuer och inget barn kan ge 

ett svar på vad som gör att figurerna framstår som manliga. Detta tolkar jag som att barnen 

är medvetna om hur de feminina karaktärer brukar kunna framställas i litteratur och att det 

är de feminina figurerna som skiljer sig från de andra, och därför ses de andra figurerna 

som maskulina. Detta är väldigt intressant eftersom barnen gör de feminina figurerna till 

norm istället för de maskulina, vilket skiljer sig från Hirdmans teori om att mannen är 

norm. 

 

(Titti 6, Ralf 6) 

 

Intervjuare: Hur vet ni om det är en kille eller en tjej på bilderna? 

Titti: De där är en tjej, de är en kille och de är en kille, de är en tjej. 

Intervjuare: Hur kan ni se de? 

Ralf: Tjejerna har blommor i håret. 

Intervjuare: Hur ser ni att de andra är killar då? 

Titti: Dem har inga blommor i håret. 

7.2 Rosa är en tjejfärg 

En aspekt vi upplevde var att många av barnen pratade om färgerna när de motiverade 

varför en viss karaktär var ett visst kön. När vi började jämföra intervjuerna med de olika 

åldrarna såg vi att färger var något som alla åldrar pratade om men de gjorde detta på olika 

sätt och skillnaderna blir tydligare desto äldre barnen var. Här nedan följer barnens 

perspektiv och förväntningar kring färgernas koppling till kön. 

 

7.2.1 Delstudie 1 

Barnen pratade ofta om färgerna när de samtalade om de olika könen dock känner jag inte 

att färgerna alltid låg som den avgörande anledningen till det som barnen angav som 

könsegenskaper. Färgerna tycktes viktigare för femåringarna jämfört med fyraåringarna. 

Femåringarna samtalade om färgerna på ett sätt som visar på att de kopplar färgerna kring 

kön till andra livserfarenheter. Ett sätt att tolka detta kan vara med hjälp av hur Allwood & 

Erikson förklarar det socialkonstruktionistiska perspektivet, att de äldre barnen börjar 

skapa en förståelse kring vad samhället ser som normalt kring kategoriseringen av färg och 

kön (2017, s. 145).  I exemplet med Manfred och Nina, båda 5 år, kan vi notera att 

Manfred kopplar färgen rosa till något kvinnligt trots att detta inte är fallet i denna 

situation.  
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(Nina 5, Manfred 5) 

 

Intervjuare: Okej, och vem är det där då? 

Nina: Barbamama. 

Intervjuare: Varför är det mamman tror du? 

Nina: För att hon är svart. 

Manfred: Men hon är ju också svart är det också 

mamman då? (pekar på Barbaskön) 

Nina: Nej det är den ju inte. 

Intervjuare: Hur kan man se vem som är tjej och kille 

här då? 

Nina: Hon har krans och han är röd och då är han en 

kille. 

Manfred: Det där är en hon. 

Intervjuare: Är det där en hon? (pekar på Barbapapa) 

Nina: Haha nej det där är en han. 

Manfred: Ja men vad är det där då, en hon? 

Nina: Nej det där är en han! 

Manfred: Okej, då var det bara en hon. 

Intervjuare: Men Manfred varför tänker du att det här 

är en hon? 

Manfred: Rosa. 

Intervjuare: För att den är rosa? 

Manfred: Mm rosa. 

(Veronica 4, Ivan, 4, Oscar 4) 

 

Intervjuare: Vad skulle ni vilja döpa figurerna till 

om ni får välja själv? 

Veronica: Prins Gunnar (pekar på Barbazoo) 

Ivan: Rosa, nej Blå (Pekar på Barbaflink) 

Oscar: Svart (pekar på Barbaskön) 

Oscar: Han har gjort sig till en dusch 

Intervjuare: Vem var det som var en han? 

Oscar: (Pekar på Barbaflink) 

Intervjuare: Varför är det en han? 

Oscar: (Pekar på figuren och rycker på axlarna) 

Intervjuare: Är det formen? 

Oscar: Nej 

Intervjuare: Är det färgen? 

Oscar: (Nickar osäkert) 

 

 

 

 

 

 

 

I citatet med Veronica och Oscar, båda 4 år, ser vi hur de använde färger de spontant såg 

på bilderna till att motivera karaktärernas kön, vi kan se att när barnen själva får döpa 

karaktärerna blir de i stort sett tilldelade namn efter färgen de har. Det upplevs som att 

fyraåringarna i studien bestämmer kön men till skillnad från femåringarna kan de inte 

beskriva hur och vilka könsmönster de ser. I citatet säger Oscar att en karaktär är en kille, 

men han kan inte själv motivera med egna ord till varför han anser att karaktären har ett 

visst kön.  

