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Inledning 

När jag har varit ute på praktik under min lärarutbildning, samt när jag har arbetat på 

förskolor, har det hänt att jag har stött på lärare och kollegor som har uttryckt att det är vikt igt 

att tänka på genus. Jag har då nickat instämmande, men en vidare diskussion om vad denna 

genusmedvetenhet innebär har vi inte talat om.  

Under min lärarutbildning har jag stött på både universitetslärare som har uttryckt att 

genusmedvetenhet handlar om att förstå att flickor och pojkar har olika behov som måste 

tillgodoses, samt lärare som menar att det handlar om att bryta ”typiska könsmönster”. Mitt 

arbete syftar till något mer än så.  

Jag har i detta examensarbete diskuterat och brutit ner begreppet genus, när jag analyserat 

förskolebarns samtal med varandra i relation till genus. Det perspektiv som jag huvudsakligen 

har utgått ifrån är queerfeministiskt, vilket både är kritiskt och nyskapande.  

Jag hoppas att detta arbete inte bara arkiveras, minns eller glöms bort av både mig och 

andra, som ännu ett examensarbete på lärarutbildningen. Istället hoppas jag att det kan väcka 

intresse och diskussioner kring ämnet genus! 

 

Nyckelord: genus, barn, samtal, queerfeminism, ljudinspelningar.  
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1. Bakgrund 

Mitt examensarbete handlar om hur förskolebarns samtal med varandra rekonstruerar, samt 

ger uttryck för genus. Jag utgår från ett socialkonstruktivistiskt, poststrukturalistiskt och i 

synnerhet ett queerfeministiskt perspektiv. För att möjliggöra detta arbete har jag använt mig 

av ljudinspelningar och observation som metod, som fångat upp förskolebarns samtal med 

varandra. 

Genus är ett hett ämne som både kan väcka intresse, nyfikenhet och irritation hos 

människor. Vårt samhälle och vår kultur svämmar över av samtal kring ämnet genus, i form 

av feministiska diskussioner, jämställdhetsdebatter, huruvida ordet ”hen” är bra eller dåligt 

och så vidare. När genus debatteras skulle jag vilja påstå att det finns två starka perspektiv, 

ena perspektivet anser att genus skulle vara biologiskt skapat och har med det reproduktiva 

könsorganet, hormoner och fysiologin att göra. Den andra ståndpunkten hävdar att genus är 

ett socialt och kulturellt beteende, varpå egenskaper konstrueras i förhållande till sin sociala 

kontext. Davies (2010, s.20-21) skriver att det biologiska (kön) har fått stå för den ”verkliga” 

anledningen till barnets beteende. Vidare menar hon att det biologiska, det vill säga 

fysiologin, hormoner, könsorgan och hjärnans struktur inte nödvändigtvis hör ihop med 

människors beteende. Mitt arbete är skrivet ur det senare perspektivet av genus.  

Eftersom min examen är riktad mot förskolan och min studie även handlar om 

förskolebarn, är jag nyfiken på vad Läroplanen för förskolan (rev.2010) skriver om genus. 

När jag öppnar styrdokumentet som en pdf-fil i programmet Adobe Reader, skriver jag in 

ordet genus i sökfunktionen men inga träffar sker. Istället bläddrar jag och läser följande: 

 

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt. Förskolan 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.” (s.5) 

 

I detta styrdokument, Läroplanen, framgår inte vad som menas med könsroller. Citatet 

inleds med att betona vikten av att det är de vuxnas sätt att bemöta förskolebarn, som formar 

deras uppfattningar om till exempel kvinnligt och manligt. Citatet är skrivet med ett 

antagande att barnen på förskolan antingen definierar sig som flickor eller pojkar. Det framgår 
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dock inte vad som menas med ’’flickor’’ eller ’’pojkar’’, om det till exempel handlar om de 

biologiska reproduktionsorganen, hormoner, utseende, klädstil eller beteende. Läsaren 

förväntas vara införstådd med vad dessa identiteter innebär. Inte heller benämns genus som 

begrepp i hela Lpfö (rev.2010), även om många kan tänka sig att detta citat har med en slags 

genusmedvetenhet att göra.  

Lpfö (rev.2010) menar alltså att egenskaperna kvinnligt och manligt är socialt skapat, men 

att det är de vuxna som lär barnen. Det framgår inte i det ovanstående citatet att barnen själva 

kan forma och omforma dessa egenskaper. Eftersom att jag utgår från ett 

socialkonstruktivistiskt och poststrukturalistiskt perspektiv, har jag även antagit att barnen är 

aktiva socialisationsagenter. Det queerfeministiska perspektivet jag använt mig av tillåter oss 

att se barnen som skapare och återskapare av genusidentiteter. Jag fokuserar på språket, 

specifikt barnens samtal med varandra, då det är ett verktyg i socialisationsprocessen. Jag har 

gjort ljudinspelningar av förskolebarns samtal, i åldrarna fyra-fem under icke- lärarledda 

pyssel-situationer. Samtidigt har dessa kompletterats med observationsanteckningar. 
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2. Litteraturöversikt 

Det finns en del studier och forskning som rör barns språk, socialisation och genusskapande. 

Jag har i mitt arbete försökt att finna så ny forskning som möjligt, eftersom min uppfattning 

om genusforskningen är att den är relativ ny. En av dessa forskningsbaserade huvudböcker 

som jag har använt i mitt arbete är ”Hur flickor och pojkar gör kön” (2010) skriven av 

Bronwyn Davies, den senaste utgåvan. Boken behandlar genuskonstruktion bland fyra-

femåriga barn, ur ett poststrukturalistiskt perspektiv. Davies har observerat barns lekar, samtal 

och deras reaktioner på feministiska sagor. En annan huvudbok är ”Rosa: den farliga färgen” 

(2011) som är skriven av Fanny Ambjörnsson. Ambjörnsson skriver om den kulturella 

betydelsen av färgen rosa och genus. Hon har intervjuat barn, både i förskolan och 

grundskolan angående färgen rosa.  

Som komplement till mina huvudböcker, använder jag mig av böcker som behandlar 

ämnena genus, queerfeminism och språkets betydelse. Till detta syfte använder jag boken 

”Vad är queer?” (2006) som också är skriven av Fanny Ambjörnsson. Här skriver hon om 

begreppet queer, men även genomgående hur det uppkommit ur genusdiskussioner. Hon 

redogör även för många teoretiska perspektiv kring ämnet genus. Vidare använder jag mig av 

”Genustrubbel” (1990) skriven av Judith Butler, som ifrågasätter alla typer av 

könskategoriseringar och pekar på vilken stor betydelse språket har för genuskonstruktion. 

Slutligen lutar jag mig mot boken ”Queerfeministisk agenda” (2002) skriven av 

genusteoretikern Tiina Rosenberg. Boken behandlar begreppen queer och queerfeminism. 

Det finns fler böcker som jag har använt mig av i mitt arbete. Dessa böcker behandlar 

barnkultur, språk och genus. Exempelvis studier av Ann-Carita Evaldsson, Marjorie Harness 

Goodwin och Barrie Thorne.  
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2.1. Tidigare forskning 

Jag redogör i följande rubriker för tidigare forskning om barns socialisation och språkbruk, 

med koppling till genus. 

 

Socialisation  

William Corsaros (2003, s.4) studier har visat att jämnåriga förskolebarns och skolbarns 

interaktion med varandra inte bara omvandlar erfarenheter tagna från vuxenvärlden, utan 

skapar även unika kamratkulturer. Han menar att barn är aktiva agenter i sin socialisation med 

andra. De vuxna är inte de enda som socialiserar barnen. 

Goodwins (2006, s.241, 244-245) studier i ”The Hidden Life of Girls” har också pekat på 

att barn är aktiva socialisationsagenter. Hennes studier har visat att barn under skolraster har 

möjligheter att gå in och ut ur roller, samt uttrycka skillnader på varandra med fokus på 

genus, etnicitet och social klass. Även under lektioner har de deltagande barnen i Goodwins 

studie uttryckt diskriminering mot genusidentiteter, genom att använda till exempel 

förlöjligande av genusidentiteter i samtal med varandra. Dessa praktiker har fått barn att 

konfrontera vilken kategori de anses tillhöra. Goodwin skriver vidare att psykologer har enligt 

traditionellt vis antagit att barn lär sig normer och moral av sina föräldrar. Goodwin menar att 

barn även socialiseras av familjen, till exempel genom att lära sig vilken social klass de 

tillhör. Men hon betonar även vikten av att studera barn med en öppenhet för att de 

socialiseras i den egna kamratgruppen.  

Barns beteende varierar med aktivitet och situation, skriver Barrie Thorne (1993, s.49-54). 

Thornes studier har visat att flickor och pojkar leker tillsammans mer i sina grannskap än på 

skolgården. Vidare skriver Thorne (1993, s.57, 59) att flickor och pojkar leker mer separerat 

från tidig ålder. Hon menar att eftersom barn ges olika föremål att relatera till, så både 

förväntas de och skapar de intressen kring dessa föremål. De delar sedan samma intresse med 

liknande barn, det vill säga andra flickor eller pojkar, som också har tilldelats liknande 

föremål och skapat liknande intressen för föremålen.  

För att markera separation används även genusmarkörer och genusuttryck. Pedagogen 

Anette Hellman har i sin avhandling ”Kan Batman vara rosa?” (2010, s.181) skrivit om 

genusskapande bland förskolebarn. Hon har även använt sig av queerteorins problematisering 

av fasta kategoriseringar. Hellman menar att färger är en av de starkaste och främsta 
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genusmarkörerna. Vidare har Ambjörnsson (2011, s.66) intervjuat både förskolebarn och 

grundskolebarn. Bland de intervjuade tjejerna i hennes studie framgick det att färgen rosa kan 

användas som ett uttryck för homosocialitet. Med homosocialitet menar Ambjörnsson 

gemenskapsstärkande uttryck inom ett visst kön/genus. Tjejerna använde färgen som ett sätt 

att markera vilka som hör till och vilka som inte hör till ”tjejgemenskapen”. 

Hellmans (2010, s.120-121, 151) studier har även visat att egenskaper så som ”bråkig” har 

av de observerade pedagogerna kopplats till pojkar. Även om positionen ”bråkig” har intagits 

av både flickor och pojkar, så blir endast pojkar förstådda genom den positionen. Anledningen 

menar Hellman är att positionen ”bråkig” innebär att utföra aggressiva och dominanta 

handlingar. När pojkar intog den positionen blev de tillrättavisade och fullständigt igenkända, 

medan flickor blev osynliggjorda, avvikande och/eller oförståeliga. Vidare menar Hellman att 

genom att naturalisera pojkars positioner som bråkiga, riskerar pojkars/mäns våld och 

dominans över andra människor att upprätthållas. Hellmans studier har även visat att vilken 

lekstatus barnen ges, är avgörande för ifall barnen tillåts pröva och ompröva stereotypiska 

köns- och ålderspositioner, utan att bli exkluderade. De förskolebarn som gavs hög status 

beskrevs som ”bra kompisar” och att de lekte ”roliga lekar”. För att få tillträde till leken blev 

ett utvecklat språk och att kunna förhandla viktiga kunskaper.  

 

Språkbruk  

Goodwins (2006, s.10) studier har visat att identiteter är socialt konstruerade. Sociala 

kategorier, så som genus, klass, etnicitet, är bestämda genom språket. Goodwin (2006, s.244, 

246) skriver vidare att hennes studier har visat att barn bygger meningsfulla händelser genom 

språket till varandra. Hon har kommit fram till att språkets uttryck så som till exempel 

förolämpningar, diskussioner, jämförelsen och historier har haft konsekvenser för de sociala 

dimensionerna. Bland annat skapas hierarkier, oppositioner, allianser, vänskap och så vidare 

genom språkliga uttryck. Vidare skriver Goodwin (2006, s.157) att studier av fyraåringar har 

visat att deltagarna tävlat om vem som ska vara ledare. Barnen hävdade att de hade starkast 

”powerring” (mäktig ring), men dessa ringar var bara i fantasin. Genom att hävda att ens ring 

var gjord av ett visst material, vann barnen ledarskap över de andra barnen. Alltså lyckades 

barnen vinna makt bara genom språket med varandra. Om språkbruk och genus skriver 

Goodwin (2006, s.210) alternativa sätt att prata på påverkar flickors och pojkars erfarenheter 
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olika, då flickor pratar med varandra mer samarbetsvilligt och pojkar pratar mer 

konkurrenskraftigt.  

