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Abstract 

 

The purpose of this study is to contribute with knowledge about how children themselves 

think about how to be as a girl and a boy. I performed interviews with six kids, all of them 

five years old, in a preschool in Sweden about being boys and girls. Our conversations were 

about what girls and boys play with, how they dress and if there are any limits or possibilities 

with being a girl or a boy. The results show that the boys and the girls had strong opinions 

about how boys and girls should dress, and what they should play with. The girls chose to 

play with Barbie dolls and the boys chose to play with tractors. When we talked about limits 

and possibilities the kids mostly saw limits for example that girls are slow runners. There was 

however children who meant that you can do anything irrespective of your sex. 

 

Keywords: Children, Gender, Girls and boys, Gender role 
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Sammanfattning 

 

Syftet med det här examensarbetet är att bidra med kunskap om hur barn själva ser på hur 

man skall vara som flicka och pojke. Jag genomförde intervjuer med sex barn, alla fem år 

gamla, på en förskola, om hur de anser att man skall vara som flicka och pojke. Samtalen 

kretsade kring vad flickor och pojkar leker med, hur de klär sig och om det finns några 

begränsningar och möjligheter med att vara flicka eller pojke. Resultatet visar att pojkarna 

och flickorna hade ganska bestämda åsikter om hur man som pojke och flicka bör klä sig, och 

vad man skall leka med. Flickorna valde Barbiedockor medan pojkarna valde traktorer. 

Gällande begränsningar och möjligheter såg barnen mest begränsningar, t ex att flickor 

springer långsamt. Dock fanns det barn som menade att man kan göra vad man vill oavsett 

vilket kön man har fötts till.  

 

Nyckelord: Barn, Kön, Flickor och pojkar, Könsroller 
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1. Inledning 

 

Under min utbildning har intresset för genuspedagogik blivit starkare och starkare hos mig. 

Grunden till det här arbetet lades när jag under mitt andra år på utbildningen skrev en rapport 

om skönhetsideal hos unga flickor i femårsåldern i förskolan. Resultatet pekade på att 

skönhetsideal verkade gå ned i åldrarna och skapa någon form av idealbild hos några flickor 

på en specifik förskola. Genom det arbetet så lyftes också frågor om könsroller och 

genuspedagogik. Med den rapporten föddes ett vidare intresse för att undersöka hur pojkar 

och flickor upplever att det är att vara pojke/flicka och om de själva ser några speciella 

begränsningar eller möjligheter med att vara pojke/flicka. För att utveckla en bra verksamhet 

som pedagog tycker jag att det är viktigt att ta del av barnens tankar och funderingar. Jag vill 

försöka förstå hur det upplevs för barnen att vara pojke och flicka. 

 

Genus är ett aktuellt ämne att beröra i dag, det har skrivits ett antal artiklar om varför barn 

anammar vissa sätt att vara som flicka och pojke. I Värmlands Folkblad kunde vi under 

hösten 2009 läsa en artikel om hur killar blir till killar. Forskarna Tomas Saar och Marie 

Nordberg menade i den artikeln att barn tidigt lär sig hur man skall bete sig om man är flicka 

eller pojke och att det är en skillnad i vad som är accepterat beroende på vilket kön du föds 

till1. Med tanke på att det talas mycket om hur barn lär sig vad som är ett accepterat beteende 

för en flicka eller en pojke, så är jag är intresserad av att ta del av barnens egna tankar om hur 

det är att vara det ena eller det andra könet. 

 

De flesta barn i Sverige idag går i förskola eller någon annan form av pedagogisk verksamhet. I 

förskolan styr läroplanen det pedagogiska arbetet. Läroplanen säger bland annat att de krav och 

förväntningar som ställs på barnen bidrar till barnens uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt: 

 

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 skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.2 

 

                                                 
1 http://www.vf.se/Arkiv/Nyheter/Allman/2009/09/Darfor-blir-killar-till-killar-090916.aspx 
2 Lpfö 98 s 4 
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Utifrån läroplanen så är alltså en del av förskolans uppdrag att aktivt arbeta med att motverka 

könsroller i förskolan och ge alla barn samma möjligheter. I läroplanen står också att vuxna är 

med och bidrar till att forma barnens egen syn på vad som är kvinnligt och manligt. Vilket 

betyder att pedagogerna i förskolan har en bidragande roll till barnens syn på hur man skall 

vara som pojke och flicka. Om man försöker ta ett förskolebarns perspektiv, hur upplevs då 

detta? Vilka föreställningar har de om hur man som pojke eller flicka skall vara, och finns det 

begränsningar och möjligheter med att vara född till det ena eller andra? Jag vill bidra med 

kunskap om barns egna föreställningar och tankar om flickor och pojkar för att skapa 

förståelse för hur det upplevs för barnen. Detta kan i sin tur bidra till att kunna utveckla 

verksamheten i förskolan. Genom att ta del av barnens egna tankar om hur det är att vara 

flicka och pojke kan vi utveckla en verksamhet som tillåter fler sätt att vara flicka och pojke 

på. Genom att göra detta kan vi ge barnen fler möjligheter och begränsningar kan suddas ut. 

 

1.1 Syfte 

 

Detta arbete handlar om förskolebarn och hur de själva ser på att vara flicka eller pojke. 

Syftet med det här examensarbetet är att bidra med kunskap om vilka föreställningar barn 

själva har om hur man som pojke eller flicka bör vara. Hur ser barn själva på pojkar och 

flickor? Det här kan vara intressant att studera med tanke på att barnens egna upplevelser av 

att vara pojke och flicka kanske inte alltid motsvarar de mål som läroplanen styrt upp för 

förskolans verksamhet. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

Hur definierar barn flickor och pojkar? 

Vilka begränsningar eller möjligheter ser barnen med att vara flicka eller pojke? 
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2. Litteraturgenomgång 

 

Jag har valt att dela upp litteraturgenomgången i olika stycken som representerar olika delar 

ur mitt syfte. Barn föds inte in i den här världen med speciella värderingar om hur man skall 

vara som flicka eller pojke, det är något som de genom sina erfarenheter lär sig3. Så för att 

kunna förstå barnens egna upplevelser kan det vara av stor vikt att först få en liten inblick i 

hur könsmönster kan uppkomma. Detta presenteras i underrubriken kön och genus. Vidare 

kommer jag att beröra forskning kring olika sätt att vara flicka och pojke, barns samspel och 

slutligen kort om pedagogernas roll i barnens sätt att se på flickor och pojkar. 

 

2.1 Kön och genus 

 

I det här avsnittet kommer jag att behandla litteratur som inte enbart är forskningsbaserad, 

men som ändå är relevant för syftet till det här examensarbetet då den behandlar information 

om hur flickor och pojkar behandlas och uppfostras. Detta är relevant på grund av att det kan 

bidra till de uppfattningar som barnen har om hur pojkar och flickor skall vara. 

 

När ett barn föds till världen är den allra första frågan människor ställer; Vad blev det för 

kön? Svaleryd menar att frågan ställs av en stor anledning, för utan att veta svaret kan vi inte 

förhålla oss till barnet. Frågan är helt avgörande för hur barnet kommer att bli behandlat av 

omgivningen. Beroende på vilket kön vi föds med så växer vi upp till olika individer med 

olika uppgifter och roller i familjen och i samhället. Barn testar olika sätt att bete sig på, och 

vilka sätt att vara som upplevs positivt av andra människor, och utifrån det skapas oskrivna 

regler om hur man som pojke eller flicka bör vara4.  

 

Det ingår ofta i människors vardagliga föreställningar om flickor och pojkar att de är olika, 

och att de väljer att leka med olika sorters leksaker. Pojkar väljer mer aktiva lekar, är 

dominerande och högljudda, medan flickorna är lugna, försiktiga och små ”hjälpredor”. De 

här olika normerna för hur flickor och pojkar förväntas vara förankras till stor del i 

förskolan/skolan där barnen gemensamt delar en vardag5. Skillnader pojkar och flickor 

emellan kan bland annat visa sig genom de leksaker och kamrater barn väljer att leka med. 