  Det är svårt att bedöma om detta beror på en osäkerhet från barnets sida eller 

om de olika könsmönstren inte är tydliga för de yngsta barnen. Barnen i studien har börjat 

lära sig hur samhället ser på färger och att barnen har fått intryck av detta är inte svårt att 

förstå. Då tänker jag på hur exempelvis barnkläder och leksaker i affärerna är uppdelade i 

färgkategorier. 

7.2.2 Delstudie 2 

De äldre barnen pratade inte så mycket om färg när de beskrev figurerna, det de nämner 

om färg är att Barbapapa är rosa. Som citaten nedan visar så är de flera barn som trodde att 

Barbaflink var en hon eftersom han har en blomma i munnen och har långa ögonfransar, att 

han är blå var de inget barn som nämnde. 
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(Ralf 6, Titti 6, Anki 6) 

 

Intervjuare: Kan ni beskriva figurerna? 

Ralf: De är en Barbapapa, Barbamama också 

Intervjuare: Hur kan man se skillnad på Barbamama och Barbapapa? 

Ralf: den ena är rosa den andra är svart 

Ralf & Titti: Den är en tjej (pekar på Barbamama) 

Intervjuare: Hur ser ni de? 

Ralf: De är Barbamama 

Anki: De är Barbapapa 

Intervjuare: Men om ni inte tänker på att de är Barbamama eller Barbapapa hur ser ni då att de är en kille eller 

tjej? 

Anki: För att han är rosa, rosa är en tjejfärg 

Intervjuare: Men ni sa att Barbapapa var en kille? 

Anki: Ja men han bara är rosa 

 

Ralf menar att han såg skillnad på figurerna eftersom den ena är svart och den andra är 

rosa, han la däremot ingen värdering i att färgerna skulle vara kopplade till ett visst kön. 

Det var tydligt att en del av barnen var medvetna om vilka färger som vanligtvis kopplas 

till vilket kön men att de inte låg till någon grund för hur barnen resonerar kring figurernas 

kön i boken. I citaten ovan säger Anki att Barbapapa är rosa men att rosa är en tjejfärg, 

Anki menade att Barbapapa är en pojke fast han är rosa, jag fick uppfattningen av att hon 

accepterade att Barbapapa är rosa i boken fast hon är medveten om att rosa är en färg som 

ofta kopplas till det kvinnliga könet. Detta kan kopplas till det socialkonstruktionistiska 

perspektivet som enligt Allwood & Erikson handlar om samhällets förståelse av vad som 

är manligt och kvinnligt, feminint och maskulint och vad som kan kopplas till de olika 

könen (2017, s. 145). 

7.3 Det är bara killar, för de är mycket starkare 

För att ta reda på om barn har tankar kring könsmönster bestämde vi oss för att se hur 

barnen såg på de olika aktiviteterna som skedde i boken. Skulle barnen dela in yrken, 

färdigheter och aktiviteter efter traditionella könsmönster? På en sida i boken drabbas 

djuren av människornas stora miljöförstöringar och Barbafamiljen hjälps åt att vårda och 

hjälpa djuren genom att tvätta rent dem och vårda dem med medicin och sprutor. På denna 

sida frågar vi barnen vad som sker och vilka det är som är delaktiga i de olika aktiviteterna. 

Detta är inget barnen reagerar på och diskussionen släpps snabbt i alla åldrar. Det fanns 

dock en aktivitet som vissa åldrar var rimligt överens om tillhörde ett visst kön, och det var 

jägarna. 

7.3.1 Delstudie 1 

På en sida i boken illustreras det hur de manliga karaktärerna i Barbafamiljen både badar, 

rengör och vårdar de olika djuren. Denna bild skulle kunna upplevas som avvikande från 

många könsnormer. Detta intresserade dock inte barnen, varken bland fyra- eller 
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femåringarna. I vårt samtal framkommer det inget som tyder på att barnen anser att 

omvårdnad skulle vara kopplat till ett visst kön utan att detta är något vanligt som alla gör 

och därför är det ointressant för barnen att samtala om. 

 

(Ulf 5, Ronja 5) 

 

Intervjuare: Vad händer här då? Vad gör dem för något och vilka är det som gör något? 

Ronja: De hjälper djuren. 

Intervjuare: De hjälper djuren, vilka är det som hjälper djuren? 