En forskare som bedrivit studier som behandlat språkets betydelse för genuskonstruktion är 

Bronwyn Davies (2010, s.19-21). Hon skriver att språket består av bipolära ord för att 

beskriva skillnader som rör det genetiska, hormonella och genitala. Exempel på ord är ”pojke” 

och ”flicka”, ”maskulin” och ”feminin” samt ”man” och ”kvinna”. Alla tre faktorerna buntas 

ihop i språket, till en fast, tvåsidig form. Den som har kvinnliga könsorgan antas också ha 

kvinnliga hormoner och så vidare. Davies skriver att det är lätt att utgå ifrån att människors 

beteenden kan kartläggas med hjälp av den fysiologiska strukturen. På senare tid har biologer 

upptäckt att dessa olika aspekter på kvinnligt och manligt inte nödvändigtvis hör ihop och att 

de inte behöver vara uppdelade i två poler eller vara tudelade. Det är orden som är bipolära 

och kategoriserade, inte människorna. Vidare skriver Davies att behandlingen av personer är 

orsaken till hur de beter sig. Till exempel finns det studier som visar på att mammor ägnar 

mycket mindre tid till att amma sina döttrar än söner, en skillnad på genomsnitt tjugo minuter 

per amning. Davies menar att amningen i sig inte kan anges som enda orsak till hur flickor 

och pojkar betraktar sig själva. Hon menar att det som händer är att ’’pojkar får erfarenhet av 

att positionera sig som de som ställer krav och kan vänta sig att de blir tillfredsställda, medan 

flickor får erfarenhet av att positionera sig som känsliga för andras behov.’’ Vidare skriver 

hon att detta är möjligt, då vi har blivit väl tränade i att bortse från oss själva och våra egna 

intressen. Biologer vet att det inte finns någon självklar koppling mellan hormoner, gener och 

könsorgan. Ändå är det många forskare som kopplar ihop dem och även lägger till hjärnans 

struktur och det vardagliga beteendet. Davies menar att detta är lätt för forskare att göra, 

eftersom språket inbjuder till det.  

Avslutningsvis har Evaldsson (2001, s.90) fört studier på ett fritidshem och har kommit 

fram till att de identiteter och språkbruket som barnen ’’uttrycker i interaktion med kamrater i 

vardagligt berättande understryker att barns identiteter inte är statiska utan föremål för 

pågående identitetsarbete.” Hon menar vidare att detta pekar på betydelsen av att studera 

barns interaktion och att även uppmärksamma kamratgruppen som central agent.  
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2.2. Teoretiska utgångspunkter  

På ett övergripande plan avser jag att förhålla mig till min studie ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Lindblad & Sahlström (2001, s.10-11) skriver att detta innebär att ”människor och 

institutioners kunskap skapas, konstitueras och upprätthålls genom interaktion som sker i 

specifika kulturella och historiska kontexter.” Det finns med andra ord inga självklara 

antaganden om att något är som det är av sin natur, utan allt sker beroende av sin kontext. 

Lindblad & Sahlström menar att kontext betyder ”sammanhang” och den är även en del av 

dynamiken, vilket ger betydelse i interaktionen mellan aktörerna. De skriver även att miljöer, 

situationer och aktiviteter påverkar interaktionen, och således även samtalen, mellan de 

involverade deltagarna. Medan interaktion kan definieras som ”grundläggande sociala 

handlingar där människor förhåller sig till andra människors handlingar och på så sätt bygger 

sociala relationer och strukturer”, så är samtalet ett av många verktyg för dessa sociala 

handlingar. Även Goodwin (2006, s.15-16) intar ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Hon 

skriver att perspektivet ser på genusidentitet som konstruerat av aktiva sociala deltagare, som 

en kulturell artefakt. Genusidentitet, likt andra identiteter, är en del av den sociala process 

som både språket och beteenden påverkar.  

Davies (2010, s.11) har i sin bok ”Hur flickor och pojkar gör kön” utgått från ett 

poststrukturalistiskt perspektiv, vilket innebär att individen, likt ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, är en social konstruktion. Hon menar att skillnaden mellan perspektiven är att, 

inom socialkonstruktivism ses denna sociala konstruktion leda till en någorlunda bestämd 

slutprodukt, det vill säga en slutlig identitet. Medan poststrukturalistisk teori menar att jaget 

inte är någonting enhetligt, utan i en ständig pågående process. Det vill säga en individs 

identitet kan ändras hela tiden. Jag håller med Davies i detta fallet när jag i mina 

utgångspunkter skriver om identitet. Jag avser ändå att fortsätta använda mig av social 

konstruktivism som övergripande utgångspunkt, men poststrukturalistisk utgångspunkt när 

jag skriver om just identitet. Anledningen är att jag anser att en kombination av dessa 

utgångspunkter bäst besvarar mina frågeställningar, som behandlar socialisation, språk och 

identitet (genus). 

I linje med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, avser jag att mer specificerat förhålla 

mig till mitt arbete ur ett queerfeministiskt perspektiv. Genusteoretikern och författaren Tiina 

Rosenberg (2002, s.12, 20) menar att queerfeminismen till skillnad från den allmänna 

feminismen, har en helt annan syn på kön. Queerfeminismen menar att synen på kön och 
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genus inte kan delas upp i två, det vill säga kvinna och man. Den säger emot 

radikalfeminismens separatism av könen och negativa syn på sexualitet. Istället lutar 

queerfeminismen åt en mer öppen, tillåtande och positiv analys av sexuella uttryck. 

Queerfeminismens syn på identiteten är att den är flytande, föränderlig och obeständig.  Detta 

kan även liknas med poststrukturalistisk teori. I linje med Rosenberg menar Judith Butler 

(1990, s.51, 77-78) att uppdelningen av kvinnor och män inom feministisk aktivism, 

upprätthåller och till och med bidrar till att skapa uppdelningen mellan kvinnor och män. 

Vidare menar Butler att genusidentiteten är en effekt av ständigt upprepade handlingar. Jag 

har intagit både Rosenbergs och Butlers perspektiv, att både kön och genus är socialt 

konstruerade. Jag väljer att använda detta perspektiv då det tillåter oss att tänka bortom 

uppdelningen manligt och kvinnligt.  

En konsekvens av min queerfeministiska utgångspunkt har blivit att jag i mina 

transkriberingar inte benämnt vilka genusidentiteter de observerade barnen har, även om jag 

är medveten om att läsaren kan göra egna antaganden. Jag har fingerat barnens namn, men 

inte ersatt deras namn med könskodade namn. Deltagarna benämns istället med siffror, till 

exempel ”BARN 1” och ”BARN 2”. Davies (2010, s.28) skriver att forskaren deltar i en 

diskursiv praktik som konstruerar personer som barn och andra som vuxna, genom att 

använda en viss språklig form. Likaså deltar även forskaren i en diskursiv praktik som 

konstruerar sammankopplingen av beteenden till könstillhörigheter. Även Thorne (1993, s.27) 

diskuterar kategoriseringen vuxen-barn. Hon menar att också åldern är en social kategori, då 

människor i alla möjliga åldrar kan likna och skilja sig åt. Genom att använda orden vuxen 

och barn, skapas även kategorierna ”den vuxne” och ”barnet”. Jag är medveten om att 

användandet av ordet ”barn” i detta sammanhang, även rekonstruerar och upprätthåller 

kategoriseringarna barn/vuxna som ett självklart antagande. Det är en diskurs som också kan 

ifrågasättas, precis som genusidentitet. Istället kunde jag använda ett annat ord, till exempel 

”person 1”. Men Davies (2010) och Thorne (1993) fortsätter själva att använda orden barn, 

flickor och pojkar i sina böcker. Jag tänker att de kanske menar att det inte är orden i sig som 

behöver förändras, utan vad vi laddar orden med. Jag avser därför att fortsätta använda ordet 

”barn” i detta fallet, då mitt arbete behandlar ämnet genus och inte ålder. Ännu en anledning 

är att jag inte har utgått från detta förhållningssätt redan från början, då jag upptäckte det en 

bit in i skrivarprocessen. 

Vidare finner jag fler resonemang hos Evaldsson (2005, s.768), som skriver att istället för 

att anta att flickor ”pratar såhär” och pojkar ”pratar sådär”, som en markering av redan 
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existerande identiteter, så ger studier som sträcker sig över en längre tid möjligheter att 

studera de repeterade handlingar som bidrar till en viss identitet. Alltså, istället för att fråga 

sig hur pratar pojkar och flickor olika, så ger studier under en längre period möjligheter att 

upptäcka hur vissa sätt att prata inom specifika aktiviteter, bidrar till konstruktionen pojkar 

och flickor. Även om min studie inte sträcker sig över en längre period, så avser jag att utgå 

från liknande förhållningssätt. Jag vill alltså inte fokusera på ifall ”de säger som de gör på 

grund av att de ses som/identifieras som flickor/pojkar”. Jag vill istället fokusera på vad och 

hur de samtalar med varandra i olika situationer, som är genuskonstruerande och ger uttryck 

för genus, oavsett vem som säger det. Jag har därför valt att använda mig av pronomen ”hen” 

och ”henom” när det skrivs om en specifik person från mitt observationsmaterial, istället för 

”hon/han” och ”henne/honom”.  

Forskning, teori eller studier som bedrivits kring pronomen ”hen” har jag inte funnit. Detta 

tror jag beror på att pronomen är relativt nytt, inte bara för forskningen utan även i vår kultur. 

Däremot diskuterar Emelie Lysholm pronomen ”hen” på bloggen ”Queer i förskolan” (besökt 

2012-04-26) och skriver att det finns problematik med pronomen hon och han, då det 

förknippas med könsattribut och könsnormativa egenskaper. Detta menar hen hindrar oss att 

behandla barn utifrån läroplanens riktlinjer. Jag håller med Lysholms resonemang. Jag menar 

vidare att genusidentiteten hos barn allt för ofta benämns som ett självklart antagande, i alla 

möjliga sammanhang, så som exempelvis inom forskning. Jag avser att i linje med Evaldssons 

(2005) motivering bryta med detta självklara antagande. Därför fungerar pronomen ”hen” 

som ett alternativ, som varken begränsar eller kategoriserar eftersom vemsomhelst kan vara 

”hen”. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka genus i förskolebarns samtal med varandra. Genom 

att analysera ljudinspelningar utifrån ett socialkonstruktivististkt, poststrukturalistiskt och i 

synnerhet ett queerfeministiskt perspektiv, avser jag att kunna bearbeta och diskutera följande 

frågor. 

 

- Hur rekonstruerar förskolebarn genus i samtal med varandra?  

- Vilka ord och uttryck för genus använder förskolebarn i sina samtal med varandra? 

 

3.1.Definitioner av centrala begrepp 

Genus 

Med genus innebär en process som sker i relation till identitet. Det är en effekt av ord, 

handlingar och utförande. Själva iscensättningen av genus och skapandet av genusidentitet 

sker genom upprepade handlingar. (Haag & Aplund 2011, s.143) Men genus är ett brett 

begrepp. För att konkretisera begreppet ytterligare utgår jag mer specifikt från Ambjörnssons 

(2006, s.121-122) definition av genus. Hon menar att genus kan indelas i kvinnliga respektive 

manliga beteenden. Med kvinnliga beteenden avses egenskaper som är till exempel 

avvaktande, blyg, fostrande och trevlig. Med manliga beteenden avses egenskaper som är 

aningen tvärtom, det vill säga till exempel oblyg, dominerande, diskussionsvillig och framåt. 

Detta positionerar de olika kategorierna i en motsats till varandra, där ena (det manliga) är 

överordnat det andra (det kvinnliga). Detta medför därför en maktaspekt till begreppet. Jag 

kommer i möjliga mån att hålla mig endast till begreppet genus i mitt arbete och inte kön. 

Butler (1990, s.56) skriver att genuskonstruktion är sättet dessa egenskaper, det vill säga 

kvinnligt och manligt, skapas oberoende av fasta kön. Genuskonstruktion handlar alltså om 

skapandet av olika egenskaper och i vilken kategori egenskaperna sorteras.  