                                                 
3 Svaleryd 2002 
4 Svaleryd 2002 
5 Svaleryd 2002 
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Pojkar väljer oftare bilar, båtar och verktygsleksaker medan flickor oftare väljer dockor och 

lekar som är mer stillsamma än de lekar pojkar väljer. Pojkar och flickor vet i tidig ålder om 

de krav som deras kön ställer på dem. Genom att observera vuxenvärlden och media ser 

barnen hur respektive kön uppför sig6. Följande citat beskriver begreppet könsroller: 

 

Könsroll är ett vedertaget begrepp som används i dagligt tal för att förklara de skillnader 

som man upplever finns hos kvinnor och män och även bland flickor och pojkar. 

Könsrollsbegreppet utvecklades under 1950-talet och förklarar att flickor och pojkar 

socialiseras, uppfostras till olika rollbeteenden utifrån sina biologiska olikheter7. 

 

Det här citatet är hämtat från regeringens rapport ”Den könade förskolan”, och här förklaras 

begreppet könsroll närmare. Att flickor och pojkar socialiseras utefter sitt biologiska kön till 

olika beteenden är en viktig punkt att nämna. Det här arbetet har fokus på hur pojkar och 

flickor själva tycker att man skall vara som pojke eller flicka. Hur de har uppfostrats kan då 

spela in i hur de tycker och tänker om hur man skall vara. 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet kommer jag att beröra tidigare forskning. Jag har valt att dela upp kapitlet 

om forskning i några mindre avsnitt; olika sätt att vara flicka och pojke, barns samspel och 

pedagogernas roll. Mitt syfte med det här arbetet är att ta dels av barnens egna tankar om hur 

det är att vara pojke och flicka, därför har jag med avsnitten; olika sätt att vara flicka och 

pojke och barns samspel. Avsnittet om pedagogernas roll finns med på grund av att 

läroplanen menar att vuxna runt om barnen har en bidragande roll till att forma barnens syn på 

hur man skall vara som pojke och flicka. Jag anser att det därför kan vara intressant att kort 

beröra pedagogernas roll. 

 

2.2.1 Olika sätt att vara flicka och pojke 

 

I det här avsnittet kommer jag att beröra forskning kring olika sätt att vara pojke och flicka på. 

Vilka olika sätt att vara flicka och pojke har framkommit i studier kring förskolebarn? Finns 

det begränsningar och möjligheter med att vara just flicka eller pojke? I en undersökning om 

könsidentiteter visade det sig att alla barn som medverkade visste hur en pojke skulle vara. 

                                                 
6 Evenshaug och Hallen 1992 
7 SOU 2004 s 34 
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Barnen gav liknande svar som handlade om att en pojke skulle vara snabb, stark och inte 

mesig. Pojkar skulle inte heller leka med tjejleksaker eller tjejer, och de skulle klä sig i kläder 

som var fräcka i mörka färger. Men bara för att barnen har en specifik föreställning om hur 

man skall vara som pojke så behöver det inte alltid omsättas till det som pojkar gör i 

praktiken. En av pojkarna i studien uttrycker att en annan pojke på förskolan är knäpp för att 

han leker med tjejsaker och inte leker med pojkarna. Pojken uttrycker också att man inte 

behöver leka med tjejgrejer bara för att fröken tillåter killarna att göra det8. I en förskolegrupp 

kan olika sätt att vara som flicka och pojke utmärkas genom omsorg. Flickor i en grupp som 

Johansson studerat i en undersökning om barns samspel visar upp handlingar som uttrycker 

omsorg. De visade att de kunde känna av en annan persons behov av omsorg, och de var mer 

omhändertagande än pojkarna. Det här var något som tydligast märktes hos de äldsta 

flickorna i barngruppen, men förekom även hos de yngre. Flickorna i undersökningen visade 

även upp kompetens gällande att stötta andra barn. De undervisade, förklarade och hjälpte de 

barn som inte kunde göra en speciell sak eller som inte förstod hur man skulle göra9. Även 

Tallberg Broman menar att flickor är mer omsorgsgivande, och att de ofta får rollen som 

”hjälpfröken” i förskolan. De sätts mittemellan två pojkar vid t ex matbordet för att lugna 

pojkarna10. 

 

Många studier har visat att det finns tydliga skillnader mellan flickor och pojkars beteende i 

förskolan. Ett sätt att se på forskning kring könsroller är att barnen tillåts olika 

beteendemönster beroende på vilket kön de tillhör, och de uppmuntras också till dessa11. 

Hellman menar tvärtom att barnen själva är högst aktiva i konstruktionen av maskuliniteter 

och femininiteter12. Tallberg Broman menar att barnens skilda beteendemönster inte alltid 

handlar om att de just är flickor och pojkar. Det finns en stor variation och mångfald i hur 

barn tänker och agerar. Det finns dock vissa beteenden och lekar som är mer förknippade med 

flickor och likadant för pojkar. När några pojkar, 6 år gamla fick frågan om vad som är 

specifikt för flickor och pojkar svarade en av pojkarna att flickor har långt hår. Han menade 

också att flickor har accessoarer (som halsband och örhängen) och kan dansa. Flickorna var 

enligt pojken också bättre på att leka mamma, pappa barn, medan han själv tyckte att det var 

tråkigt att leka med dockor. Pojkar i sin tur hade kort hår, lekte med gevär, lego och raketer. 

                                                 
8  Hellman 2005 
9 Johansson 2008 
10 Tallberg Broman 2002 
11 Tallberg Broman 2002 
12 Hellman 2005 
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Pojken ansåg också att man var bättre på att busa som pojke. I formandet av oss själva som 

individer är vi beroende av föreställningar om kön och hur man bör vara som flicka/pojke13. 

 

Barn idag växer upp i en värld där budskap om hur man skall vara som flicka och pojke 

kommer till dem från flera olika håll, bland annat genom massmedia. Barn lär sig snabbt hur 

de skall agera som flickor eller pojkar och genusbeteendet slipas väl i barngrupper. Tallberg 

Broman menar att barn kan vara flicka och pojke på flera olika sätt beroende på situationen 

barnen ställs inför14. Även Hellman har sett tecken på det här i sin undersökning om hur kön 

görs. Ett barn som hade en specifik uppfattning om hur man skall vara uppvisade i en annan 

situation ett annat sätt att vara som pojke som ansågs mer könsöverskridande av Hellman. 

Detta tyder på att barnen trots sina uppfattningar om hur man skall vara som pojke eller flicka 

ändå testar fler sätt att vara, särskilt i leken. I Hellmans undersökning visade sig även barnens 

ålder ha betydelse för hur pojkar och flickor agerade. En pojke vid namn Lucas berättade i 

undersökningen att de yngre pojkarna inte kunde vara med i en specifik lek på samma villkor 

som de äldre av anledningen att de yngre inte kunde kontrollera sig i leken. Lucas berättar 

vidare att de yngre gör fel rörelser i den specifika leken, vidare säger han att de yngre faktiskt 

är ”bäbisar” och att det inte passar så bra i leken som de äldre håller på med15. De yngre 

pojkarna på förskolan ville ofta vara med i de äldre pojkarnas gemenskap, och kallade sig för 

”stora pojkar” för att passa in. Pojkarna kunde också kalla andra barn för ”bebis” för att 

utesluta dem ur lekar. Att vara en stor kille gav också inflytande och makt i barngruppen, 

vilket antagligen var anledningen att de yngre pojkarna ville vara ”stora killar”. Hellman 

upptäckte genom den här undersökningen att barnens användande av begrepp som ”bebis”, 

”stor kille” och ”stor tjej” ofta var sammankopplade med ett stereotypt lärande av hur man 

skall vara som pojke eller flicka. Sammanfattningsvis i undersökningen märktes att flickor 

och pojkar inbjuds att inta två motsatta positioner i förskolan, stora flickor och stora pojkar. 