Ronja: Dem och dem och dem 

Ulf: Hela Barbapapa familjen 

Intervjuare: Hela familjen hjälper, okej. 

 

Det fanns dock en aktivitet i boken som femåringarna hade åsikter om och det var under 

frågan om vilka som kunde bli jägare. I citatet nedan med Nina och Manfred är det tydligt 

att Nina har en stark åsikt om männens roll inom yrket som jägare, hon har också en tydlig 

motivering till varför hon anser detta. 

 

(Nina 5, Manfred 5) 

 

Intervjuare: Oj, vad gör dem på den här bilden då? 

Nina: Rider, jägare. 

Manfred: Jägare blir rädd. 

Nina: Kolla han (pekar på en jägare) 

Intervjuare: Hur vet du att det är en han? 

Nina: Jo för att han har mustasch. 

Intervjuare: Vilka kan bli jägare då? 

Nina: Det är bara killar. 

Intervjuare: Okej. 

Nina: För de är mycket starkare. 

 

Senare i boken dyker temat om jägarna upp igen, denna sida illustrerar både män och 

kvinnor som jägare. Femåringarnas reaktion på de kvinnliga jägarna i boken är starka, de 

är båda förvånade över att se kvinnorna inom ett yrke de själva sett som ett mansyrke. I 

citatet nedan kan man tolka Ninas reaktion som att hon blir förvånad över att se en kvinnlig 

karaktär inom yrket och att hon var övertygad om att jägare var ett mansyrke.  

Femåringarnas reaktion och diskussion kan här kopplas till både det 

socialkonstruktionistiska perspektivet och genussystemet, de har uppfattat samhällets 

förväntningar på vad pojkar och flickor kan göra och att de redan har tidigare uppfattningar 

om vad som är normalt (2003, s. 17). Fyraåringarna, å andra sidan, använder återigen sig 

av metoden att inte bestämma kön utan pekar istället på olika karaktärer och gör 

karaktärerna till en “den” vilket vi kan se i citatet med Veronica och Oscar, båda 4 år, 

nedan. 
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(Nina 5, Manfred 5) 

 

Nina: Men är det där en tjej? 

Intervjuare: Mm det är en tjej 

Manfred: Hon ville skaffa sig en 

päls 

Nina: Hon vill ha en sån päls 

(pekar på Barbaskön) 

Intervjuare: Mm och hon är jägare 

Manfred: Oj! 

Nina: Ohoo ojdå! 

(Veronica 4, Ivan, 4, Oscar 4) 

 

Intervjuare: Vad tror ni, vilka kan bli jägare? 

Ivan: Den och den och den 

Veronica: Den, men jag tycker det är lite synd om leoparden och sälen 

och zebran och kaninen och isbjörnen och noshörningarna 

Intervjuare: Varför är det synd om dem? 

Veronica: För att de ska döda djuren 

Intervjuare: Varför ska de döda djuren? 

Veronica: För att göra dem till kläder 

Intervjuare: Ojdå 

 

7.3.2 Delstudie 2 

 

Sexåringarna var väldigt intresserade av att diskutera om yrket jägare, en del av barnen 

började prata om saker utanför boken och om vad en jägare gör och varför de jagar. Barnen 

kom fram till att de jagar för att det är kul, för att man behöver mat och för att alla inte kan 

handla på affären för då blir de för trångt, vi enas om detta för att kunna gå vidare. Ett av 

barnen har en pappa som är jägare och pratar mycket om det, barnen refererar alltså till 

egna livserfarenheter och på grund av detta är de mer övertygade om att pappor och bröder 

kan jaga medan en viss osäkerhet visar sig när det handlar om mammornas roll som jägare. 

Precis som Furevik menar är att könsmönster inte är något medfött hos barnet utan något 

som växer fram genom uppfostran och sociala interaktioner (2015, s. 7). 

 

Under intervjun med sexåringarna försöker jag att ställa så öppna frågor som möjligt men 

märker att de ibland är svårt att få något svar, som i intervjun nedan frågar jag först barnen 

om vilka som kan bli jägare, jag får dessvärre inget svar av barnen och måste precisera 

frågan lite mer vilket gör de till mer slutna frågor för barnen. Om barnens osäkerhet i 

sexårsgruppen handlar om att de inte vet om kvinnor kan vara jägare eller om det handlar 

om en typ av acceptans mot att kvinnor får vara jägare men att det bryter mot normen är 

svårt att säga. 
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(Erik 6, Gustav 6) 

 

Gustav: Titta jägare! 

Intervjuare: Hur ser ni att de är jägare då? 

Erik: Dem har skjutare. 