 

Socialisation och samtal 

I  linje med Davies (2010, s.17-18) och Thorne (1993, s.3) menar jag att barn inte endast 

socialiseras av vuxna när jag använder begreppet socialisation. Barn är aktiva och sociala 

aktörer, vars handlingar är konsekvenser av de institutioner de lever i.  
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Med samtal menar jag det verbala språket. Jag syftar på de konversationer deltagarna haft 

med varandra och sig själva, det vill säga både monologer och dialoger. När jag använder 

begreppet samtal i mitt arbete syftar jag just på vad som sägs verbalt.  

 

 

4. Metod 

 

4.1. Forskningsdesign 

Mina studier är etnografiska, vilket enligt Esaiasson m.fl. (2007, s.344) innebär, att forskaren 

söker kunskap om människor och sociala grupper i olika sammanhang. Forskaren beskriver 

alltså studier om människor och människors sätt att agera på med utgångspunkt i verkligheten, 

under en längre tid. Inom beskrivningen för etnografiska studier ingår även beskrivningen för 

teorigenerande studier. Till skillnad från hypotesprövande studier som testar ett teoretiskt 

antagande mot verkligheten, så innebär teorigenerande studier att forskaren testar en ny teori.  

Eftersom mina frågeställningar fokuserar på ”hur”, kan det även tolkas som att jag redan 

har svarat på frågan att barn redan ”kan” rekonstruera genus. Mitt arbete skulle därför kunna 

betraktas som hypotesprövande, då jag prövar tesen ”rekonstruerar barn genus?”. Efter vidare 

funderingar, så är det inte där mitt fokus ligger i arbetet. Självklart kan mitt arbete stärka en 

sådan hypotes eller vice versa. Det finns mycket forskning om barns språk, identitetsskapande 

och genus. Det närmsta mitt arbete jag hittat är Anette Hellmans (2010, s.37) avhandling, som 

bedrivit etnografiskt fältarbete, i syfte att undersöka hur pojkars praktiker i förskolan skapar 

maskulinitet. Hennes metod har varit deltagande observationer och samtal med barn och 

pedagoger. De teoretiska utgångspunkter har varit poststrukturell feministisk teori, queerteori 

och kritisk maskulinitetsforskning. Våra studier är lika, men syftena, frågeställningarna och 

metoderna skiljer sig åt. Jag har vidare inte hittat forskning som studerar förskolebarns samtal 

med varandra ur ett queerperspektiv. Därför blir min studie teorigenerande.  

Även Goodwin (2006, s.245) har bedrivit etnografiska studier men använt sig av 

samtalsanalys som metod. Hon menar att etnografiska studier passar väldigt bra för att studera 

hur barn i grupp blir kompetenta sociala aktörer, genom att de lär sig använda språket på olika 

sätt i olika grupper och sammanhang. Etnografiska studier tillåter även oss att förstå 
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gruppdynamiken i sociala grupper och hur språket kan användas för att bygga sociala 

identiteter. William Corsaro (2003, s.8) har också bedrivit etnografiska studier, och skriver att 

etnografiska studier även bjuder in forskaren till att bli en del av kulturen som studeras. Han 

menar att ordet ”etno” syftar på människor eller kulturer och ”grafi” på syftar på ”skrivandet 

eller studerandet av”. Likt en etnografisk studie behandlar även mina studier människors sätt 

att agera på, då jag studerar förskolebarns sätt att samtala med varandra. Men till skillnad från 

en etnografisk studie har jag inte studerat människor över en längre tid.  

 

4.2. Datainsamling 

För att mitt syfte ska uppfyllas och frågeställningarna besvaras, behöver jag undersöka den 

verklighet barnen lever i. Jag har därför valt ljudinspelning i kombination med observation, 

som metod för min datainsamling. Både ljudinspelning och observation är två kvalitativa 

metoder. Detta innebär, enligt Solvang m.fl. (1997, s.79), att det är metoder som visar på 

totalsituationen och de möjliggör för en helhetsbild av sociala processer och sammanhang.  

Enligt Esaiasson m.fl. (2007, s.333-334) innebär observation”uppmärksamt iakttagande”. 

De skriver att observationer lämpar sig särskilt väl när man vill studera processer eller 

strukturer som kan vara svåra att beskriva i ord. Bland annat när forskningsproblemet handlar 

om socialt samspel. 

Lindblad & Sahlström (2001, s.6, 18) skriver att det krävs inspelningsutrustning som gör 

det möjligt att fånga vardagslivets komplexitet, när studier av interaktion sker. De menar att 

inspelning gör det lättare att fånga flödet av händelser i rummet och vad detta betyder för de 

olika deltagarna. Poängen med inspelning är att öka insikten om hur skolan och förskolan 

fungerar ur olika aspekter. Jag tolkar det som att Lindblad & Sahlström menar både 

ljudinspelning och videoinspelning, när de skriver om inspelning.  

Exempel på relevanta studier som gjorts med hjälp av videoinspelning, är Goodwins (2006, 

s.245) studie. Hon menar att videoinspelning tillåter forskaren att studera både det verbala 

språket och kroppsspråket. Trots att videoinspelning även tar upp kroppsspråket valde jag att 

använda mig av ljudinspelningar, då ljudinspelning med diktafon till skillnad från en 

normalstor videokamera är mer diskret. Diktafonen är ungefär lika stor som en mobiltelefon 

och kan ostört ligga på bordet, medan videokamera lätt hade kunnat distrahera barnen och fått 

dem att agera på ett annat sätt än vanligt. Ifall jag hade videoinspelat barnen själv, hade jag 

inte heller haft möjlighet att föra anteckningar. Men å andra sidan hade det kanske inte heller 
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behövts. Min avsikt har inte heller varit att studera hur barnen betett sig fysiskt, det vill säga 

kroppsspråk. 

På den observerade förskolan har barnen tillgång till två rum, varav ena är ett öppet lekrum 

och det andra är pysselrummet som även används som matsal. Barngruppen på den 

observerade avdelningen består av tjugo barn. Jag har inte observerat barnen när de lekt i 

lekrummet, för att det sker mycket spring i rummet. Det är således svårt att skilja på samtalen 

och föra en kvalitativ observation. Esaiasson m.fl. (2007, s.337) skriver att en av de tidiga 

stegen i observationsprocessen är att välja rätt miljö, där relativt avgränsade miljöer brukar 

fungera bäst. Jag har därför observerat barnen när de befunnit sig i pysselrummet. Jag valde 

att avgränsa mig till ”pyssel och spel”-situationen, det vill säga då barnen sitter i detta rum 

och ritar, pysslar, lägger pussel och spelar spel. Anledningen är den att barnen för mycket 

konversationer med varandra under dessa situationer. Ännu en anledningen är att det är lättare 

att spela in barnens samtal när det inte är lika många barn i samma rum som pratar och rör sig 

i rummet.  

Observationerna har skett på en avdelning med barn som är fyra till fem år gamla. De har 

skett under barnens fria lektid, det vill säga inte under lärarledda aktiviteter. När jag 

observerade placerade jag diktafonen på samma bord som två eller fler barn suttit vid. 

Samtidigt satt jag en bit ifrån barnen, men ändå vid samma bord. Jag antecknade samtidigt 

vilka som deltog och kort vem som sa vad, för att det skulle bi lättare att urskilja deltagarna 

vid transkribering. Jag antecknade även vad de gjorde, när de bytte aktiviteter och rörde sig i 

rummet. Solvang m.fl. (1997, s.116-117) skriver att det är viktigt att i någon form skriva ned 

det vi sett, annars kommer hela arbetet med observationen vara av ringa värde. 

Anteckningarna är en förutsättning för att göra en meningsfull analys. I kombination med 

inspelning av ljud blir arbetet mindre krävande. Anteckningarna ger oftast en mer kronologisk 

bild av händelseförloppet, då de refererar till handlingar, personer, interna samtal i gruppen 

och sådana vi själv deltagit i. Det är därför viktigt att dessa anteckningar är så konkreta som 

möjligt, men de behöver inte vara helt och hållet beskrivande. Egna analyser kan sättas i 

parentes. Det går även att använda sig av ’’stickord’’, som används som en grund för 

fältanteckningar för att sedan skrivas ut i sin helhet. Jag har använt mig av just stickord, men 

även gjort ritningar över hur barnen har suttit vid borden, för att på bästa sätt minnas 

händelseförloppet. 

Jag har gjort en öppen observation, vilket innebär att deltagarna vet om och har accepterat 

att jag har fungerat som observatör. Med öppen observation, menar Solvang m.fl. (1997, 
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s.111, 113) att deltagarna vet om att observatören studerar vissa faktorer som rör gruppens 

sätt att fungera. Vidare menar de att en öppen observation innebär att observatören kan få 

tillgång till gruppens mer privata karaktär. För att detta ska ske kan det vara bra att gruppen 

har tillit till observatören. Mer om min roll som observatör följer nedan. 

 

Rollen som observatör 

Deltagarna kände igen mig då jag tidigare har vikarierat på förskolan, men på en annan 

avdelning. Jag har suttit nära barnen vid inspelning och skrivit observationsanteckningar, 

vilket innebär att jag har varit tillgänglig, även om de har blivit informerade om att jag 

observerar. Jag har sett på min position med fördel, då jag upplevde att deltagarna sedan 

tidigare hade tillit till mig. Men jag är även medveten om att det är omöjligt att som 

observatör låta bli att påverka gruppen. Även Solvang m.fl. (1997, s.115) skriver att bara 

observatörens närvaro i rummet kan förändra sociala fenomen och den sociala miljön som ska 

studeras. Om observatören intar en mer passiv roll i förhållande till vad gruppen gör, kan det 

skapa irritation och mer aktivitet hos gruppen än ”vanligt”. De menar att en mer följsam roll 

för observatören kan vara bra, det vill säga att observatören gör som gruppen förväntar sig – 

men det kan också vara svårt då observatören måste ta reda på vad gruppen förväntar sig. Jag 

upplevde inga problem med att göra som gruppen förväntade sig av mig.  

Jag har agerat förskollärare när de förväntat sig att jag ska prata med dem eller hjälpa dem 

med något. Jag har alltså inte varit sluten och fullt dedikerad till mina anteckningar när jag 

blivit avbruten. Men jag har antecknat även när de pratat med mig, samt fört vidare mitt eget 

tal i transkriberingarna. Jag är alltså också en deltagare i observationen. Solvang m.fl. (1997, 

s.114) skriver att det är viktigt att som observatör inte bli en del av gruppen, för att kunna 

studera gruppens vardag och uppfattningar objektivt. Jag är medveten om detta men har valt 

att förbise det, då jag som skrivet har sett på mitt deltagande som en tillgång till gruppen.  

Efter att observationerna och inspelningarna har gjorts, har jag så snart så möjligt 

transkriberat dem. Jag har använt både inspelningarna på diktafonen och mina anteckningar, 

som bestått av stickord, ritningar på hur barnen suttit, vilka som deltagit, vad de sagt och gjort 

för att få en så sanningsenlig bild av händelseförloppet som möjligt. Hur jag sedan använt mitt 

material i min analys skriver jag i följande kapitel.  
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Analysmetod 

För att få fram resultat och analys i mina transkriberingar har jag valt att tillämpa vissa delar 

ur Esaiasson m.fl. (2007) analysmetod, på hur analys av samtalsintervjuer kan ske. Detta var 

det närmaste inspelning jag kommit. Esaiasson m.fl. (2007, s.295) skriver att  analysarbetet 

går ut på att bevisa ett händelseförlopp, där observatören ”lägger pussel” med sin 

datainsamling och gärna annat material som grund. Jag har därför ”pusslat ihop” mina 

inspelningar med mina observationsanteckningar, för att återge och bevisa inspelningarnas 

händelseförlopp så exakt som möjligt. Vidare i mitt resultat- och analysarbete kommer jag att 

använda mig av både sammanfattningsteknikerna ’’ tolkningar på manifest nivå’’ och 

’’tolkningar på latent nivå’’, i kombination och stöd av min valda litteratur. Esaiasson m.fl. 