Dessa positioner kompletterade varandra och utgjorde en kontrast mot den tredje positionen 

”bebisar”. Dessa tre olika positioner bidrar till att flickor och pojkar begränsas i sina 

möjligheter att testa fler sätt att vara som flicka eller pojke16.  

 

Barnens könsidentitet är viktig för dem, och när de inte bemöts med respekt för sin 

könstillhörighet kan konflikter uppstå. Detta märkte Johansson då hon studerade barns 

                                                 
13 Tallberg Broman 2002 
14 Tallberg Broman 2002 
15 Hellman 2008 
16 Hellman 2008 
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samspel. Barnen kunde provocera varandra genom att kalla varandra för ”tjej” om de var kille 

och vice versa. I en av situationerna kallade en pojke en flicka för en ”kille”, vilket fick 

följden att flickan försvarade sig och accepterade inte att bli kallad kille. Till slut blev hon 

ledsen när han inte slutade med sitt provocerande17. Även Nordberg pekar på könsidentiteter 

och hur barn tycks upprätthålla dessa. Hon skriver om en situation där två bröder kommer in i 

en leksaksaffär. Den yngre av dem vill ha något rosa och glittrande och storebrodern styr då 

den yngre in mot ”pojkavdelningen” och säger att man inte kan köpa ”tjejsaker”. Dock lät inte 

den yngre sig övertalas utan köpte en tiara. I bilen hem uttryckte storebrodern en rädsla över 

att hans lillebror skulle bli ”bög”. Den äldres försök till att styra bort lillebrodern från 

”tjejsakerna” kan ses som ett sätt att upprätthålla könsidentiter. Det ligger en homofobisk 

fruktan i den oro som kan uppvisas när pojkar väljer att intressera sig för saker som är 

”feminina”18. 

 

2.2.2 Barns samspel 

 

Här kommer jag att beröra forskning kring hur barns samspel ser ut i ett genusperspektiv. Vad 

har tidigare forskning visat om hur barn samspelar? Hur leker flickor och pojkar? Vilka olika 

sätt att vara pojke och flicka på framkommer i barnens lek? 

 

I en undersökning om barns samspel såg Johansson en tendens till att flickor avstår från vissa 

delar utav sina rättigheter till förmån för pojkarna. Hon menar med detta vissa situationer där 

flickor t ex leker i ett rum men flyttar sin lek för att pojkarna vill ha rummet i stället. I 

Johanssons insamlade material finns ingen situation där det motsatta sker, alltså att pojkarna 

flyttar sin lek för att flickorna skall få ha det önskade rummet men ett tiotal situationer där 

flickorna ger pojkarna förmånen till rummet19. I samma undersökning upptäcktes även att kön 

användes som ett villkor till att få vara med i en lek eller att uteslutas från leken. Barnen i 

studien använde kön som en gränsdragare för vad flickor och pojkar kan göra. Detta visade 

sig bland annat i en situation där barnen skulle se på film, och några pojkar genast valde en 

”killsoffa” där bara pojkar fick sitta. Några flickor valde i sin tur en ”tjejsoffa”. När en pojke 

ville sitta i tjejsoffan uppstod en liten konflikt. Dock tog en av flickorna avstånd till de andras 

                                                 
17 Johansson 2008 
18 Nordberg 2005 
19 Johansson 2008 
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regler och uttryckte att det var en ”dagissoffa” där alla fick lov att sitta20. Detta visar på att 

även om olika normer finns i barnens lekar så finns det även barn som går emot normerna och 

inte tycker att det ska vara skillnad på att vara flicka och pojke. En pojke uttryckte i intervjuer 

som Hellman genomförde att många pojkar tycker att det är fel att leka med dockor. Själv 

ansåg pojken inte att det fanns något fel med det. Han menade att både flickor och pojkar 

kunde leka med vad de ville. Hellman menar att pojken i hennes undersökning var väldigt 

trygg i sig själv och med sina kompisar, han tillhörde dessutom en grupp barn på förskolan 

som sällan hamnade i konflikter med pedagogerna. I samma studie visade det sig att barnen 

hade lättare att leka med både flickor och pojkar när det var färre barn på förskolan, t ex tidig 

morgon eller eftermiddag21. I en annan undersökning av Nordberg som bygger på intervjuer 

med 5-6 åriga barn om vad de lekte med på förskolan berättade pojkarna att de tidigare lekt 

med dockor. Nuförtiden lekte de inte med dockor längre, och detta var de mycket noga med 

att påpeka. Observationer visade att barnen på förskolan hade deltagit i feminint kodade lekar 

under dagen, och när intervjuerna ägde rum valde pojkarna att inte berätta om de lekarna. Då 

berättade de bara om de lekar där de lekt med pojkar och med manligt kodade leksaker. 

Nordberg menar att pojkarna såg det som en social kostnad att kopplas samman med det 

feminina22.  

 

Studier har visat att i barnens lek kan skillnader könen emellan uppfattas. Pojkar har lättare 

att delta i lekar tillsammans med flickor om det inte finns krav på någon speciell färdighet, 

som det t ex gör när man hoppar rep eller leker lekar som t ex ”mamma, pappa, barn”. Under 

observationer har Nordberg sett att flickor har lättare att komma in i pojkars lekar än omvänt. 

När pojkar närmade sig flickornas lek kunde det ofta bli så att pojkarna tog över och 

förvandlade leken till något den inte varit från början. En situation som författaren beskriver 

var när ett gäng flickor lekte att de var hundar. När några utav pojkarna kom med i leken 

förvandlades leken till att hundarna blev vilddjur och började jaga varandra istället. Hon såg 

också tecken på att flickorna ofta fick tillrättavisa pojkarna när de lekte lekar med 

familjetema. Flickorna irriterade sig bland annat på att pojkarna inte förstod hur man t ex 

skulle hålla i en baby. I Nordbergs observationer hände det att pojkar helt stängdes ute från 

flickornas lekar23. 

 

                                                 
20 Johansson 2008 
21 Hellman 2005 
22 Nordberg 2005 
23 Nordberg 2005 
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I en undersökning om hur kön görs visade det sig att ett par flickor bestämde över dockvrån 

på en förskola. Flickorna bestämde över hur leken i dockvrån skulle gå till, och följde inte de 

övriga barnen (ofta pojkar och yngre barn) reglerna så fick de lämna leken eller alternativt 

vara ”bebis”. ”Bebisarna” fick i så fall ligga tysta och stilla i sängen, och mamman eller 

storasystern i leken bestämde över dem. De här flickorna bestämde över dockvrån, och de 

äldre pojkarna på förskolan bestämde över ”Batmanleken”24. En pojke berättade i samma 

fältundersökning att flickor är sämre på att leka Batman än pojkarna. Han menade att det 

beror på deras rörelser eftersom flickorna inte kan röra sig lika snabbt eller hoppa lika högt. 

Däremot reflekterade pojken också över att det kan handla om kläderna. Själv hade han alltid 

mjukisbyxor så att han kan springa snabbt, medan en specifik flicka har en trång kjol så att 

hennes rörelser blir begränsade. På den här förskolan influerades barnens lekar mycket utav 

superhjältar så som Batman, både flickornas och pojkarnas lekar innehöll influenser av 

superhjältar. Maskuliniteten från de här superhjältarna användes i barnens lekar, genom att de 

talade med mörkare röster och använde kraftfulla rörelser25. 