Intervjuare: Vilka kan bli jägare? Kan pappor vara jägare? 

Erik: Jaa 

Intervjuare: Kan mammor vara jägare? 

Erik: Njaaa (tänker efter) jaa? 

Intervjuare: Kan barn vara jägare? 

Alla barn: Neheee! 

Gustav: De är jägare, dem vill skjuta djuren! 

Ines: Ohooo 

Intervjuare: Vilka är de som är jägare? 

Erik: Min pappa är jägare, han brukar gå på älgjakt i oktober och min storebror får hänga med ut. 

 

7.4 Tjejer har inga horn! 

På en sida i boken kan vi se hur en massa djur flyr ut ur skogen för att gömma sig från 

jägarna. Dessa djur har inga specifika könsmönster då vi inte kan kategorisera de olika 

djurarterna efter kön men hur upplever barnen detta? Kan barnen i de olika åldrarna göra 

en könsuppdelning? Detta är ett tema som endast tas upp av fem- och sexåringarna och 

därför finns inga citat från fyraåringarna med kring detta ämne. 

7.4.1 Delstudie 1 

 

I de båda grupperna med femåringar som jag intervjuade berättar barnen för mig om vilka  

djur som är tjejer och killar. Trots att djuren på bilden varken har feminina eller maskulina  

drag berättar femåringarna för mig om vilka djur som är tjejer och vilka som är killar.  

Barnen gör en tydlig könsuppdelning och att denna indelning inte bygger på olika  

könsmönster utan på de olika djurarterna.  

 

(Nina 5, Manfred 5) 

 

Intervjuare: Varför tänker du att det är en hon? 

Manfred: Det är en räv. 

Nina: Nej det är en hund. 

Manfred: Räv. 

Nina: Hund. Nej jag vet att det är en räv. 

Intervjuare: Är det en tjej för att det är en räv? 

Nina: Ja 

Intervjuare: Okej 

(Ulf 5, Ronja 5) 

 

Ronja: Man kan inte se om djuren är tjejer eller killar, 

typ bara att man kan se att det där är en kille för att det 

bara är killar som får så stora horn (pekar på en hjort). 

Ulf: Mm 

Ronja: Mhmm 

Intervjuare: Men de här hornen då? (pekar på Barbamama) 

Ronja: Jamen, öööh, hehe, det är ju en älg,  

det är Barbamama 

I citaten ovan gör barnen någon typ av social uppdelning, den ena gruppen motiverar  

djurens kön beroende på om det är en hund eller räv medan den andra gruppen pratar om  

djurens horn. De båda motiveringarna visar på att barnen har tidigare erfarenheter inom  
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djurarternas uppdelning utifrån könsmönster och att de använder sig av dessa för att  

bestämma könet. Detta tolkar jag genom att Ronja påstår i citatet att alla djur med horn är  

killar detta trots att hon vet att karaktären på sidan i boken är Barbamama, Ronja visar att  

hon har tidigare kunskap om hur djurarter delas upp i olika kön och att Barbamamas roll i  

boken inte påverkar detta.  

 

7.4.2 Delstudie 2 

 

 

Barnen i intervjun nedan diskuterar de olika karaktärernas kön genom att peka på alla och  

säga han eller hon, när dem kommer till djuren så menar Noa att de bara är de manliga  

djuren som har horn. 

 

(Elsa 6, Noa 6) 

 

Intervjuare: Kan man se vilka djur som är tjej eller kille? 

Alla barn: Nej 

Elsa: Jo den är kille, tjej, kille, kille 

Intervjuare: Hur ser du de? 

Noa: De är lätt att se egentligen för tjejer har inga horn! 

Intervjuare: Har det inte de? 

Noa: Nej 

Intervjuare: Men den där då? (pekar på Barbamama som har horn) 

Noa: Oj, men den har de bara. 

 

 

När barnen diskuterade hur olika könsmönster som djuren i boken har använder sig Noa i  

sitt argument av fakta, att de faktiskt bara är de manliga rådjuren som har stora horn, när  

jag sedan pekade på Barbamama som är i form av ett rådjur med ännu större horn blir han  

lite paff. Jag fick uppfattning av att det var jobbigt för barnen när de blir emot bevisade  

eller ifrågasatta under intervjun och att deras verklighetsbild inte alltid stämde överens med  

boken, vilket resulterade i att barnen ibland ändrade åsikt eller sa att de bara är så i boken.  

Detta baserar jag på det socialkonstruktionistiska perspektivet då barnens förståelse av vad  

samhället anser som normalt eller inte blir tydligt (2017, s. 145). 