(2007, s.296-298) skriver att  tolkningar på manifest nivå kan innebära att man sammanfattar 

allt material som en berättelse i kronologisk ordning. Mina utvalda delar av transkriberingarna 

kommer att återges som olika sekvenser på manifest nivå, för att sedan analyseras på latent 

nivå. Esaiasson m.fl. (2007, s.296-298) skriver att tolkningar på latent nivå innebär att man 

läser ”mellan raderna”, men man måste alltid vara beredd på att underbygga sina teorier om 

vad deltagarna menar med citat som de har sagt. Tolkningar på latent nivå avses underbyggas 

av min valda litteratur, det vill säga forskningsbaserade studier och teorier. Esaiasson m.fl. 

(2007, s.301) skriver att man är färdig med sitt analysarbete när man kan presentera 

information som är mer allmängiltig, samt när man ”mjölkat ur” all information ur sitt 

material. Detta ska kunna svara på frågeställningarna, på ett meningsfullt sätt.  

 

4.3. Etiska aspekter 

Jag avser med detta arbete att föra en god forskningssed, vilket Vetenskapsrådet (besökt 

2012-02-25) menar innebär ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet samt oväld. 

Med ärlighet innebär det att forskaren talar sanning om sin forskning och inte ljuger. 

Öppenhet innebär att forskaren redovisar sitt arbete och sina resultat öppet. Ordningsamhet 

innebär att forskaren håller god ordning i sin forskning, bland annat genom dokumentation. 

Hänsynsfullhet innebär att forskaren bedriver en forskning där inte andra människor kommer 

till skada. Slutligen innebär oväld att forskaren ska vara rättvis i sin bedömning av andras 

forskning. (Vetenskapsrådet 2012, s.8-9)  
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Vidare utgår jag från Vetenskapsrådets individskyddskrav, vilket innebär att individer i 

forskningsstudien inte får utsättas för förödmjukelse, psykisk eller fysisk skada samt 

kränkning. (Esaiasson m.fl. 2007, s.441) Individskyddskravet kan delas upp i fyra huvudkrav. 

Det första är informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera deltagarna om 

forskningsuppgiftens syfte. Det andra är samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna i 

undersökningen är frivilliga att delta samt att forskaren bör inhämta samtycke av deltagarna. 

Ifall deltagarna är under 15 år ska samtycke även hämtas från vårdnadshavande (Esaiasson 

m.fl. 2007, s.442-444) Jag har sökt och även beviljats godkännande från chefen på förskolan 

för att göra inspelningarna. Jag har även sökt och beviljats godkännande av 

föräldrarna/målsmän via ett skriftligt brev, som de har skrivit under och sedan lämnat tillbaks 

till mig. (Se Bilaga 1) I brevet informerade jag om att jag skulle spela in barnens samtal och 

att jag ska studera samtalen med fokus på genuskonstruktion. Jag skrev även att det gäller mitt 

examensarbete på Lärarprogrammet, samt kontaktuppgifter till mig, förskoleche fen och min 

handledare för examensarbetet. Jag betonade vikten av att deras barns namn och förskolans 

namn kommer att vara fingerade. Med andra ord har jag strävat efter att omöjliggöra vetskap 

om vart studierna har ägt rum, då jag fingerat alla namn – även de namn som barnen nämner 

till varandra i sina samtal, till exempel namn på sina föräldrar och familj. Här har jag uppfyllt 

det tredje huvudkravet, vilket är konfidientialitetskravet som innebär att uppgifter om de 

undersökande personerna skall ges största möjliga konfidentialitet. (Esaiasson m.fl. 2007, 

s.445) Varken anteckningar från utomstående barn, som har befunnit sig i rummet och/eller 

råkat hamna på inspelningarna, har förts vidare i transkriberingarna.  

Jag har även inhämtat samtycke av de deltagande barnen via muntlig väg under två 

lärarledda samlingstillfällen, som de brukar ha varje morgon med sina pedagoger. Jag 

informerade då om att jag skriver examensarbete, mitt syfte med inspelningarna och 

observationerna, samt att de är frivilliga att delta. Jag var tydlig med att fråga om det känns 

ok, vilket jag har gjort varje gång innan jag börjat en inspelning. Jag visade dem även 

diktafonen och hur den fungerar. Det har även hänt att barn har frågat vad diktafonen är för 

något under observation och jag har då upprepat min förklaring. 

Det fjärde huvudkravet är nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifter insamlade om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål och ingenting annat. (Esaiasson 

m.fl. 2007, s.446-447) Även detta krav har jag avsett att följa. 

Eftersom jag inte har avsett att spela in pedagogerna har jag inte sökt skriftlig samtycke 

hos dem, utan bara informerat dem om att jag ska spela in. Jag har vid inspelningstillfällen 
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informerat dem att jag ska spela in och frågat på plats om det är ok, ifall någon pedagog skulle 

vara närvarande och råka bli inspelad. Det har då hänt att pedagogerna har avlägsnat sig, när 

de fått veta att jag spelat in. Men min avsikt har aldrig varit att föra vidare eventuellt 

inspelade pedagogernas tal till text, även om deras samtal skulle kunnat ha påverkat barnens 

samtal. Jag har valt att förbise detta, då studien handlar om barnens samtal med varandra, 

samt att har utgått från Lindblad & Sahlströms (2001, s.10, 28) perspektiv ”barnen som 

socialisationsagenter”. Studien handlar med andra ord inte om de vuxnas samtal med barnen. 

 

4.4.Reflektion över metoden 

I studier av barnens identitetsskapande kan det vara till fördel att följa barnen under en längre 

tid, vilket etnografiska studier avser. Eftersom studier över en längre tid ger en djupare inblick 

i barnens kultur, relationer till varandra och sociala identiteter etcetera. Mina observationer 

och inspelningar sträcker sig under en period på cirka två veckor. Det är därför svårt att dra 

slutsatser om att  ”de studerade barnen alltid skapar och uttrycker genus såhär”, med hjälp av 

bara observationsmaterialet.  

Även om barnen har samtyckt via muntlig väg under gemensam samling vid två tillfällen, 

finns det inga garantier på att de lyssnat, förstått eller tagit till sig informationen. Det är med 

andra ord inte hundra procent säkert att inspelningarna har skett på etiskt principiellt goda 

grunder, om man ser till barnens rättigheter att få samtycka. Mina precisa frågeställningar har 

även ändrats med tiden, det vill säga efter observationerna och inspelningarna ägt rum. 

Barnen har inte blivit informerade om detaljer kring mitt arbete. Samtidigt är det inte alltid 

klokt att låta deltagarna veta vad som exakt ska observeras, för att få ut genuina observationer. 

Jag har därför inte heller meddelat barnen när mina frågeställningar har ändrats och 

preciserats. 

Med observationer finns det alltid risk för att observatören kan ha antecknat något fel eller 

vid inspelning ha lyssnat av fel, fastän upprepning av inspelning har skett flertal gånger. Som 

skrivet är det inte objektivt att som observatör delta i observationen. Men å andra sidan kan 

observatören påverka gruppens dynamik genom bara sin fysiska närvaro (Solvang m.fl. 1997, 

s.115). Hur pass objektiv en studie blir är alltså relativt, oavsett ifall observatören deltar eller 

inte. Jag tänker att en observatör som talar med deltagarna kan påverka gruppens samtal 

direkt, medan en observatör som sitter stilla i ett hörn i rummet kan påverka gruppens 
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dynamik indirekt. Det kan påverka gruppens sätt att förhålla sig till varandra och 

observatören.  

Vid studie av genuskonstruktion kan det anses vara relevant att barnens genusidentiteter 

framförs. Men å andra sidan har jag valt ståndpunkten att det kan vara kränkande gentemot 

deltagarna att anta vilken genusidentitet de identifierar sig som. Goodwin (2006, s.14-15) 

diskuterar vikten av att forskaren benämner vilken kategori människor (kvinnor, män, ledare) 

det rör sig om i sina analyser, för att på bästa sätt förstå härkomsten av sociala beteenden. 

Detta skulle vara ett logiskt sätt att erkänna deltagarnas historia, för att kunna dra logiska 

slutsatser om hur och varför de agerar i nuet. Vidare diskuterar Goodwin emot detta 

resonemang och skriver att forskare borde undersöka beteenden, interaktion och på vilka sätt 

samarbeten byggs mellan parter, istället för att kategorisera dem som kön eller makt till en 

början. Det finns med andra ord två sätt att se på det. Jag tänker att forskaren riskerar att 

begränsa sig själv om studier börjar med att kategorisera studerade deltagare, istället för att 

studera beteenden ur olika kontexter. Detta kan självklart vara svårt, då även forskare växer 

upp i konstruerade miljöer där människor ständigt kategoriseras och att bryta med detta är en 

svår handling. Det förklarar även varför jag fortsätter benämna de observerade personerna 

som ”barn”. 

 

5. Urval 

Jag har sammanlagt gjort nio observationsinspelningar, under nio tillfällen på olika dagar. 

Dessa tillfällen har sträckts sig över en period på cirka två veckor. I mitt urval har jag på 

grund av för mycket oljud i inspelningarna, valt bort fem av dessa inspelningar. 

Inspelningarna sträcker sig allt i från nio till tjugonio minuter. Jag anser att dessa inspelningar 

är mestadels begripliga, då det hörs vad som sägs. Det är var iat ion på vilka de ltagare som 

förekommer i observat ionerna, men e fterso m de ltagarna inte benämns vid namn så ä r det 

omöjligt för läsaren a tt veta o m det gä ller samma de ltagare som t id igare nämnts. 

De fyra observationsinspelningarna som är kvar är mina så kallade råmaterial. Ur detta 

råmaterial har jag sedan valt ut sekvenser till mina resultat och analyser. Jag har valt ut 

sekvenser som jag anser är tydligt relevanta för mitt arbete, det vill säga sekvenser där jag 

med hjälp av min litteratur, funnit att barnen på något sätt rekonstruerar eller ger uttryck för 

genus. 
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De olika sekvenserna, som betecknas som ”observationer” under ”resultat och analys”, har 

delats upp i två huvudrubriker. Ena huvudrubriker behandlar barnens samtal och 

genuskonstruktion och den andra rubriken behandlar barnens samtal och genusuttryck.  

Under de båda rubrikerna skriver jag resultat och analys av två observationer vardera. De 

olika observationerna behandlar olika aspekter på ämnet genuskonstruktion. Uppdelningen av 

observationerna har gjorts för att jag ska kunna fokusera på en aspekt av genuskonstruktion 

och genusuttryck åt gången. 

Likt tolkningar på manifest nivå, presenteras sekvenserna i kronologisk ordning. Jag tolkar 

dem efteråt på latent nivå under analysen, med hjälp av min valda litteratur som en löpande 

text. För att händelseförloppet ska kunna redogöras i kronologisk ordning, är sekvenserna 

under varje observationsrubrik tagna från samma observationstillfällen. När jag inte valt 

sekvenser ur samma observationstillfälle har jag förtydligat detta, genom underrubriker 

”Sekvenser A” och ”Sekvenser B”.  

 

6. Resultat och analys 

 

6.1. Genuskonstruktion i barnens samtal  

Följande resultat, som behandlar genuskonstruktion och barnens samtal är presenterade som 

två observationer. De utvalda sekvenserna under observation 1 av mina transkriberingar, 

består av samtal där barnen har pratat om sina mammor. Jag valde dessa sekvenser eftersom 

genuskonstruktion kan innebära att barnen rekonstruerar genusidentiteter, i detta fall sina 

mammor.  

De utvalda sekvenserna under observation 2 av mina transkriberingar, består av samtal där 

barn försöker vara den som ska bestämma. Många av barnen i de inspelade samtalen, har 

uttryckt att de velat bestämma, vilket i sin tur kan vara ett uttryck för makt och därmed en 

följd av en genuskonstruktion. Jag valde dessa sekvenser då det inte går att diskutera genus ur 

ett queerfeministiskt perspektiv, utan att ta upp maktaspekter som genuskonstruktionen 

medför. 
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Observation 1 – ”min mamma...” 

Tre barn sitter och ritar vid ett bord (BARN 1, BARN 2, BARN 3). De pratar även om vad de 

ritar. Ännu ett barn sitter vid ett bord längre bort och klipper och klistrar (BARN 4). Det finns 
fler barn i rummet som inte observeras. (Se Bilaga 2 för transkriptionssymboler.) 

 

2. BARN 2: min mamma gillar röd 
3. BARN 3: din mamma gillar röd? 

4. BARN 2: mm. min mamma gillar röd. 
5. BARN 1: å min mamma gillar rosa 
 

Vidare in på samtalet, efter att ha samtalat om vad de ritar sägs följande. 
 