 

2.2.3 Pedagogernas roll 

 

Hur ser verksamheten ut på förskolorna? Här kommer jag kort att beröra forskning om 

pedagogernas roll i bildandet av flickor och pojkars bilder av hur man skall vara. Anledningen 

till att jag har valt att ha med det här avsnittet är för att kunna förstå flickor och pojkars egen 

bild av kön, kan man behöva vara uppmärksam på att pedagogerna kan bidra till barnens 

synsätt. Detta för att pedagogerna utgör en stor del av barnens vardag och därigenom kan 

påverka barnens sätt att se på flickor och pojkar. 

 

Pedagoger har många gånger olika förväntningar på barnen beroende på om de är flickor eller 

pojkar. Pojkar upplevs oftare bråkiga och högljudda medan flickor oftare upplevs tysta, lugna 

och duktiga på att följa de regler som finns på förskolan. Genom att pedagoger har 

förväntningar på att det skall se ut på det viset så påverkas barnens egna uppfattningar om hur 

man som pojke eller flicka skall vara26. I ett forskningsprojekt om förhållningssätt gentemot 

flickor och pojkar som gjordes på förskolorna Tittmyran och Björntomten fann man att 

personalen gjorde viss skillnad på flickor och pojkar trots att de trodde att de behandlade alla 

                                                 
24 Hellman 2008 
25 Hellman 2008 
26 SOU 2004 
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barn lika. Flickorna fick mycket mer språkstimulans än pojkarna, pojkarna tilltalades med 

mycket kortare kommandoliknande meningar, och personalen lämnade oftare pojkarna utan 

tillsyn från någon av pedagogerna. Flickorna däremot höll sig oftare i närheten av personalen, 

fick mycket mer språkstimulering genom samtal och de fick bekräftelse för sitt utseende. De 

fick också bekräftelse för att de var ordningsamma och hjälpsamma27. Eftersom pedagogerna 

är personer som har stor påverkan på barnens liv genom att de träffas nästan dagligen, så är 

bemötandet från pedagogerna viktigt för hur barnen själva ser på att vara flicka/pojke. 

Nordberg skriver att det inte är ovanligt att pedagoger uttrycker att pojkar och flickor är olika, 

trots att de under större delen av dagarna gör samma saker. Detta är något som Nordberg sett 

under sina observationer i olika forskningsprojekt. Genom att skillnaderna lyfts fram så 

mycket så är pedagogerna istället med och skapar könsskillnader28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Tallberg Broman 2002 
28 Nordberg 2005 
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3. Metod 

 

3.1 Val av metod 

 

Jag har valt att genomföra min undersökning med barnintervjuer som metod. Doverborg och 

Pramling Samuelsson menar att just genom intervjuer och samtal med barn så synliggörs 

barns tankevärld, vilket styrker användandet av den här metoden för min undersökning29.  

 

Jag tror att det är viktigt att inte låsa fast sig vid de specifika frågorna man vill ställa när man 

intervjuar barn. När man intervjuar barn så måste man tänka på att fånga upp deras intressen, 

och om man låser fast sig vid ett speciellt frågeformulär så kan barnen lätt tappa intresset och 

samtalet kan dö ut. Jag tror också att för att undersökningen skall bli så bra som möjligt är det 

viktigt att barnen känner sig trygga och känner att de får tala om de saker som de känner är 

betydelsefulla för dem själva. Om frågorna känns konstiga för barnen är det viktigt att snabbt 

kunna omformulera sig eller kunna ta upp ämnet från en annan riktning än vad man tänkt från 

början. Om samtalet går trögt kan man t ex inleda med att tala om något som intresserar 

barnen väldigt mycket och genom det sedan hitta vägar för att komma till det ämne man vill 

samtala om med barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson skriver att det är bra att börja 

intervjun/samtalet med att tala kring något som barnen själva upplevt och som man sett hända 

eftersom det skapar ett förtroende mellan barnet och den som intervjuar. De skriver vidare att 

man måste vara flexibel när man gör barnintervjuer, och frågorna kan inte vara 

detaljplanerade i förväg, dock måste man ha syftet med intervjun klart för att utifrån det 

kunna utforma frågor och samtalsämnen30. Jag valde att formulera några frågor att rikta in 

mig på i mina samtal med barnen, men genomförandet fick ändå inte bli för likt en intervju 

utan jag ville hålla det på en samtalsnivå för att barnen skulle känna sig delaktiga och inte 

pressade att svara på en specifik fråga. 

 

Jag valde att inte spela in samtalen på band, utan enbart ta fältanteckningar. Anledningen till 

det var att jag inte ville att största fokus skulle ligga vid apparaten som låg synlig på bordet, 

utan att barnen ska kunna vara helt fokuserade på vårt samtal. När våra samtal var färdiga så 

fanns texten synlig för barnet, så att de kunde få den uppläst av mig för att känna sig ännu mer 

trygga i att det de sagt är viktigt för mig och att jag använt deras egna ord. 
                                                 
29 Doverborg, Pramling Samuelsson 2000 
30 Doverborg, Pramling Samuelsson 2000 
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Eftersom intervjuerna skedde i samtalsform så valde jag ut vissa grundfrågor som samtalen 

kunde kretsa kring, frågorna finns bifogade som bilaga. 

 

 

3.2 Urval av deltagare 

 

Jag valde att samtala med sex barn födda 2004. När undersökningen genomfördes var de fem 

år gamla. Anledningen till att jag valde att rikta in mig mot förskolans äldsta barn är att jag 

tror att de har lättare att reflektera över den typen av frågor som jag vill undersöka, och att 

samtalen blir mer relevanta för mitt syfte än om jag fokuserat på yngre barn i förskolan. 

Eftersom de är ett eller fler år äldre än övriga barn på förskolan så har de kanske hunnit få fler 

erfarenheter att kunna dela med sig utav. De här barnen har också eventuellt varit på förskolan 

under längre tid, då många börjat där redan som ettåringar. Både pojkar och flickor ingick i 

undersökningen, just för att få en inblick i eventuella mönster, likheter eller skillnader i sätten 

de här barnen ser på varandra och sig själva i relation till kön. 

 

3.3 Etik 

 

Barnens namn, liksom förskolans och kommunens namn är fingerade i min undersökning. Jag 

skrev ett brev till föräldrarna där jag förklarade vad jag skulle göra, och bad om deras 

underskrifter för att barnen skulle få medverka i min undersökning. Jag själv som forskare har 

yttersta ansvaret för att min undersökning är moraliskt acceptabel och det är viktigt att ha 

respekt för mänskligt liv31. För att genomföra studier som respekterar människans liv är det 

viktigt att för mig tänka på att barnen och deras föräldrar måste bemötas med stor respekt. All 

information som jag ger barnen och föräldrarna måste vara korrekt, och jag får endast 

genomföra intervjuer som dokumenteras om just det ämne föräldrarna fått information om. 

Därför skrev jag inte ned det barnen och jag samtalade om som inte hörde till min 

undersökning. Jag som forskare måste även ta ansvaret för de människor som ingår i min 

undersökning och för det data om dem som jag samlar in till mitt arbete32. Så fort mitt arbete 

är färdigskrivet kommer allt material från undersökningen att raderas, och endast de svar som 

finns med i mitt examensarbete kommer att finnas kvar. Detta för att inte någon skall kunna 

                                                 
31 http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml 
32 http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml 
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spåra svaren till ett specifikt barn. Genom att hela tiden respektera barnen, och vara noggrann 

med att avidentifiera barn, förskolans namn och kommunen blir inte informationen jag fått 

fram skadlig för det enskilda barnet. Information som jag anser är av sådan art att den på 

något vis skulle kunna skada barnet används inte i mitt arbete. Vetenskapsrådet skriver att 

deltagare i forskningsexperiment när som helst skall kunna avbryta ditt deltagande, och att 

den som genomför experimentet/undersökningen skall avbryta om deltagaren på något vis kan 

skadas33.  Jag meddelande barnen i min studie om att de när helst de ville kunde avbryta 

samtalet.  