Jag tolkar de som att barnen var väl medvetna om könsmönstren och vad som gör en pojke  

till pojke och en flicka till flicka, dem hade däremot svårare att förklara hur de ser detta  

eller varför de tänkte som de gjorde. Detta kan kanske vara för att dem är medvetna om  

könsmönstren och tänker att ”de bara är så”. Även om bilderna i boken visade något som  

går emot könsnormerna så fick jag uppfattningen av att dem accepterade att de var så i  

boken eller att en pojke får göra si eller så men de är inte så de brukar vara och det är  

konstigt när någon går emot normen. 
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7.5 Sammanfattning av resultat 

 

Resultatet visar att:  

 

• Barnen uppfattar könsmönster i litteraturen 

• Barnen visar en förståelse för könsmönster inom färger, yrken, djurarter och normer 

• Barnens uppfattningar om könsmönster skiljer sig mellan åldrarna  

• Barnen kopplar könsmönster till tidigare erfarenheter 

• Barnen använder flickan som norm när de diskuterar könen i boken 

 

Som resultat av denna studie har vi fått fram att barnen ser könsmönster men att de 

omedvetet följer dessa mönster själva. Detta visar både flickorna och pojkarna genom att 

de gör en social uppdelning när de pratar om färger. I det här resultatet är det tydligt att 

barnen ser könsmönster i litteraturen men att barnen i de olika åldrarna beskriver dessa 

könsmönster olika. Fyraåringarna tillskriver karaktärerna olika kön men de har svårt att 

beskriva varför och hur de ser detta.  Femåringarna har en tydlig uppfattning om de 

traditionella könsmönstren av hur en pojke och flicka ska vara samt att det framgår vilka 

förväntningar de har på respektive kön. Sexåringarna i denna studie visar hur de ser 

könsmönstren men till skillnad från femåringarna visar sexåringarna hur de börjar bli 

öppna för tanken att dessa könsmönster kan brytas och att det går att gå emot normen. En 

intressant aspekt i detta resultat är hur barnen i båda delstudierna ser kvinnan som norm. 

Detta framgår genom att de motiverar vilka som är pojkar genom att beskriva hur pojkarna 

inte följer de könsmönster som beskrivs för flickor.  
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8. Diskussion 

Denna studie har som syfte att synliggöra barnens egna perspektiv och uppfattningar kring 

traditionella könsmönster och genus. I det här diskussionsavsnittet kommer vi att reflektera 

och resonera kring hur vi har tolkat resultatet samt hur vi kan tolka det utifrån tidigare 

forskning.  

8.1 Barns perspektiv på könsmönster 

Resultatet i studien visar att barnen följer mönstret för det traditionella könsmönster som 

finns i samhället idag på ett omedvetet sätt. Under alla intervjuerna med fem och 

sexåringarna dök det upp diskussioner om huruvida man kunde se med hjälp av 

könsmönster om en figur var flicka eller pojke. Denna diskussion dök aldrig upp bland 

fyraåringarna och funderingar om detta kan man läsa om under delstudie 1. Trots att 

diskussionen om hur man kunde se vem som var flicka eller pojke inte dök upp bland 

fyraåringarna var barnen i de olika åldrarna och grupperna ofta överens om vilket kön en 

karaktär har.  

Det var ingen av barnen som direkt avvek från könsmönstren så länge vi inte ifrågasatte 

deras svar eller frågade efter en förklaring till deras svar. De äldsta barnen kunde då ändra 

sina svar eller säga det dem trodde var det “rätta” svaret.  

Det kanske inte är så konstigt att barnen följer de könsmönster som finns eftersom mycket 

av den litteraturen som barn kommer i kontakt med idag innehåller normer och värderingar 

om hur en flicka eller pojke “ska” vara. I förskolan läser man bland annat klassiska sagor 

där könsmönstret är tydligt för respektive kön vilket påverkar barnen i sin roll. När barnen 

i en tidig ålder utsätts för ett enspårigt sätt att se på kön kan det skapas svårigheter för 

barnet i framtiden. Enligt Henkel kan detta bidra till att när barnet möter individer som inte 

passar in i könsmönstret eller om barnet själv känner att hen inte passar in så kan det 

kännas ännu svårare att avvika från normerna. För att motverka detta behövs det flera olika 

sorters litteratur på förskolan och om man vill ha klassiska sagor med traditionella 

könsmönster bör man även komplettera dessa sagor med litteratur som utmanar det 

traditionella könsmönstren (2017, s. 40). Vi vet dock inte helt säkert utifrån vår studie att 

det är detta som barnens uppfattningar om könsmönster beror på, självklart har de vuxna 

människorna i barnets liv en stor påverkan på hur barnen ser på könsmönster och normer.  