26. BARN 2: ska jag göra till dig ett hjärta? ((tittar på BARN 3 och ritar inte)) 
27. BARN 3: nej 

>> jag har rött 

>> min mamma älskar rött 
28. BARN 2: min också min mamma ((hämtar ett till papper)) 

 
Samtalet fortsätter. Barnen ritar. BARN 4, som tidigare har suttit vid ett annat bord, har 
flyttat sig till bordet som observeras. 

 
114. BARN 1: nu är den jättefin, min teckning 

115. >> jag ska visa den till mamma sen 
116. BARN 3: vad heter din mamma BARN 1? 
117. BARN 2: BARN 1, vad heter din mamma? 

118. BARN 4: BARN 1s? Va? 
119. BARN 2: (h) vad heter din mamma? 

120. BARN 4: vems? 
121. ((BARN 1 undviker att svara på frågan, verkar som om hen inte lyssnat)) 
122. (23.0) 

123. BARN 2: kan du göra så? kan du göra så kolla 
124. (40.0) (ohb) 

125. BARN 2: åsså min mamma gillar 
126. BARN 4: åsså min mamma gillar 
127. >>  vad heter din mamma BARN 2? 

128. >> vad heter dom? 
 

BARN 4 och BARN 2 fortsätter att samtala om vad deras mammor heter. Vidare i 
observationen spelar BARN 2 och BARN 4 spel. BARN 2s mamma kommer och hämtar 
henom och innan inspelningen avslutas säger BARN 4 följande.  

 
170. BARN 4: jag kan äta glass! Idag har jag ätit glass och jag har gått och fikat igår. 

med min mamma jag har gått och fikat. 
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Analys 

Barnen har samtalat om sina och varandras mammor, som personer som de vill ska se deras 

teckningar, deras namn, att de gillar färgerna rött och rosa, samt fikar med sina barn. Alla 

barn förutom BARN 4 sa vad henoms mamma gillar för färg. Genom att prata om sina 

mammor på detta sättet rekonstruerar de egenskaper en mamma förväntas ha. I detta fallet 

verkar det handla om egenskaper så som omhändertagande och social, eftersom ena mamman 

har tagit med sitt barn på fika. Mammorna har även uttryckt vilka färger de gillar för sina 

barn, vilket också indikerar att de på något sätt varit sociala med sina barn.  

Davies (2010, s.108-109) menar att mammarollen innebär fostran och omsorg, samt att 

hennes makt sällan ifrågasätts. Utifrån Davies resonemang, kan det därför tolkas som att 

mammorna är centrala i de observerade barnens liv. Eftersom att mammor oftast står för 

fostran och omsorg, kan det även vara så för de observerade barnen. Det kan förklara varför 

ämnet ”mamma” ges stort utrymme i samtalet. Även Gens (2002, s.36, 16, 19) skriver i ”Från 

vagga till identitet. Hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män.”, att huvuduppgiften för 

mammarollen är barnuppfostran, medan papparollen har sin tonvikt på försörjning. Han 

menar att anledningen är att lönearbete under industrialismens epok har upptagit männens tid 

åt förvärvsarbete. En följd av denna arbetsfördelning, kan förklara varför barnen i min 

observation inte samtalade om andra föräldrar eller vuxna gestalter, till exempel sina pappor. 

Det kan således tolkas som att de observerade barnen har rekonstruerat genusidentiteten 

”mamma” och hennes egenskaper, det vill säga till exempel omsorg. 

Vidare skriver Davies (2010, s.108-109) att inom kärnfamiljen, har kvinnans roll som 

mamma, en given maktposition då hennes kontroll inte ifrågasätts. Oftast är det mamman som 

sköter större delen av uppfostran, vilket positionerar barnen underordnade mamman. Barnen 

kan i sina fantasier bli lika mäktiga som de uppfattar sina mammor, vilket kan förklara varför 

familjeinriktade lekar kan vara så fascinerande. Min observation studerar förvisso inte barn 

som leker familjeinriktad lek, men det är tydligt att sekvenserna ur samtalet är familjeinriktat. 

Liksom Davies skriver att mamman har en given maktposition, kan det vara en ytterligare 

förklaring till varför barnen samtalar om sina mammor. Det kan tolkas som att barnen 

rekonstruerar och upprätthåller mammarollens maktposition, genom att samtala om den som 

en självklarhet. Det kan även tolkas som att barnen själva vill uppnå en sådan maktposition, 

genom att visa vilka kunskaper de kan om sina mammor.  
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För att analysera observationen ur ett queerfeministiskt perspektiv, vänder jag mig till 

Butler (1990, s.88). Hon skriver att genus är ”ett antal återkommande handlingar” inom ett 

visst ramverk av regler och struktur, som med tiden kommer att te sig som ”en naturlig form 

av varande”. Jag menar vidare att språket är en handling, det vill säga att prata, samtala, 

deklarera, fastslå, diskutera och så vidare. Genom att barnen har uttryckt sina mammors 

aktiviteter och egenskaper, har de således rekonstruerat genus med varandra. Detta genus, 

som Butler även menar är konstruerat blir av omgivningen sedd som ”en naturlig form av 

varande”. Med andra ord ifrågasätts inte genusidentiteten ”mamma” här, utan tas av barnen 

för given.  

Rosenberg (2002, s.21) skriver  i ”Queerfeministisk agenda” att ”normalitet” produceras i 

de mest vardagliga former av normer. Vidare skriver Rosenberg (2002, s.100) att 

heteronormativitet innebär ett antagande att alla är heterosexuella. Heteronormativitet grundar 

sig i en binär uppfattning av kön. Rosenberg menar alltså att heteronormativitet intar 

perspektivet att det finns två kön. Detta är som skrivet i mina teoretiska utgångspunkter, 

motsatsen till queerfeminism och queerteori. De observerade barnen talade endast om sina 

mammor, vilket enligt Rosenbergs teori och ett queerfeministiskt perspektiv, förutsätter två 

kön. Att förutsätta två kön, i detta fallet en mamma och dess motsats; en pappa, är utifrån 

Rosenberg en produktion av normalitet, som uppkommit i en av de mest vardagliga former av 

normer, i detta fallet barnens samtal med varandra tagna ur en vardaglig situation. Hade ordet 

”mamma” i vårt samhälle inte haft en språklig motsats, är det därmed inte heller säkert att 

denna reproducering av heteronormativitet skulle ske. Däremot kan det ske en reproducering 

av normalitet, ifall normen var att alla skulle ha en förälder, en mamma.  

 

Observation 2. – makt och genus 

 

Sekvenser A 

I slutet av ett observationstillfälle händer följande. BARN 2 vill hjä lpa BARN 4 att lägga ett 
pussel som har siffror på sig.  
 

143. BARN 4: femman? 
144. BARN 2: fyran ska va här 

145. BARN 4: nej det är fel, den ska vara här 
146. BARN 2: joo det ska vara här 
147. BARN 4: nej kolla kolla! ((tittar på pusselpaketet)) 

148. >> den ska va här uppe, okej 
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149. BARN 2: nu ska den vara här 

150. BARN 4: japp å den ska vara här 
151. BARN 4: titta nej ta inte den ifrån mig (ohb) nä! 

 
BARN 2 och BARN 4 fortsätter att lägga pussel och de samtalar med varandra om vem 
som har lagt rätt. När de är färdiga med pusslet sägs följande.  

 
159. BARN 4: så kolla! 

160. >> jag har gjort den till dig, jag gjorde den till dig 
161. BARN 1: nu är jag färdig nu ska jag hänga den 
 

Det slutar med att barnen räknar pusselbitarna i mun på varandra och det verkar som att de 
tävlar om vem som kan räkna längst.  

 
 

Sekvenser B 
Två barn sitter och spelar ett spel, ett spel som innehåller figurer med ballonger.  
 

1. BARN 1: han är dumma och hon är inte dum, hon är snäll ((pratar om figurerna)) 
2. BARN 2: så! nu kan du få ta (ohb) jag börjar, jag börjar!  

3. BARN 1: okej du börjar 
4. BARN 2: nänä! Okej ja! nu tar jag (ohb) 
5. >> din tur 

 
Barnen fortsätter att spela och samtala om spelet. När de spelat färdigt påstår BARN 1 att 

BARN 2 har fuskat, varpå BARN 2 svarar ”ne inte jag”. Sedan försöker de reda ut vem 
som vunnit, men båda är övertygade om att det är de själva som är vinnaren. BARN 2 tar 
till med fysisk handling, genom att försöka ta ballongbrickorna, varpå BARN 1 ber henom 

att akta sig och sluta. BARN 2 anklagar därefter BARN 1 för att ta sönder spelet. BARN 1 
svarar att man inte får ta brickorna. BARN 2 avbryter sedan med att säga att de ska spela 

något annat spel. 
 
De fortsätter dock samma spel, varpå BARN 2 bestämmer vilka brickor BARN 1 får ta 

och inte ta. De spelar ännu en gång och den som lagt klart har vunnit. De diskuterar även 
denna omgång vem som har vunnit.  

 
59. BARN 2: jag vann! 
60. BARN 1: också jag! 

61. BARN 2:  nenenenene, jag vann 
62. >> klart, akta 

63. BARN 1: också jag vann 
64. >> (ohb) jag med dig (ohb) nu ska jag inte leka med dig! 
65. BARN 2: okej lek inte 

66. BARN 1: jag ska leka med en annan spel som är roligt  
67. BARN 2: roligt ((härmar)) 

68. (20.0) ((BARN 1 hämtar spel)) 
69. >> roligt, alltså ((verkar härma BARN 1)) 
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Analys 

Observationerna består i att två barn försöker komma överens när de lägger ett pussel, 

respektive spelar ett spel. De samtalar om vem som har rätt eller fel och det händer även att de 

tar till fysiska handlingar, när BARN 2 i Sekvenser B tar ballongbrickorna. Men vad har då 

viljan att bestämma med genuskonstruktion att göra? Jag härleder viljan att bestämma till 

makt, då makt har med ojämlikhet att göra där någon/några bestämmer över andra/annat. 

Genuskonstruktion tillskriver olika personer olika mycket makt, i förhållande till varandra. 

Även Gens (2002, s.21) skriver att makt är endast möjlig om det råder ojämlikhet. Vidare 

skriver han att identiteten pojkar tillskrivs makt, så fort han blivit född. För pojkar är makten 

redan given, inte erövrad. Davies (2010, s.28) fortsätter på linjen att makt är något som 

tillskrivs pojkar/män. Hon skriver att samhället hyllar en maskulinitet som innebär herravälde, 

dominans och makt. Denna idé om maskulinitet är en generalisering, eftersom den refererar 

endast till några mäns beteende, samt att den förklaras som ”motsatsen” till kvinnor. Vidare 

skriver Davies (2010, s.100) att många kvinnor känner sig kluvna till makt. ”Makt” är något 

som står i motsättning till kvinnlighet. Att som kvinna önska sig makt, anses omoraliskt. 

Eftersom de moraliska egenskaperna för kvinnor anses innebära omsorg. Genom att önska sig 

makt, betraktas det som att kvinnorna uppför sig som män, vilket hotar den sociala och 

moraliska ordningen som har organiserats omkring skillnader. Det kan därför tolkas som att 

de som utövar makt oftast är män.  

Som skrivet i förgående observation, är även mammarollen en maktposition, vilket 

motsäger Davies resonemang att kvinnor inte vill ha makt. Däremot tolkar jag det som att 

Davies menar att kvinnor inte vill önska sig något som med orden benämns som ”makt”, men 

att de ändå utövar det gentemot till exempel sina barn. Även om kvinnor inte generellt sätt tar 

ordet ”makt” i mun, så tolkar jag det som att genusidentiteten mamma, kan få flickor att 

positionera sig som den som vet hur något utförs på rätt respektive fel sätt, vilket medför en 

slags status och därmed en överordning gentemot övriga kamrater.  

Det är därmed svårt att tolka ifall barnen som velat bestämma i observationerna, 

rekonstruerat antingen kvinnlighet eller manlighet. Barnen kan lika gärna ha rekonstruerat 

egenskaper som fostrande och omhändertagande (kvinnliga), eller dominanta och aggressiva 

(manliga), eller kanske både och. Samtidigt som de observerade barnen uttrycker med stark 

betoning när de anser att det andra barnet har fel, fortsätter de ändå att leka tillsammans, samt 

att de inte tar till våld.  