 

3.4 Genomförande av undersökning 

 

I god tid innan barnsamtalen skulle äga rum skickade jag ut brev till föräldrarna för att få 

deras tillåtelse att genomföra intervjuer med deras barn. Pedagoger och barn informerades om 

att jag skulle besöka förskolan och finnas där under en veckas tid. Jag fanns med på förskolan 

sammanlagt 12 timmar under denna vecka, mestadels under förmiddagar men även en 

eftermiddag eftersom det passade verksamheten bäst. En vecka verkade vara en rimlig tid för 

att kunna samla in den mängd data jag behövde och dessutom gav det barnen chans att lära 

känna mig lite innan samtalen ägde rum. Doverborg och Pramling Samuelsson skriver om 

vikten av att skapa en kontakt med barnet, för utan kontakt så vill barnet ofta inte samarbeta 

och då faller intervjun/samtalet. De skriver också att barnet måste få känna sig utvalt och 

betydelsefullt, och barnet skall innan samtalet äger rum få veta vad det ska handla om och 

varför det ska genomföras. Jag förklarade för barnen vad jag skulle göra, och varför jag var 

där. Jag frågade om de ville vara med i min undersökning, och berättade för dem att deras 

tankar var viktiga för mig. Barnen nappade direkt och ville gärna vara med i min 

undersökning. Jag förklarade noggrant för barnen vad min undersökning handlade om och 

varför jag ville prata med dem. Jag berättade också att de när som helst fick avbryta om de 

inte ville vara med längre, eller om de ville gå och göra något annat. Samtalen tog plats i ett 

rum på förskolan där vi kunde tala ostört och utan moment som kunde distrahera barnets 

uppmärksamhet. Doverborg och Pramling Samuelsson skriver att det är viktigt att välja en 

lugn plats för att barnet skall kunna koncentrera sig34.  

 

                                                 
33 http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml 
34 Doverborg, Pramling Samuelsson 2000 
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Jag öppnade samtalen med att prata om något som intresserade barnen. När vi samtalat en 

stund gick jag över till att prata om de frågor jag hade med mig. Flera av barnen verkade 

tycka att det var väldigt intressant att se hur deras tankar blev till text på mitt papper, och jag 

läste flera gånger upp det som skrivits för att de skulle se att jag fångat just det de sagt till 

mig. En pojke utropade ”Oj, så mycket jag kan!” när jag fick vända sida i blocket och börja 

skriva på nästa. Samtalen flöt på bra överlag, vid ett tillfälle var det dock en pojke som 

började vrida på kroppen och titta bort med jämna mellanrum. Jag frågade honom då om han 

hellre vill gå och leka. Han svarade ja, och vi avbröt samtalet. Det viktiga är att barnet alltid 

respekteras och att intervjun avbryts om barnet plötsligt inte vill eller inte orkar mer35. Här är 

det också viktigt att titta efter alla sorters tecken på att barnet inte vill medverka längre, även 

om de inte uttrycker det verbalt så kan de med sitt kroppsspråk visa att de inte vill medverka 

längre36. Annars upplevde jag att barnen ansåg att det var roligt och spännande att få bli 

”intervjuade”. Min uppfattning var att de kände sig speciella som fick följa med och svara på 

”viktiga” frågor. 

 

Jag genomförde samtal med sex barn, två flickor och fyra pojkar, alla fem år gamla, födda 

2004. Anledningen till att det blev två flickor och fyra pojkar var på grund av att jag inte fick 

in svarsformulär från alla föräldrar. Min grundtanke var annars att samtala med tre flickor och 

tre pojkar. 

 

3.5 Analys av material 

 

När samtalen med barnen var färdiga skrev jag rent mina fältanteckningar från samtalen i ett 

datadokument för att lättare få en överblick över barnens svar. Jag skrev varje barns intervju 

för sig, men lade även samman de olika frågornas svar i ett annat dokument. Detta för att jag 

lättare skulle få en överblick över hur barnen svarat på en specifik fråga. För att analysera 

svaren och således hitta mönster eller intressanta tankar i barnens svar genomgick jag en 

process där jag läste varje intervju flera gånger. Jag läste både intervjuerna för sig, och de 

specifika frågornas olika svar. Genom att göra detta började jag att se både mönster och svar 

som skiljde sig i det insamlande materialet. Jag valde att fokusera på de olika 

intervjufrågornas utgångspunkter som bl.a. handlade om hur man är som flicka/pojke, lek, 

kläder osv. Jag använde mig utav färgade understrykningspennor för att kategorisera barnens 

                                                 
35 Doverborg, Pramling Samuelsson, 2000 
36 Skånfors 2009 
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svar. Genom att färga alla svar som handlade om barnens lek med t ex blå färg blev det lättare 

att gå igenom materialet. Genom den här metoden såg jag först många lösa trådar som jag 

sedan kunde börja väva samman till det som sedan skulle bilda mina olika resultatkapitel. 

Med mitt syfte som utgångspunkt kunde jag börja kategorisera upp det barnen i mina 

intervjuer talat om. Barbiedockor, traktorer, kläder och olika begränsningar och möjligheter 

med att vara flicka och pojke växte fram som delar i mitt resultatkapitel då detta var saker 

som återkom i mina intervjuer. Jag valde även att ta med ”övriga” tankar barnen hade om t ex 

lek eftersom jag ansåg att en del av svaren var så pass intressanta för mitt syfte att de behövde 

vara med även om de inte föll under kategorin Barbiedockor eller traktorer. Jag gjorde först 

ett utkast till mitt resultat där jag lade in barnens olika svar på frågorna. När den var färdig 

märkte jag att upplägget blev lite rörigt, och jag omarbetade då hela resultatdelen för att få 

mer struktur och sammanhang över de olika svaren. Jag delade upp resultatet i två delar 

utefter mina två frågeställningar, och de delarna har i sin tur underkategorier som presenteras i 

nästa kapitel. Detta gjorde också att det blev lättare att diskutera resultatet eftersom 

kategorierna kommer igen i diskussionen. Jag valde att i mitt resultat använda mig både utav 

rena citat från barnen samt vanlig text där jag själv beskrev det barnen sagt till mig. Detta för 

att resultatdelen skulle få mer liv och flyt i texten. När resultatet var sammanställt läste jag 

återigen igenom intervjuerna för att se om jag missat något som var relevant för mitt resultat, 

och kunde på det viset komplettera med ytterligare intervjumaterial i det färdiga resultatet. 
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4. Resultat 

 

I det här avsnittet kommer jag att presentera resultatet utav mina barnsamtal. Jag har valt att 

dela upp resultatet två olika delar utefter mina frågeställningar: 

 

• Hur definierar barn flickor och pojkar? 

• Begränsningar och möjligheter med att vara flicka och pojke 

 

Jag kommer i de här olika delarna ha underrubriker kring de mönster som jag sett i materialet 

som framkommit från mina intervjuer, t ex hur man klär sig som pojke och flicka och vad 

man leker med. 

 

Jag har valt att ge barnen fingerade namn i undersökningen, och de sex barn som deltog kallar 

jag för: Per, Anders, Linus, Axel, Lisa och Jenny. 

 

4.1 Olika sätt att vara flicka och pojke 

 

Här kommer jag genom olika underrubriker presentera vad barnen ansåg om hur man skall 

vara som pojke och flicka. De olika underrubrikerna berör dels flickor och pojkars lek, dels 

hur de anser att man skall klä sig som flicka och pojke.  

 

4.1.1 Pojkar och flickors lek 

 

I mina samtal med barnen kring pojkar och flickors lek och vad de själva brukar leka med, 

framkommer några tydliga mönster i barnens svar. Barbiedockor och traktorer är två 

kategorier av lek som barnen nämner mycket i våra samtal. Jag kommer även att ta upp övrig 

lek och övriga tankar om lek som barnen beskriver i våra samtal. 