  I vår studie har vi kommit fram till att barnen i förskoleklass, alltså 

sexåringar, uppfattar könsmönster men de är också medvetna om att man kan överskrida 

normerna. I många diskussioner under intervjuerna visade barnen att de var medvetna om 

att flickor ofta illustreras med ögonfransar och att ha blommor i håret är något feminint. 

Samtidigt så vet de att det inte alltid behöver vara så i verklighet då de själva refererar till 

egna erfarenheter där motsatsen sker. Däremot upplever vi under intervjun när vi ställer 

följdfrågor som ifrågasätter barnens svar eller när vi frågar efter en förklaring till deras 

svar så svarar de vad det tror att vi vill höra eller det de tror är “rätt” svar. Barnen i de 

yngsta åldrarna, alltså fyraåringarna kom vi fram till att de inte riktigt vuxit in i någon form 

av könsroll än och var inte speciellt medvetna eller intresserade av att kategorisera 

figurerna eller människorna i boken. Femåringarna var de som vi fick ut det mest 
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könsstereotypa svaren från då de hade en uppfattning av vad manligt och kvinnligt var men 

hade samtidigt inte fått en förståelse för att man kan överskrida dessa normer om man vill 

eller att andra människor gör det även om det inte alltid är så vanligt. Barn lär sig snabbt 

det olika könsmönstren från vuxna, Osnes anser att barnen utformar förväntningar av det 

som vuxna säger och gör, och lär sig snabbt vad som förväntas av sitt kön (2012, s. 54).  

  Enligt Hirdman ses kvinnan som underordnad i samhället och mannen som 

norm, detta är ett socialt skapat system som uppehålls av både kvinnor och män. Hirdmans 

teori om genussystem handlar om ett isärhållande och hierarkier där man lär sig hur flickor 

respektive pojkar ska vara och hur de ska bete sig och vilka sysslor och egenskaper de ska 

ha (1990, s. 76-79). Detta ansåg vi att barnen i våra studier insåg, men vi tolkade det även 

som att de äldsta barnen hade en slags tolerans mot att det är “okej” att avvika från normen 

även om de själva egentligen tycker det är konstigt. Till skillnad från Hirdmans teori så 

upplever vi att barnen i denna studie under intervjun ser flickan som norm i boken och inte 

pojken. Barnen beskriver olika könsmönster för flickan och menar att man vet vem som är 

pojke genom att han inte har det som flickan har. 

8.2 Barns perspektiv på färger 

Genom denna studie har vi gjort tolkningen av att barn kategoriserar färger genom 

traditionella könsmönster. Med detta menar vi att barnen inte föds med tron att en viss färg 

tillhör ett visst kön utan att det är en upptäckt som barnen har gjort själva med åldern och 

samhällets påverkan och de följer denna norm omedvetet. När barnen delar upp färgerna i 

olika genuskategorier så anser vi att denna färguppdelning sker utifrån ett 

socialkonstruktionistiska perspektivet som Davies menar har en stor inverkan på individen 

(2003, s. 17). Det vi får fram i denna studie är att de yngre barnen inte gjorde samma 

kopplingar mellan kön och färger som de äldre barnen. Genom att utgå från barnens 

perspektiv uppmärksammade vi hur alla barnen i de olika åldrarna motiverar karaktärens 

kön utifrån färger men vi kan också se att motiveringarna skiljer sig i de olika åldrarna.  

Barnen i studien som var fyra och fem år kommer in på diskussionen om färger och kön, 

men inte alla färger de pratar om är direkt kopplat till könsmönster utan många av 

karaktärerna får sitt kön baserat på den färg de bär i boken oavsett om färgen går mot 

könsnormerna. Barnen i studien har lärt sig samhällets sätt att se på färger och fått intryck 

av detta, till exempel genom barnkläder och leksaker som är tydligt uppdelade i 

färgkategorier vilket vi menar bygger på det socialkonstruktionistiska perspektivet om hur 

individer förstår vad samhället anser som feminint och maskulint. Allwood & Erikson 

menar att genus är en social konstruktion som är skapad av samhället (2017, s. 145). Det 

blir tydligt för oss att fem och sexåringarna i denna studie är medvetna om denna 

konstruktion. 