28 

 

Rosenberg (2002, s.75) skriver att det inte är vem som säger vad, som konstruerar genus, 

utan vad som sägs och görs som konstruerar genus. Det kan förklara varför BARN 4 under 

Sekvenser A och BARN 2 under Sekvenser B, kunnat höja rösten genom starka betoningar 

och blivit bekräftade med det. Ur ett queerfeministiskt perspektiv spelar det alltså ingen roll 

vilken genusidentitet BARN 4 och BARN 2 i detta fallet uttrycker. Det var deras sätt att säga 

saker som gav dem överordning och makt i aktiviteterna, som när BARN 2 i Sekvenser B 

härmar BARN 1 mot slutet. De har med andra ord rekonstruerat genus i relation till varandra, 

i situationen. 

Om det stämmer, att barnen i sekvenserna för stunden rekonstruerat genus utanför de 

normativa ramarna, är det ändå intressant att BARN 1 under Sekvenser B börjar spelet med 

att hävda att figuren som är ”han” är ”dumma” och figuren som är ”hon” är ”snäll”. Hen har 

här rekonstruerat genus och uttalandet avviker från mitt tidigare resonemang. 

Ännu ett sätt att vinna makt kan vara att ta till fysiska handlingar. Goodwin (2006, s.72) 

har studerat hur flickor på skolgården interagerar med varandra. En av studierna visar hur två 

flickor leker på en hage, varav ena flickan bestämmer hur den andra ska hoppa. Den flickan 

som bestämmer, använder kroppsspråket genom att stanna upp, ta på den andra flickan för att 

visa hur det ska göras rätt, samt ta upp fysisk plats. Hon använde även språket genom att prata 

med högre volym. Om att ta fysisk plats, skriver Thorne (1993, s.83) att pojkar på skolgården 

tar upp mer plats än flickor. Pojkar kontrollerar tio gånger mer yta än flickor. Dessutom ser 

oftast pojkar på flickors aktiviteter som störande. Pojkars sätt att kontrollera ytor på detta 

sättet, kan ses som ett mönster av hävdade rättigheter. En sammanfattning av Goodwins och 

Thornes studier, är att flickor utövar makt flickor emellan och pojkar utövar makt gentemot 

flickor. Maktpositioneringen sker genom att ta till fysisk handling och höja rösten. I min 

observation tog BARN 2 till med fysisk handling då hen försökte ta alla ballongbrickorna, 

under Sekvenser B (linje 27). Detta gav, i linje med Goodwins och Thornes studier även 

resultat för erhållandet av makt. Det spelar med andra ord ingen roll vilken genusidentitet 

BARN 2 uttryckt i min observation, hen är väl medveten om vilka handlingar som kan 

uttryckas för att få makt.  

 

6.2. Genusuttryck i barnens samtal 

Följande resultat, som behandlar genusuttryck och barnens samtal är presenterade som två 

observationer. Min ena frågeställning syftar till att studera genusuttryck i barnens samtal med 
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varandra. De utvalda sekvenserna under observation 1 av mina transkriberingar, består därför 

av samtal när barnen pratat om färger, särskilt rosa och rött. Eftersom jag har observerat 

barnen under pyssel-situationer, har mycket samtal just handlat om färger. I analysen 

fokuserar jag väldigt mycket på färgens symbolik och innebörd, med fortsatt hjälp av främst 

Ambjörnssons (2011) studier och teori. 

De utvalda sekvensera under observation 2 av mina transkriberingar, består av samtal där 

barnen pratat om symboler, mer specifikt blommor, fjärilar och hjärtan. Likt motiveringen för 

sekvenserna i observation 1, har barnen samtalat om symboler under pyssel-situationer, 

särskilt när de ritat. I denna analys fokuserar jag även på hur barnen säger att de kan och inte 

kan rita olika saker i dialog med varandra, det vill säga vem erhåller mest kunskap om 

symbolerna och vad detta innebär. Förutom färger, kan även andra symboler vara markörer 

för genus. Under denna analys diskuterar jag hur kunskap om symbolerna fjärilar, hjärtan och 

blommor markerar genus och status. 

 

Observation 1. – färger  

 

Sekvenser A 

Följande samtal hade tre barn som satt och ritade.  

 
2. BARN 2: min mamma gillar röd 
3. BARN 3: din mamma gillar röd? 

4. BARN 2: mm. min mamma gillar röd. 
5. BARN 1: å min mamma gillar rosa 

6. BARN 2: varför (ohb) rosa här där bak? ((verkar syfta på BARN 1s teckning)) 
7. BARN 1: fö’tt jag älskade rosa  
8. (paus) 

9. BARN 3: varför älskar BARN 1 rosa? 
10. (2.0) 

11. BARN 2: (ohb) svara BARN 1 
12. (3.0) 
13. BARN 1: ser du? Hur jag (ohb) lampa? ((verkar undvika att svara på de andra barnens 

fråga)) 
 

Längre in i samtalet fortsätter samtal om färg.  
 
26. BARN 2: ska jag göra till dig ett hjärta? ((tittar på BARN 3 och ritar inte)) 

27. BARN 3: nej 
>> jag har rött 

>> min mamma älskar rött 
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28. BARN 2: min också min mamma ((hämtar ett till papper)) 

29. BARN 1: titta va jättefina jag...(ohb) 
30. BARN 2: inte bara rosa hela dagen ((svarar på BARN 1 som visat sin teckning)) 

31. BARN 3: min mamma kan också (ohb) rött 
32. BARN 2: kan du också gi (ohb) rött hela dagen kan du gi (ohb) rött? inte bara rosa 

hela dagen ((vänder sig till BARN 1)) 

33. BARN 1: å vitt går inte dom e (ohb) ((svarar inte på BARN 2)) 
34. BARN 2: vad? 

35. BARN 1: vita, vitt går inte 
36. BARN 2: vitt går inte ((härmar BARN 1)) 
37. BARN 1: vill du se? Hur den går inte 

38. BARN 2: joo ooo de e gul ((tar en penna och visar)) 
 

Sekvenser B 
Två barn sitter och ritar, de fyller i färdiga teckningar med olika färger.  

 

55. BARN 2: vad ska vi ha på håret då? Vad ska vi ha på håret (ohb)? 
56. BARN 1: ja du kan rita håret 

57. BARN 2: ja gul det är fint 
58. >> jag älskar rosa 

59. (4.0) 
60. >> gult är jättefint, kolla kolla åh kolla kolla, jag ska prova ((viskar))  
61. BARN 1: jamen ta gult 

62. BARN 2: rosa och gult, dom är jättefint!  
63. BARN 1: nä kolla, rosa, gul och lila! 

64. BARN 2: var är lila? 
65. (20.0) 
66. BARN 1: nä rosa måste det vara 

67. (paus) 
68. BARN 2: och jag göra lila 

69. BARN 1: nä jag göra lila 
 

Analys 

Ambjörnssons (2011, s.66-67) har i ”Rosa: den farliga färgen” gjort studier av bland annat tre 

flickor som ritat. Ena flickan ritar av de andra två som prinsessor och använder först färgen 

rosa för att rita av ena, sedan färgen gul för att rita av andra. Den flicka som blir ritad med 

färgen gul blir ledsen. Flickan som ritat av har alltså använt färgen rosa, för att markera den 

gemenskap som omsluter henne och den flicka som hon ritade av med rosa färg.  

Liksom Ambjörnssons studie används färger för att inkludera och exkludera även i 

samtalet under Sekvenser A. I följande stycke refererar jag endast till dessa sekvenser. Till 

skillnad från Ambjörnssons studie av flickorna där slutsatsen var att rosa användes som ett 

verktyg till att inkludera och exkludera så ifrågasätts istället färgen rosa av barnen här. Inte 
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heller verkar färgen röd gå hem hos barnen, då BARN 3 även upprepar BARN 2s uttalande 

frågande med stark betoning (linje 2, 3). Längre in på inspelningen fortsätter BARN 2 att 

uttrycka mer glädje för rött än rosa. Men under dessa sekvenser är det färgen röd som verkar 

vara den färg som ska förhandlas. BARN 2 vill att BARN 1 ska sluta använda rosa och istället 

tillsammans med de andra använda röd färg. BARN 2 kan ha uttryckt homosocialitet, det vill 

säga vad Ambjörnsson (2011, s.66) menar innebär att ge uttryck för att, i detta fallet färgen 

röd, skulle användas som gemenskapsstärkande uttryck inom ett visst genus.  

Detta förutsätter förvisso att alla deltagarna i observationen identifierar sig som samma 

genus. Däremot verkar BARN 1 stå fast vid att rosa ska ge uttryck för deras gemenskap, då 

hen använt rosa färg till sin teckning och verkar söka bekräftelse för detta (linje 29, 30). Men 

BARN 1 säger inte så mycket mer, hen kanske blir förvirrad av att färgen rosa inte går hem 

hos kompisarna. Det kan tolkas som att hen söker gemenskap genom att prata dåligt om 

färgen vitt (linje 33), så som BARN 2 pratat dåligt om färgen rosa (linje 32). Det kan även 

tolkas som att BARN 2 blir irriterad när BARN 1 söker sig till gemenskapen, genom att fråga 

med stark betoning ”vad?” (linje 34). Hen härmar därefter BARN 1 (linje 36) vilket också 

förstärker tolkningen som irritation. BARN 2 ger inte upp i sitt argumenterande om att inte 

inkludera BARN 1 i gemenskapen, där rött ska vara ett uttryck som de gemensamt har en 

åsikt om. Hen låter inte BARN 1 visa att ”vitt går inte” och tar därför en penna och visar att 

BARN 1 haft fel, att färgen var gul och inte vit (linje 38). Det kan tolkas som att både BARN 

1 och BARN 2 ger starka uttryck för feminina genusidentiteterna.  

Jag fortsätter analysen med att diskutera färgen rosa, med utgångspunkten att barnen har 

uttryckt femininitet. Ännu en anledning till varför BARN 1 under Sekvenser A, håller fast vid 

färgen rosa, kan vara för att färgen rosa även är en åldersmarkör. Ambjörnsson (2011, s.114-

115) skriver att i intervjuer med barn har det framgått att rosa endast används av förskolebarn, 

eller i alla fall små barn. Inte heller har barnen sett sina föräldrar bära färgen rosa särskilt 

mycket, förutom att någon enstaka mamma haft på sig något litet rosa. Rosa ses som en fas 

och även ett stopp i utvecklingen mot vuxendom. Det kan antas att de observerade barnen är i 

olika åldrar, antingen fyra respektive fem år gamla. Eller att de befinner sig i olika 

”åldersstadier”, då de uppfattar sig som antingen äldre eller yngre. Det kan därför tolkas som 

att BARN 2 har vuxit ifrån denna fas som Ambjörnsson skriver att färgen rosa innebär. När 

barnen pratar om färgen röd, kan det därför tolkas som att de uttrycker en slags äldre 

kvinnlighet och mognad.  
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Ambjörnsson (2011, s.64) skriver att rosa uttrycker låg status, då den symboliserar 

kvinnlighet som i övriga samhället associerats med mindre allmängiltigt, normalt, naturligt 

och intressant än mannen och det manligt kodade. Barnen sätt att markera färger och genus är 

alltså ett sätt att iscensätta ett mönster som redan finns i övriga samhället. Utifrån 

Ambjörnssons resonemang kan det tolkas som att barnen, använder färgerna rosa och röd, 

även positionerar sig själva som flickor och därmed en lägre status i samhället. Liksom ett 

queerfeministiskt perspektiv skulle uttrycka det, är det färgernas laddning och i detta fallet 

”skörhet” som positionerar flickor som lägre status. (Rosenberg 2002, s. 75)  

Om jag fortsätter analysen med att anta att BARN 1 under Sekvenser A ger uttryck för 

genusidentiteten flickor/femininitet, kan det även tolkas som att färgen får henom att må bra. 

Om detta skriver Ambjörnsson (2011, s.74-77) att anledningen till varför många flickor ändå 

väljer rosa, trots låg status, är inte bara för att de sedan födseln förväntats det, utan kan även 

bero på att söka bekräftelse från sin omgivning. I samtal med några flickor frågar 

Ambjörnsson varför de vill ha rosa på sig. De svarar att det är en färg som får dem att känna 

sig fina och speciella. De svarar att ”man vill nog gå omkring och känna s ig fin och väcka 

uppmärksamhet”.  