 

Barbiedockor 

 

Både Jenny och Lisa uttrycker att barbiedockor är något man leker med som flicka. Enligt 

flickorna är det en lek som de ofta ägnar sig åt på förskolan. Lisa berättar att när flickorna 

leker med Barbiedockorna brukar de hålla till i dockvrån på förskolan. Där finns en 
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uppsättning Barbiedockor med tillhörande kläder. Lisa nämner då också att det inte brukar 

vara pojkar med när de leker med Barbie: 

 

”Tjejer leker med Barbie och sådana grejer… och leka med cyklarna 

och gungorna fast gungorna är borta nu när det är kallt ute. Jag 

brukar leka Barbie med mina kompisar… men det är inga killar med 

då.” 

 

När jag frågar Lisa varför pojkarna inte är med när de leker med Barbie så svarar hon att 

killarna inte tycker att det är roligt. Hon funderar en stund och kommer sedan fram till att det 

kan bero på att pojkarna inte tycker om att klä barbiedockorna i fina kläder. Även i samtalen 

med flera utav pojkarna framkommer det att de anser att Barbie och andra dockor är något 

man leker med om man är flicka. Per berättar för mig att flickor leker mest med dockor och 

änglar. När jag frågar om änglarna berättar han att änglarna han syftar på är dockor i form av 

änglar som finns på förskolan. Per menar att det här är leksaker som bara används av 

flickorna på förskolan, han berättar att pojkarna leker med andra saker. Axel berättar också 

för mig att dockor är något som hör till flickornas lekar, och att pojkarna leker med andra 

saker. 

 

Traktorer och fordonslek 

 

När samtalen kommer in på pojkarnas lek är det ett återkommande innehåll att traktorer och 

andra fordon är något som de förknippar med pojkarnas lek. Jenny uttrycker sig så här om 

pojkarnas lek: 

 

”Om man är pojke… då leker man med killsaker. Traktorer… Fast jag 

leker också mycket med traktorer, men inte när jag har kalas då leker 

jag mest med tjejsaker.” 

 

Jenny uttrycker ovan att traktorer är något som hon kallar för ”killsaker”. Dock menar hon att 

traktorer också är något som hon själv också tycker om att leka med, men inte när hon har 

kalas. Jenny berättar för mig att hon oftast brukar bjuda flickor när hon har kalas och att de 

därför leker med tjejsaker. Jenny berättar också att hon på förskolan oftast leker med flickor 

och att deras lek då inte innehåller traktorer utan mest dockor, eller lekar där de bygger kojor. 
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Per och Anders uttrycker båda två att de brukar leka med traktorer, och att det är något som 

pojkar ofta gör. På förskolan berättar de att de brukar leka med traktorerna ute i sandlådan på 

gården, där plöjer de, harvar och bygger vägar. Men det finns även traktorer som de kan leka 

med inomhus i ett speciellt rum på förskolan. Även Axel talar om traktorer och även lastbilar 

som något som han brukar leka med. Axel nämner också att hans lillasyster brukar vara med 

honom när han leker med traktorer hemma. När jag frågar honom om det finns fler flickor 

som tycker om att leka med traktorer svarar han att hans syster brukar vara med honom och 

leka med allt som han tycker om. Om andra flickor leker med traktorer vet han inte riktigt, det 

är ingenting han sett på förskolan i alla fall. När jag frågar Per om han tror att flickorna också 

tycker om att leka med traktorer svarade han direkt nej. Jag frågade varför han tror att det är 

så, och då svarade han efter en stund att flickorna inte har kört så mycket traktor och bil och 

därför inte tycker att det är roligt. Han uttrycker också att han tror att flickorna skulle kunna 

tycka att det vore roligt om de testade att åka riktig traktor.  

 

Övriga lekar och tankar om lek 

 

Här kommer jag att beröra den data som framkommit över övriga lekar och övriga tankar om 

lek som barnen haft i min studie.  

 

När jag samtalar med Jenny uttrycker hon vikten av att vara lekfull när man är flicka. Hon 

menar att lekarna bli roligare om man är lekfull och påhittig. Hon anser också att man skall 

vara lite busig när man leker, och att det är viktigt att inte vara arg. Hon menar också att det är 

viktigt att pojkarna inte är arga och dumma när de leker, eftersom hon anser att man inte vill 

leka med någon som är arg. Jenny menar att det ibland händer att kamrater på förskolan blir 

arga när de leker tillsammans, det kan uppstå konflikter om t ex leksaker. Detta är något som 

Jenny ogillar, och hon önskar att alla barnen skulle vara sams när de leker. 

 

Linus nämner att han oftast leker ”smyglekar” på förskolan, och att det då gäller att smyga på 

tjejerna och de yngre barnen. Enligt Linus är ”smyglekarna” väldigt roliga eftersom man får 

gömma sig så fort någon får syn på en. Han uttrycker att det roligaste är att smyga på 

flickorna och att få dem att jaga honom. Han berättar också om leken ”pussleken” som går ut 

på att flickor ska springa efter pojkar och försöka pussa dem, medan pojkarna springer ifrån 

flickorna. 
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När Lisa får frågan om vad pojkar leker med svarar hon att hon tror att de leker rally. Hon 

berättar att hon själv fått vara med vid ett tillfälle när pojkarna lekte rally. Hon fick då agera 

startflagga när pojkarna körde igång med sina bilar. Ingen av pojkarna talar om rally som 

något de brukar leka med.  

 

När jag samtalar med barnen framkommer det mest att de leker med andra barn utav samma 

kön som de själva. Däremot nämner Jenny att det ibland är mycket roligare att leka med 

pojkarna än med flickorna. Hon menar att det beror på att man får jaga pojkarna och leka mer 

busiga lekar. Något som hon inte leker när hon är med flickorna på förskolan. Per berättar 

också om en flicka som han brukar leka med. När de två leker på förskolan brukar de oftast 

bygga kojor inne i lekhallen eller så ritar de tillsammans. Även Linus nämner att han ibland 

leker med flickorna på förskolan, men att det då handlar mest om att jaga dem eller smyga på 

dem. Ingen av barnen nämner att pojkar och flickor leker tillsammans med t ex dockor eller 

traktorer, utan det verkar som om det blir andra lekar när de leker tillsammans. 

 

4.1.2 Pojkar och flickors klädsel och andra yttre attribut 

 

Här kommer jag att presentera det barnen berörde vad gäller yttre attribut såsom kläder, färger 

och längd på hår. 

 

Utseende och kläder verkar vara centralt för barnen i min undersökning när de beskriver 

flickor och pojkar. Per menar att om man är flicka så har man långt hår och baddräkt på sig. 

Han berättar också att flickor oftast har rosa och lila färger på sina kläder, vilket är något han 

har märkt på tjejerna på förskolan där han går. Flera av barnen nämner klänningar som något 

som är typiskt för flickor. Både Jenny och Lisa uppger själva att de använder klänningar både 

till vardags och när de skall vara extra fina. Jenny berättar att om man har en extra fin 

klänning så kan man låtsas att man är en prinsessa. Axel berättar också att flickor oftast har 

klänning: 

 

”Flickor… Ja dom har mest klänningar och sånt. Killar har aldrig 

sånt… jag vet inte riktigt varför.” 

 

Axel uttrycker ovan att han inte riktigt vet varför pojkar inte använder klänningar. Kanske är 

det något han tidigare inte reflekterat över.  
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Anders berättar för mig att flickor använder trosor och tjejtröjor. När jag frågar hur en tjejtröja 

ser ut svarar han att de har speciella färger men att de kan se lite olika ut. Linus talar även han 

om tjejkläder. Han uppger att han tror att tjejkläder ser ganska vanliga ut, men att flickorna 

har regnbågsfärger på sina kläder. 