  I studien bestämmer Nina att en karaktär är en pojke för att den är röd och 

samma barn motiverar att en karaktär är en flicka för att den är svart, när Manfred sedan 

frågar om en annan karaktär också är en flicka för att den är svart faller motiveringen 

eftersom den karaktären i fråga är en pojke i Ninas ögon. Här drar vi en slutsats om att 

karaktärernas andra feminina och maskulina könsegenskaper spelar en roll fast barnen inte 
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själva reflekterar över det eller kan sätta ord på det. Barnen följer omedvetet normen och 

det är inte förrän Manfred ifrågasätter henne som det blir tydligt för Nina. I detta fall 

kategoriserar inte barnen färgerna medvetet utifrån traditionella könsmönster utan Salmson 

menar att det sker en kategorisering och denna kategorisering av normer är något barnen 

lär sig med åldern (2015, s. 13). Barnen från förskoleklassen var till skillnad från fyra och 

femåringarna väldigt snabba med att bestämma karaktärernas kön med en färg, de 

diskuterade vilka färger som var flick- och pojkfärger utifrån sina egna livserfarenheter och 

var bestämda på den saken. Detta trots att karaktärerna i boken gick mot deras åsikter om 

färg och kön var sexåringarna övertygade om att till exempel rosa är en tjejfärg.   

8.3 Barns perspektiv på yrken 

Något vi uppmärksammade i denna studie var barns förväntningar på respektive kön när 

det kom till aktiviteter och yrken. Om vi tittar på exemplet där barnen i de olika åldrarna 

diskuterar vilka som är jägare blir det tydligt att både femåringarna och sexåringarna 

kopplar detta till ett maskulint yrke. Under femåringarnas diskussion kan vi inte helt säkert 

säga vart åsikterna kommer ifrån men vi kan däremot se tydligt hur sexåringarna berättar 

från egna livserfarenheter. Här kopplar vi till Hirdmans teori om genussystemet och tanken 

att man kopplar olika yrken till respektive kön (1990, s.78). Barnen är säkra på mannens 

roll som jägare medan en osäkerhet växer när man pratar om kvinnliga jägare.  

Vad denna osäkerhet bygger på är svårt att säga, en bidragande effekt kan vara att barnen 

idag växer upp i ett samhälle där vuxna berättar att alla människor kan bli vad man vill 

samtidigt som litteratur, TV och media fortfarande har en tydlig könsuppdelning. När vi 

ställde frågan till fyraåringarna om vilka som kan bli jägare uppfattade vi det som att 

barnen såg individer istället för kön. Barnen pekade på karaktärerna i boken, både 

kvinnliga och manliga för att visa vilka som kunde bli jägare för att sedan individualisera 

de som en “den”. Vi kan enbart tolka detta genom att de yngre barnen inte kopplade frågan 

till några egna livserfarenheter på samma sätt som de äldre barnen gjorde, men vi kan inte 

säga säkert om detta berodde på att de inte ser könsmönstren i yrkesvärlden eller om de 

inte förstod frågan. 

Vi uppmärksammar i denna studie att barnen inte alltid säger det som finns i deras tankar. 

Vår tolkning är att barn har en uppfattning om vad vuxna vill höra och säger därför saker 

som de tycker låter rätt. Denna uppfattning har vi fått genom att varje gång vi frågade 

barnen varför de tyckte och trodde på ett visst sätt så blev barnen tveksamma och ändrade 

sina åsikter till det “rätta svaret”. Detta skedde trots vår tydlighet om att det inte finns ett 

rätt eller fel svar. Våra tankar kring detta är att barnen i studien omedvetet följer normerna 

och när man ifrågasätter dessa ramar av normer för barnen går de med på att det kan vara 

på ett annat sätt men att de fortsätter att se saker som rätt eller fel. Bromseth & Darj 

beskriver detta som att barnen är medvetna om hur det är men är omedvetna om varför, 

barnen måste därför få en större medvetenhet kring de könsmönster som finns för att på så 

vis själva kunna kliva ur normerna som samhället skapat åt dem (2015, s. 49). 
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8.4 Barns perspektiv på djurvärlden 

I denna studie har vi fått lära oss att djuren ofta blir tilldelad ett kön utifrån art av barnen. 