Utifrån ovanstående analyser om Sekvenser A, kan liknande resonemang appliceras på 

Sekvenser B. Under Sekvenser B, kan det tolkas som att BARN 1 använder färgerna gul och 

särskilt lila för att markera en högre status eller/och en slags åldersmarkör, precis som BARN 

2 gör under Sekvenser A med färgen röd. Under Sekvenser B, verkar BARN 1 leka med den 

makten hen har över BARN 2s val av färger, då hen byter vilken färg de ska rita med flera 

gånger. Färgen lila kan därför tolkas som symbolen som färgen röd har, det vill säga att 

BARN 1 vuxit ifrån rosa. BARN 2 börjar med att uttrycka att hen älskar färgen rosa, men 

verkar anpassa sig till BARN 1s uttalanden. I detta fallet får alltså färgen rosa en lägre status i 

barnens samtal med varandra. Som skrivet, står ett queerfeministiskt och ett 

poststrukturalistiskt perspektiv för att identiteten inte är en slutlig produkt, utan mer flytande 

och likt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, även beroende av sin omgivning (se teoretiska 

utgångspunkter). Det kan därför tolkas som att färgernas kulturella betydelse, samt barnens 

uttalanden med varandra, i detta fallet ”vägleder” barnen till vilken slags identitet de ska 

positionera sig som, vare sig det handlar om genus eller ålder. Identiteterna är därför tydligt 

flytande och uppenbarligen inte en slutlig produkt.  

Jag har hittills analyserat observationerna med en utgångspunkt att de deltagande barnen 

positionerat sig som genusidentiteten flickor. Men ett queerfeministiskt perspektiv skulle 
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argumentera för att endast för att barnen uttrycker glädje för färgerna rosa, röd och lila 

betyder det inte att positionerar sig som flickor. Ambjörnssons (2011, s. 100) studier har visat 

att när pojkar uttryckt glädje för färgen rosa har de snabbt bytt, med omgivningens press. Hon 

menar att könskategorisering kan därmed tolkas som en våldsam akt av begränsningar. 

Utifrån detta resonemang kopplat till mina observationer, kan det tolkas som att barnen kan ha 

identifierats som pojkar men ändå uttryckt glädje för färgerna rosa, röd och lila. Men detta är 

då enligt Ambjörnssons studie, bara en kortvarig fas som pojkarna kommer komma över 

snarast på grund av omgivningens förväntningar. Studier som även stärker att denna 

kategorisering av genus är våldsamt och förtryckande, har Ambjörnssons (2011, s.62-65) gjort 

av pojkar i förskolan och grundskolan, som förhåller sig till färgen rosa. Studierna har visat att 

pojkarna har uttryckt avsky gentemot färgen, genom att tala illa om färgen, spottat och sparkat 

på rosa föremål. Ambjörnsson skriver att hon under sina studier aldrig hörde barnen prata 

negativt och uttrycka ren hat gentemot någon annan färg än just rosa. Hon hörde aldrig barnen 

uttrycka sig negativt om manligt kodade färger, aktiviteter eller företeelser. So rteringen av 

färgerna rymmer alltså en hierarki som bestämmer rosa, det flickiga/tjejiga/kvinnliga, som 

lägre status än det manligt kodade. Ambjörnsson menar att det finns en rädsla att bli besmittad 

med den lägre status som ett feminint föremål innehar, vilket kan vara en förklaring till varför 

många pojkar undviker färgen rosa. Vidare skriver Ambjörnsson att uttrycket för avsky mot 

färgen rosa inte bara är ett sätt att skapa det manlighet som överlägset kvinnlighet, utan också 

ett sätt att skapa homosocialitet, det vill säga gemenskap >>män emellan<<.  I min 

observation har BARN 2 i Sekvenser A (linje 6, 30, 32), tagit avstånd från färgen rosa, vilket 

alltså kan uttrycka ett avstånd ifrån en lägre status.  

Ett poststrukturalistiskt perspektiv innebär att problematisera relationen mellan kunskap 

och makt, vilket sker genom att fokusera på hur kategoriseringar skapas genom uteslutningar 

och motsatser. (Rosenberg 2002, s.21) Även ett queerfeministiskt perspektiv argumenterar för 

att normalitet, det vill säga det som anses ”normalt” av samhället och kulturen, är 

förtryckande. (Rosenberg 2002, s.101) Genom att positionera sig emot färgen rosa, har de 

alltså i enlighet med ett queerfeministiskt och ett poststrukturalistiskt perspektiv kategoriserat 

sig som pojkar. Detta innebär att det finns en motsats, det vill säga flickor, som de har tagit 

avstånd ifrån. De upprätthåller på detta sättet även den kategorisering som finns av genus 

samt en normalitet. Med andra ord har pojkarna i Ambjörnssons studie och BARN 2 i 

Sekvenser A, även uttryckt att färgen rosa positioneras som lägre status än manligt betingade 

färger och föremål. 
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Observation 2. – blommor, fjärilar och hjärtan 

Tre barn sitter och ritar vid ett bord. De pratar med varandra om vad de ritar och ska rita. 

Följande samtal har två av dem, BARN 2 och BARN 3. 
 

15. BARN 3: ja jag ska rita... stjärna och hjärta ska jag rita till mig 
16. BARN 2: ska du rita nåt att gö färg med stjärna? 

 

De fortsätter att rita och prata. BARN 2 frågar om hen ska rita ett hjärta till BARN 3, varpå 
BARN 3 svarar nej. Barnen fortsätter att rita och ännu ett barn, BARN 1, blir involverad i 

samtalet. 
 

42. BARN 2: å kan du detta göra? Kan du göra en sån blomma? ((ritar med svart färg)  

43. BARN 3: jaa jag kan ((ritar med blå och röd färg)) 
44. BARN 2: gör du en hjärta (ohb) 

45. BARN 3: jaa jag kan! 
 
Barnen ritar koncentrerat och fokuserat.  BARN 2 frågar ifall BARN 3 kan rita en likadan 

teckning som henom. 
 

57. BARN 3: jag kan göra blomma, med röd färg ((ritar blomma efter att ha fått sett 
BARN2s blomma)) 

58. >>  kolla det är så man gör en blomma, man gör en rund cirkel åsså 

59. BARN 2: nähää inte (ohb) sluta : 
 

BARN 1 avrbyter barnens samtal, med att säga att de ska titta på vilken fin blomma hen 
har ritat. BARN 2 och BARN 3 berömmer henoms blomma. Därefter sägs följande.  
 

66. BARN 2: å kolla den hära 
67. BARN 3: min storastyster gör alltid såhära, kolla  

68. >> såhära att man ska göra (ohb) rita så 
69. BARN 2: johoo 
70. >> okej 

71. (19.0) (ohb) 
72. BARN 1: nu är den fin 

73. >> kan du också göra fjäril? 
74. BARN 2: aa 
75. BARN 1: och blomma, och blomma 

 
Efter en kort paus av tystnad fortsätter de att prata. 

 
79. BARN 1: nä man ska ha fjärilor 
80. >> man ska inte ha såna 

81. BARN 2: va 
82. BARN 1: man ska inte ha såna, jag ska visa dig 

83. BARN 2: vänta vänta  
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84. BARN 3: så! jag har gör liten hjärta ((tagit bort sitt papper, tittar på BARN2s och 

BARN3s teckningar)) 
85. (12.0) 

86. BARN 2: gör det, vänta jag ska göra 
87. >> å sen hitta svarta, hallå 
88. >> var är svart? 

89. BARN 3: nä man gör inte så fjäril 
90. BARN 2: det ska vara svarta prickar, var är svart? var är svart? 

91. (18.0) 
92. BARN 1: inte så! blomma du ska göra ((tittar fortfarande på utan att själv rita)) 
93. (16.0) 

94. >> å sen blomma 
95. BARN 2: å blomma, vilken? 

96. BARN 1: rosa blomma 
97. BARN 2: rosa. Ge mig rosa 
98. BARN 1: här 

 
Barnen fortsätter att rita. Efter en stund tittar BARN 2 upp från sin egna teckning och 

kommenterar att BARN 3 har ritat ett hjärta. BARN 3 svarar att hen också har gjort en 
fjäril, varpå BARN 2 säger att man inte gör fjäril så som hen har gjort. BARN 3 svarar 
avslutningsvis ”sluta”, vilket leder till en stunds tystnad.  

 
 

Analys 
Samtalet börjar med att barnen pratar om att BARN 3 ska rita en stjärna och ett hjärta (linje 

15). BARN 2 erbjuder sig även att rita ett hjärta till BARN 3, som tackar nej. Det kan tolkas 

som att barnen uttryckt fostrande egenskaper, och därmed uttryckt genus för kvinnlighet.  

Davies (2010, s.20) har som jag tagit upp under tidigare forskning, skrivit att det är språket 

som är tudelat, inte människor. Mitt ovanstående resonemang förutsätter därför att det finns 

en motsats till kvinnlighet, det vill säga en manlighet då språket är tudela t. Ur ett 

queerfeministiskt perspektiv lever vi i ett samhälle som består av en binär uppfattning av kön. 

(Rosenberg 2002, s.100) Det kan därför tolkas som att barnen också kan uttryckt dominans 

och vilja att bestämma. Men ett queerfeministiskt perspektiv innebär att två kön egentligen 

inte existerar av sin natur (se teoretiska utgångspunkter). Därför kan lika gärna BARN 2 

uttrycka vilja att hjälpa uttrycka fostran, omsorg, dominans och makt samtidigt. Aspekten av 

makt har jag varit inne på i förgående kapitel. Men analysen blir här detsamma som förgående 

kapitel, att barnen uttrycker både kvinnlighet och manlighet.  

Barnen har samtalat om symbolerna blommor, fjärilar och hjärtan. Genom att ifrågasätta 

och visa vem som kan rita vad har de uttryckt att symbolerna även är ett slags 

förhandlingsmedel, precis som färgen rosa kan användas i förgående observation. I Hellmans 

(2010, s.115) avhandling uttryckte en pojke att toaletten som hade blommor och hjärtan på 
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sig, var till för flickorna. En flicka sa därefter att hon struntar i ifall toaletten inte har dessa 

symboler på sig, för är hon kissnödig så prioriterar hon sitt behov före symbolerna. 

Det kan därför tolkas som att symbolerna används, liksom färgen rosa, för att uttrycka en 

slags kvinnlighet. Men enligt Hellmans studie verkar inte dessa symboler vara starkt 

förknippat med kvinnlighet för många barn, såsom färgen rosa är. Eftersom flickan i studien 

inte heller verkade bry sig särskilt mycket om det, ifall hennes behov av att gå på vilken ledig 

toalett som helst uppstår. 

Det kan tolkas som att barnen i sina diskussioner om fel och rätt, har uttryckt inkludering 

och exkludering, men även ett sätt att protestera emot varandras kunskaper. Även Hellmans 

(2010, s.108) studie har visat att förskolebarn ständigt diskuterar och förhandlar normer, 

genom att peka ut vad andra barn gör för fel. Detta sätt att påpeka hur andra borde handla, kan 

vara ett sätt att utmana och protestera mot normer. Barnen har med andra ord kunnat uttrycka 

en egen norm, ett eget genus, att ”såhär gör man faktiskt om man vill göra rätt”. Dessa normer 

kan vidare vara en rekonstruktion av barnens tidigare erfarenheter, vilket ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle argumentera för. Ur detta perspektiv, kan barnen 

även här ha använt omgivningen, i detta fallet symboler som finns i omgivningen, som 

genusmarkörer. Men inte enbart som genusmarkörer, utan även som sätt att positionera sig 

som högre status i relation till varandra. Denna positionering medför skapandet av en hierarki. 

Gens (2002, s.52) menar att hierarki innebär att någon eller några har större rätt, till större 

eller all del av tillgångarna. De olika symbolerna har här symboliserat en tillgång till kunskap 

och därmed en slags överordnad status. 

 

 

7. Diskussion 

 

7.1. Resultatdiskussion 

Under mina resultat och analyser har jag diskuterat genuskonstruktion och genusuttryck i 

förskolebarns samtal. Likt Corsaros (2003) och Goodwins (2006) tidigare forskningsresultat 

som visat att barn är aktiva socialisationsagenter, har även min studie stärkt detta resultat. 