 

När samtalet kommer in på pojkarnas kläder verkar ”cool” vara ett nyckelord för att beskriva 

kläderna. Lisa berättar att pojkar ofta har coola kläder. Med ”coola” menar Lisa lite otäcka 

tryck i form av t ex döskallar och spindlar. Hon berättar att flickor inte har sådana tryck på 

sina kläder. Anders talar också om tryck med döskallar. Han berättar att killar brukar ha t-

shirts med döskallar på, och att det är ”coola” kläder. Han menar också att flickor kan ha 

döskallar på sina kläder, men då måste det vara rosa kläder och inte ”vanliga” döskallekläder 

som han själv har. Om någon flicka på förskolan har kläder med döskallar på har han inte 

reflekterat över, men han vet vilka av pojkarna som har döskallekläder. Linus berättar också 

för mig om att pojkar ska ha ”coola” kläder, han nämner dessutom accessoarer som en detalj 

som pojkar kan använda: 

 

”Coola kläder ska man ha då. Halsband… och så sådana halsband 

som sitter på byxor… kedjor. Också har man en sån som jag gillar att 

ha, som en kam med färger i håret… en tuppkam!” 

 

Per nämner liksom Linus håret som något speciellt för pojkar. Han menar att pojkar skall ha 

kort hår, och inte långt som bara flickor har. Han berättar dessutom att pojkar använder 

kortbyxor, badbyxor och kalsonger vilket flickor inte gör. När Jenny och jag samtalar om 

pojkars kläder börjar hon med att säga att pojkar kan använda klänning: 

 

”Man kan ha klänning… byxor, strumpor och gympakläder och 

fotbollskläder. 4ästan allting kan man ha… Jag känner ingen pojke 

som har klänning för pojkar tycker inte så mycket om tjejsaker.” 

 

Jenny uttrycker ovan att pojkar kan ha klänning, men att hon inte känner någon pojke som 

faktiskt har det. Att klänningar är en ”tjejsak” är hon helt på det klara med, och hon antar 

också att det är därför pojkar inte använder dem.  
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4.2. Begränsningar och möjligheter med att vara flicka och pojke 

 

Här kommer jag att presentera de olika begränsningar och möjligheter som barnen beskrivit 

finns med att vara flicka och pojke. Barnen i min undersökning har visat två olika sätt att se 

på begränsningar och möjligheter. Det ena är utefter flickor och pojkars förmågor, och det 

andra är utefter deras intressen. Jag har därför valt att dela upp det här avsnittet efter de två 

sätten att se på begränsningar och möjligheter. 

 

4.2.1 Begränsningar och möjligheter på grund av flickor och pojkars förmågor 

 

Här kommer jag att beskriva de begränsningar och möjligheter som barnen uttryckt finns med 

att vara flicka och pojke och som handlar om barnens förmågor. 

 

Axel menar att pojkar kan bli snickare när de blir stora, men att flickor inte kan det. När jag 

frågar Axel varför flickor inte kan bli snickare svarar han att han aldrig sett en flicka som är 

snickare. Därav tror han inte att det finns kvinnliga snickare. Linus talar också om att pojkar 

är bättre på att bygga och snickra än vad flickor är. Linus menar också att pojkar arbetar 

mycket hårdare än flickor och att det är därför som de är bättre på att t ex bygga och snickra. 

Även Jenny berättar att pojkarna på förskolan är bättre på att bygga än vad hon själv och de 

andra flickorna är. Hon menar också att pojkarna är duktigare på att bygga torn av materialen 

Lego och Kappla, men att hon själv är duktig på att bygga torn i materialet Nopper. 

 

Anders berättar för mig att pojkar är bättre på att köra ambulans och helikopter, men att 

flickor också kan köra dessa fordon. Dock finns det ett fordon som han tror att pojkar är 

ensamma om att kunna köra: 

 

”… man kan köra ambulans och helikopter bättre, men flickor kan det 

också. Man kan köra grävmaskin om man är kille men det kan inte min 

mamma.” 

 

När vi fortsätter samtala om grävmaskiner framkommer det att Anders inte tror att flickor kan 

köra grävmaskin. När jag frågar varför svarar han att han inte riktigt vet, och nämner än en 

gång att hans mamma inte kan köra grävmaskin. Anders fortsätter samtalet med att säga att 

flickor inte kan köra bil. När jag frågar honom varför han tror att det är så, så svarar han att de 
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helt enkelt inte kan köra bil. Vi diskuterar en stund kring ämnet, och jag frågar honom om han 

inte känner någon vuxen tjej som kan köra bil. Då kommer han på att hans fröknar på 

förskolan faktiskt har bilar, och att en del tjejer kanske ändå kan köra bil. 

 

Linus menar att flickor springer mycket långsammare än pojkar. Han har märkt det när de 

leker lekar på förskolan där de ska jaga varandra. Han menar att pojkarna alltid kan springa 

ifrån flickorna för att de är mycket snabbare. 

 

Axel och jag samtalade om vad man som flicka och pojke kan och inte kan göra, och han 

svarade att matlagning är något som flickor är bättre på än pojkar: 

 

”Flickor… dom lagar mat och så där. Tjejer är bättre på det… jag vet 

inte riktigt varför. Tjejer kan också jobba ibland och så där. Men då 

vet jag inte riktigt vad de jobbar med…” 

 

Axels uppfattning är också att han inte riktigt vet vad flickor jobbar med när de väl jobbar. Vi 

samtalar vidare om detta, men han kan inte komma på något yrke som flickor kan jobba med. 

 

4.2.2 Begränsningar och möjligheter på grund av intresse 

 

Här kommer jag att beskriva de begränsningar och möjligheter som barnen uttryckt finns med 

att vara flicka och pojke och som handlar om barnens intressen. 

 

När Lisa och jag samtalar om möjligheter och begränsningar med att vara flicka och pojke 

berättar hon att pojkarna inte kan ”pärla” (lägga pärlplattor): 

 

”Ja att pärla… pojkarna kanske kan pärla… men de vill inte göra det. 

Bara småkillarna vill pärla men dom stora killarna vill inte det. Jag 

har inte sett så många killar som kan pärla.” 

 

Lisa och jag samtalar vidare om hur det kommer sig att killarna inte vill pärla. Lisa menar att 

de inte tycker att det är roligt att sitta i pysselrummet där pärlandet sker, eftersom det oftast 

bara är flickor i det rummet. Hon nämner dock att det ibland finns pojkar med som tycker om 
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att pärla, men att de pojkarna är yngre. De äldsta pojkarna på förskolan undviker helt och 

hållet att pärla enligt Lisa.  

 

Jenny berättar för mig att pojkar tycker om musikstilen Rock n Roll, något som hon inte tror 

att flickor tycker om att lyssna på. Det här har hon märkt när barnen lyssnar på musik inne i 

lekhallen. Jenny berättar att en fröken brukar hjälpa dem att sätta på musik i lekhallen så att 

de får dansa. Flickorna vill då lyssna på låten ”Mamma Mia”, medan pojkarna vill lyssna på 

en låt som enligt Jenny hör till genren Rock n Roll. Hon kommer inte ihåg vad låten heter, 

men vet att pojkarna tycker att den är mycket bättre än ”Mamma Mia”. Hon menar också att 

det finns en skillnad i vad pojkar och flickor kan göra. Hon berättar om klätterställningen på 

gården som hon och hennes kompisar brukar hoppa i. Pojkarna kan inte hoppa där enligt 

Jenny. Men hon kommer sedan på att hon aldrig sett en pojke hoppa därifrån och att de 

kanske kan om de provar. 