Fem och sexåringarna i denna studie är väl medvetna om dessa könsmönster men de har 

svårt att beskriva varför flickor och pojkar framställs på ett visst sätt i litteraturen. Både 

fem och sexåringarna konstaterar hur ett kön framställs men att detta inte stämmer in i 

verkligheten, ett sådant exempel är när barnen syftar på att man kan identifiera flickorna i 

boken genom att de har ögonfransar men att i verkligheten har både pojkar och flickor 

ögonfransar. Osnes menar att barnen kan göra en könsuppdelning på djuren baserat på 

djurens art kan grunda sig i att när något har upprepats tillräckligt många gånger för barnen 

upplevs det till sist som en sanning (2012, s. 54). Vi menar att barnen i denna studie visar 

att de har tidigare erfarenheter om djurarters sociala uppdelning. Med det menar vi att 

barnen då har tidigare förväntningar på de olika könen och hur pojkar respektive flickor 

ska framställas med olika egenskaper och beteenden i djurriket. Henke menar att de 

kvinnliga djurarterna i barnlitteraturen ofta framställs som känsliga och söta; små katter, 

fjärilar och kaniner medan de manliga är de modiga och starka björnarna och lejonen 

(2017, s. 39).  

8.5 Konklusion  

Resultatet visar att det finns skillnader i hur barnen ser på könsmönster i de olika åldrarna. 

Vi upplever att fyraåringarna inte har kommit in i det traditionella könsmönstertänkandet 

än, det är inte viktigt för dem att kategorisera figurerna efter ett specifikt kön utan 

benämner gärna figurerna genom att säga “de” eller “dem”. Femåringarna har en striktare 

syn på könsmönster och har bestämda åsikter om vem som kan göra vad och hur flickor 

respektive pojkar ska vara. Sexåringarna har en öppnare inställning till könsmönster och 

kan acceptera de skillnader som finns bland könsnormerna. De har även en förståelse för 

att flickor eller pojkar kan framställas på ett visst sätt i boken men att det inte behöver vara 

så i verkligheten. Att sexåringarna har fått ett öppnare synsätt med åldern är vi däremot 

skeptiska till och upplever mer att det handlar om att ge de svar de tror är rätt, och att de 

accepterar att man kan vara könsöverskridande även om de själva tycker att det konstigt.  

8.6 Vidare forskning  

Efter att ha gjort vår studie så har vi upptäckt flera saker som skulle vara intressanta att 

forska mer på. En sak skulle vara att intervjua flera barn inom ämnet och i flera olika 

åldrar. Det skulle även vara intressant att studera flera olika förskolor, till exempel 

geografiskt sett, för att undersöka om det skulle vara någon skillnad i förskolor som ligger i 

stadsmiljö eller lantlig miljö eller förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Vi kom 

även fram till att det skulle vara intressant att göra en undersökning av olika förskolors 

böcker och hur pedagoger tänker när de köper in böcker eller lånar böcker från biblioteket, 

för att kunna se hur medvetna pedagogerna är i sina val och om det dessutom finns lika 

många böcker med en tjej i huvudrollen som en kille i huvudrollen.  
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10. Bilaga 1 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som just nu skriver vårt examensarbete då vi läser sista terminen på 

förskollärarutbildningen på Uppsala Universitet. Vårt syfte med studien är att få en 

förståelse om barns tankar och upplevelser kring könsroller. 

För att kunna fördjupa oss kring detta behöver vi få tillgång till barns egna tankar. 

Vi skulle därför vilja utföra intervjuer med barnen i små grupper där barnen har rätt till att 

avbryta sin medverkan närhelst de vill. Intervjuerna kommer utgå ifrån litteratursamtal där 

vi läser olika sagor för barnen och samtalar kring bilderna, samtalen kommer bestå av 

öppna frågor vilket innebär att det inte finns ett rätt eller fel svar utan det är barnens egna 

tankar vi vill få fram. Dessa samtal spelas in för att sedan transkriberas. 

  

Under studien kommer alla som deltar vara anonyma vilket innebär att inga bilder eller 

namn kommer användas på varken barnen eller förskolan så att inga identiteter kan röjas.   

  

Vi räknar med att en intervju kommer ta mellan 20-30 minuter och intervjuerna kommer 

ske i början av vecka 12.                                                                                                           

  

Tack på förhand! 

Rebecka Edberg och Nathalie Aronsson  

 

  

Barnets namn:                                                                  Vårdnadshavarens underskrift: 

 

 

 

__________________________                                      __________________________ 

  

  

 

Tillåter ni ert barn att delta i intervjun? 

 

 

JA                           NEJ 
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10.1 Bilaga 2  
 

Intervjufrågor 

 

• Vad ser ni i bilden? 

 

 

• Hur skulle ni beskriva figurerna? 

 

 

• Kan ni berätta om ni ser vilka som är tjejer och killar? 

 

 

• Vad tror ni dem gör på bilden? 

 

 

• Vilka är de som gör det? 

 

 

• Vilka kan bli jägare? 

 

 
 

 

 