Barnen kan ha likt Thornes (1993), Hellmans (2010) och Ambjörnssons (2011) tidigare 
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forskningsresultat använt genusmarkörer för att markera och separera genus. Eftersom jag inte 

benämnt barnens genusidentiteter, då jag inte velat kategorisera dem, kan det således vara 

svårt att anta vilka genus de gett uttryck för. Men jag har inte funnit det svårt att analysera 

resultaten på detta sättet, då mitt poststrukturalistiska och queerfeministiska perspektiv har 

tillåtit mig att se på barnens identiteter som flytande. Att kategorisera barnen utifrån deras 

namn, klädstil, reproduktionsorgan etcetera hade därför varit begränsande. Jag har istället 

studerat vilka egenskaper de har gett uttryck för, för att sedan kunna analysera och diskutera 

detta i relation till genus. Det har således inte varit meningen att försöka gissa vilka 

genusidentiteter barnen har uttryckt, utan istället har jag försökt föra en diskussion där 

uttrycken för genus ifrågasätts och bryts ner, likt en queerfeministisk agenda. 

I linje med Hellmans (2010) tidigare forskningsresultat som visat att hög status ges barnen 

om de kan använda språket, samt kunna förhandla sig fram, har även vissa barn i min studie 

använt sig av språket för att uttrycka kunskaper och positionerat sig överordnade sina 

kamrater. De har inte alltid lyckats med det, utan argumentation med kamraterna. Min studie 

har även likt Goodwins (2006) tidigare forskningsresultat, visat att barnen skapar allianser och 

vänskap genom språkliga uttryck.  

Barnen har även i linje med Davies (2010) resonemang om att språket är binärt och tudelat, 

använt språket på ett tudelat sätt som stärker och upprätthåller språkets former. Avslutningsvis 

har barnen i min studie likt Evaldssons (2001) tidigare forskningsresultat, visat att interaktion 

med kamrater är föremål för ett pågående identitetsarbete, när barnen i min studie har 

förhandlat om vilka färger och symboler de ska använda och identifiera sin gemenskap med. 

Mina resultat och analyser har även visat att konstruktionen och uttrycken för egenskaper 

som sorterats i olika fack för genus (kvinnliga och manliga), kan innebära mer än 

genuspositionering, till exempel statuspositionering. Vidare har jag inte heller använt mig av 

ett intersektionellt perspektiv, det vill säga analyserat vilken betydelse barnens klass, etnicitet 

och ålder har för genuskonstruktion. Men eftersom att jag har utgått från ett queerfeministiskt 

perspektiv, som tillåter oss att tänka bortom de sociala och kulturella kategoriseringarna, kan 

jag även utgå från att dessa faktorer är socialt konstruerade. De är med andra ord, liksom 

genus, även socialt konstruerade och kan därför brytas ner, för att sedan skapa någonting 

annat.  Även Haag & Asplund (2011, s.143) skriver att queer innebär att alla kategoriseringar 

kan ifrågasättas, brytas ner och sedan byggas upp till någonting nytt.  

Tanken att begreppet genus inte borde användas har slagit mig. Ett queerfeministiskt 

perspektiv argumenterar för att genus är socialt konstruerat, vilket innebär att egenskaper 
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såsom manliga och kvinnliga bara är av människor kategoriserade och begränsande. Därmed 

kan även dessa kategoriseringar av människor, föremål, färger och så vidare sorteras om, byta 

plats, försvinna eller utvecklas. Detta har därför lett min tanke till att begreppet genus är 

intetsägande ur denna teoretiska utgångspunkt. Detta kan betraktas som en filosofisk 

reflektion, vilket kan vara svårt att förhålla sig till när konkreta saker i verkligheten ska 

studeras. Å andra sidan är inte barnens beteenden något konkret, utan snarare flytande och 

därmed något subjektivt.  

Vidare kan även mitt socialkonstruktivistiska och poststrukturalistiska perspektiv 

ifrågasättas. Båda ser på identiteten som flytande och fri. Rent begreppsmässigt är det 

motsägelsefullt att påstå att identiteten är ”fri”, snarare att den är ”bunden till sin sociala 

miljö”. 

Slutligen har jag i mina analyser problematiserat begreppet genus, eftersom det är svårt att 

kategorisera egenskaperna i endast två genus. Det är därför lämpligt att fråga sig vad denna 

kategorisering av människor, föremål, färger och så vidare fyller för funktion. En teori, som 

jag också berört i min studie, är att det gynnar maktpositioner. Genom att uttrycka vissa typer 

av egenskaper, har barnen i min studie visat att de kan positionera sig överordnade sina 

kamrater. 

 

7.2. Metoddiskussion 

Det är svårt att garantera att barnens genuina samtal har observerats, det vill säga hur och vad 

de säger till varandra inom sin egna kultur och relation till varandra utan vuxen närvaro. Som 

de flesta människor antar jag att även att de studerade barnen kan censurera sig, beroende på 

vem som kan höra. Det faktum att jag valt ut samma sekvenser under observationerna, kan 

även bidra till att studien inte är fullt ut kvalitativ. Det finns med andra ord inga generella 

slutsatser som gäller genuskonstruktion och genusuttryck i de studerade barnens samtal. En 

sådan studie hade krävt ett större omfång och nivå. Det är således svårt att studera hur barn 

rekonstruerar genus, med en studie som inte sträcker sig längre tid än över cirka två veckor. 

Jag tror att det krävs mer tid för att få djupgående inblick i barns kulturer, samt för att förstå 

hur de själva kan rekonstruera genus. 

Till en början utgick jag från att min studie var teorigenerande. Men min studie har även 

prövat hypoteserna ifall barn socialiserar identiteter i kamratgruppen och ifall genus är socialt 

rekonstruerat. De har förstärkt dessa hypoteser, som tidigare forskningsresultat även har 
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genererat i. Men utifrån mitt specifika syfte, frågeställningar, metod och teoretiska 

utgångspunkter kan jag även nu i efterhand se att studien har genererat i teorin att barn kan 

rekonstruera och uttrycka genus i samtal med varandra ur ett queerfeministiskt perspektiv. 

Skillnaden mellan ifall min studie är hypotesprövande eller teorigenerande kan med andra ord 

diskuteras vidare.  

Om språket blir mer könsneutralt, genom att använda orden hen/henom och ”en” istället 

för ”man” i till exempel ”man brukar göra så”, betyder det inte att kulturen i sig kommer bli 

könsneutral. Det finns många exempel på språk där pronomen hon/han inte nämns, men 

kulturerna är ändå könsseparatistiska och heteronormativa. Detta motsäger hela studiens 

utgångspunkt, att språket är väsentlig för sociala konstruktioner av identiteter och normer, 

vilket också kan diskuteras vidare.  

Jag är medveten om att det kan anses nödvändigt att benämna barnens genusidentiteter, när 

man studerar barns språk utifrån att det är väsentligt för skapandet av genus. Det kan annars 

skapa problem för förståelsen av uppkomsten till samtalen etcetera. Hade jag valt en annan 

metod, till exempel samtalsintervjuer, hade det varit klokt att fråga barnen om synen på sina 

identiteter. Men eftersom jag valde ljudinspelningar som metod, samt att jag har analyserat 

barnens samtal ur ett queerfeministiskt perspektiv, har jag också bestämt mig för att inte 

benämna barnens givna genusidentiteter. Det hade varit motsägelsefullt i relation till mina 

teoretiska utgångspunkter, att problematisera genuskategoriseringen av människor, samtidigt 

som jag som författare skulle genuskategorisera deltagarna.  

 

 

8. Konklusion 

Den första frågeställningen jag försökt besvara i detta arbete, handlar om att ta reda på hur 

förskolebarn rekonstruerar genus i samtal med varandra. Den andra frågeställningen handlar 

om att undersöka vilka ord och uttryck för genus förskolebarn använder i sina samtal med 

varandra. Jag har redogjort för studiens slutsatser mer detaljerat i förgående kapitel. Istället 

kommer jag i följande stycke redogöra för studiens huvuddrag, för att sedan diskutera förslag 

till vidare forskning. 

Jag har analyserat vad förskolebarns samtal om mammarollen innebär, vad viljan att 

bestämma uttrycker, samt vad samtal om färger och symboler har med genus att göra. Jag har 
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även i mina analyser kommit fram till att barnen ger uttryck för en slags könsneutralitet, det 

vill säga att de inte uttryckt enbart kvinnlighet eller manlighet. Jag har i mina analyser utgått 

från ett socialkonstruktivistiskt, poststrukturalistiskt och särskilt ett queerfeministiskt 

perspektiv. Kategoriseringarna av genus har därför inte tagits för givna, utan ständigt 

ifrågasatts och brutits ner. 

Inledningsvis till detta arbete problematiserade jag att begreppet genus inte benämns i 

Läroplanen för förskolan (rev.2010). Men efter denna studie, har jag kommit fram till att 

själva begreppet genus också kan problematiseras. Begreppet förutsätter en kategorisering av 

egenskaper. Trots detta, anser jag ändå att den framtida forskning som rör barns socialisation 

och språkbruk, ska studera genusskapande. Jag har vidare förhoppningar om att sådana studier 

ska problematisera existensen av genus, men även andra så kallade intersektionella faktorer, 

som ålder, etnicitet och klassbakgrund. Mina teoretiska utgångspunkter har tillåtit mig att 

komma fram till att alla slags kategoriseringar av människor och föremål inte är statiska. De 

är i ständig förändring. Men det räcker inte endast med framtida forskning och 

problematisering av begreppen. Orden måste bli till praxis och en början skulle kunna vara att 

lyfta problematiseringen som kategoriseringen av människor medför, i läroplaner, 

styrdokument och således även i lärarutbildningar (och även andra utbildningar).   
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10. Bilagor 

 

Bilaga 1. Brev till barnens föräldrar/målsmän för godkännande 

 

Hej föräldrar på -----! 

Jag heter Bita Yari och skriver mitt lärarexamensarbete på Uppsala Universitet, på distans nu i 

vår. Till mitt examensarbete ska jag skriva om barnkultur och identitet. Mer specifikt ska jag 

skriva om hur barns samtal till varandra rekonstruerar genus. Jag vill därför i min empiri-

insamling spela in barns samtal till varandra med diktafon. Jag har redan fått godkännande 

från ---- och undrar nu om det är ok för er föräldrar att jag spelar in era barns samtal till 

varandra, samt använder materialet till mitt examensarbete? 

Jag följer naturligtvis de forskningsetiska principerna, vilket innebär att jag inte kommer att 

använda era barns namn och inte heller förskolans namn i min uppsats. Alla är anonyma!  

Om ni har några frågor och funderingar kan ni vända er till mig på förskolan, eller email 

bitatib@hotmail.com. Det går även bra att vända er till min handledare Katarina Gustafson på 

katarina.gustafson@edu.uu.se. 

 

Godkänner ni att jag får spela in ert barns samtal, samt använda materialet till mitt 

examensarbete?   

 

 

 

              Ja                 Nej 

   

 

Målsman/förälder:________________________________________ 

 

 

Barnets/barnens namn:______________________________________ 

mailto:bitatib@hotmail.com
mailto:katarina.gustafson@edu.uu.se
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Bilaga 2. Transkriptionssymboler 

 

[   För samtidigt tal; t.ex. ”skog” överlappas av ”ja”  

A: sk[og: 

B:   [ja 

(.), (paus), (1.0) Paus på en halvsekund eller kortare, längre paus, paus med 

angiven sekundlängd. 

Understrykning Tal med stark betoning. 

>>  Samma talare/tur fortsätter tala på nästa rad.  

=   Inget hörbart uppehåll mellan turer.  

  A: skog= 

  B: =mm 

-  Avbruten tur. 

:  Förlängt ljud. 

((kommentar)) Kommentarer, tilläggsinformation till vad talaren gör.  

(ohb) Yttranden som hörs men där det inte går att fastställa vad som 

sägs. I vissa fall också (ohörbart).  

(h) Talet sker med ”skrattande röst”.  

----  Fingerade namn, t.ex. utomstående namn som nämns i barnens tal.  
1. Syftar på händelseförloppets ordning. 

 