 

Per menar att det inte finns någon begränsning med att vara flicka eller pojke. Han anser att 

man kan göra precis vad man vill oavsett om man är flicka eller pojke, och att det inte finns 

något som flickor eller pojkar skulle vara bättre på. Han anser att flickor och pojkar kan tycka 

om olika saker, men att det mer handlar om intresse än förmåga att kunna klara av en viss 

sorts aktivitet. Något som han menar att flickor tycker om men som inte pojkar tycker om är 

dockor. Dock vet han inte varför det är så, men ingen av pojkarna som han leker med på 

förskolan tycker om att leka med dockor. Han berättar att det är flickorna som leker med 

dockorna på förskolan. Han berättar att han aldrig sett att någon pojke är med i docklekar. 
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5. Avslutande diskussion 

 

Mitt syfte med det här examensarbetet var att bidra med kunskap om hur barn själva ser på att 

vara flicka eller pojke. Mina frågeställningar berörde barns olika definitioner om flickor och 

pojkar, och vilka eventuella möjligheter och begränsningar barnen såg bundna med ett visst 

kön. I det här avsnittet kommer jag att diskutera metod, resultat och slutligen dra en slutsats 

kopplat till mitt syfte. 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

En viktig del att ha insikt i gällande min undersökning är att genom att genomföra en 

undersökning av det här slaget så är jag själv med och bidrar till att flickor och pojkar kan se 

olikheter hos varandra. I mitt arbete beskriver jag också olikheter, vilket bidrar till att 

olikheter könen emellan framkommer. Genom den typen av frågor jag har ställt så finns det 

möjlighet att jag har väckt tankar om olikheter kön emellan hos barn som inte haft det 

tidigare. De resultat jag fått fram genom min undersökning bör därför också ses i ljuset av att 

barnen fått frågor av mig som kan ha väckt tankar om olikheter könen emellan. Detta kan ha 

bidragit till hur barnen svarat. På grund av detta kan kanske mitt resultat se ut på ett annat sätt 

än vad det hade gjort om jag genomfört observationer i stället för intervjuer. Observationer 

hade kanske visat ett helt annat sätt att vara pojke och flicka än det sätt som barnen beskrivit 

under våra samtal. Frågorna jag har ställt kan också bidra till begränsningar och eventuellt 

leda till att vissa saker inte framkommer i undersökningen. 

 

Att använda barnsamtal/intervjuer som metod har varit lärorikt. Barnen har många tankar och 

idéer om hur flickor och pojkar kan vara, och jag anser att det är av stor vikt att ta del av deras 

tankar för att utforma en bra verksamhet. Det är också viktigt att ta del av litteratur kring 

barnsamtal (t ex Doverborg & Pramling Samuelsson) innan man ger sig ut och startar en 

sådan här undersökning. Jag tror inte att det hade fungerat lika bra om jag inte haft ”kött på 

benen” och insett vilka svårigheter som kan uppkomma under ett sådant samtal. Jag höll noga 

utkik efter tecken på att barnen ville avbryta samtalet, och när jag fann sådana tecken frågade 

jag direkt om de ville avsluta. Att samtala med barn innebär att alltid måste sätta dem i 

centrum, deras tankar är det viktigaste. Jag var tvungen att bortse från mina egna 

föreställningar och fördomar om hur det kan upplevas att vara flicka eller pojke och i stället 
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lyssna på barnens egna svar. Det var otroligt lärorikt och viktigt att sätta bort mina egna 

tankar och i stället helhjärtat ta del av deras tankar. Jag kände också att det var otroligt viktigt 

att ställa följdfrågor, genom dem fick jag ytterligare ta del av varför barnen tänkte som de 

gjorde. Barnen var mycket entusiastiska till att medverka, och jag anser att de svar de gett mig 

har varit värdefulla för min undersökning. Stundtals kunde det dock vara svårt att få svar som 

var relevanta och användbara. Detta märkte jag hade ett samband med att barnen kanske inte 

förstod frågan eller helt enkelt inte tyckte att det var intressant att tala om. Då fick jag försöka 

omformulera mig så gott jag kunde, eller försöka samtala om något annat för att åter fånga 

barnets intresse. Det hände också att jag helt och hållet lämnade den specifika frågan och gick 

vidare till något som var mer begripligt för barnen. Jag märkte snabbt att de mest relevanta 

svaren för mitt syfte kom när barnen var engagerade och hade mycket att berätta för mig. Jag 

försökte ställa mina frågor så neutralt som möjligt, och utan att ge barnen en aning om vad jag 

själv ansåg om ämnet. Dessutom var det viktigt att inte ställa ledande frågor eftersom det 

kunde ha påverkat och vinklat svaren väldigt mycket. Jag försökte därför att ställa frågor som 

var så öppna som möjligt och krävde att barnen själva tänkte efter och inte bara svarade ja 

eller nej. 

 

I efterhand kan jag känna att det kunde ha varit skönt att ha med en diktafon för att spela in 

samtalen, just för att slippa anteckna allt på plats. Jag hann dock med att skriva ned alla deras 

svar, och barnen var mycket intresserade av det jag skrev och blev ”stolta” när de såg hur 

deras tankar kom till skrift på ett papper. Så av den anledningen anser jag att jag gjorde ett bra 

val. Dock hade det kanske underlättat om jag både använt diktafon och fältanteckningar just 

för att fånga upp tonlägen och liknande i barnens svar. 

 

Var barnsamtal den bästa metoden för mitt syfte? Jag tror att barnsamtalen gav barnen en 

chans att få komma till tals och uttrycka sina åsikter på ett sätt som t ex en observation inte 

skulle ha gjort. Däremot kanske observationer hade gett en annan bild eller en vidare bild än 

vad mina samtal gjorde. Det barnen talade om under intervjuerna kanske inte alltid var så som 

det fungerade i praktiken. Jag genomförde samtal med sex barn, kanske hade mina svar sett 

väldigt annorlunda ut som jag använt mig av t ex tolv barn i min undersökning. Då hade jag 

kanske kunnat upptäcka fler eller andra mönster i hur de olika barnen tänker om ämnet. Det 

hade också antagligen gett mig mycket mer material till mitt resultat.  
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5.2 Resultatdiskusson 

 

Barnen i min undersökning hade många gånger liknande idéer om hur man är som flicka och 

pojke, andra gånger var deras svar raka motsatser eller väldigt olika varandra. Det här kan 

tolkas som att de svarat utefter de erfarenheter de själva har. Även om de delar samma vardag 

på förskolan med samma pedagoger och samma kamrater så delar de inte hela livet 

tillsammans. Alla barn har olika erfarenheter med sig utöver de som de får genom förskolan 

genom familj och umgängeskretsar. De har alla människor i sitt liv med olika egenskaper, och 

har säkert därför olika erfarenheter om hur man kan vara som flicka och pojke. Det är 

dessutom viktigt att påpeka att jag endast samtalat med sex barn, och deras svar är inte på 

något vis generella för barn över lag, utan en inblick i hur några barn på en specifik förskola 

uppfattar ämnet. I det här avsnittet kommer jag att diskutera svaren från min undersökning 

tillsammans med den tidigare forskning jag berört i arbetet.  Jag har delat upp 

resultatdiskussionen i underrubriker; flickor och pojkars lek och samspel, flickor och pojkars 

klädsel och slutligen begränsningar och möjligheter. 

 

5.2.1 Flickor och pojkars samspel 

 

Vilka olika sätt att vara flicka och pojke på har framkommit när vi samtalat kring barnens 

samspel? I min undersökning framkom att Barbie och traktorer är två utav de leksaker som 

barnen leker med mest på förskolan och i hemmet. Här kan jag se en tydlig könsfördelning i 

att flickorna väljer att leka med Barbie och andra dockor, medan pojkarna väljer att leka med 

traktorer och andra fordonsleksaker. Evenshaug och Hallen skrev också om hur skillnader i 

pojkar och flickors lek kunde märkas på att flickor valde dockor och pojkar valde bilar37. Vad 

kan det bero på att flickorna och pojkarna i min undersökning väljer olika leksaker?  En av 

flickorna, Jenny, tror att anledningen till att pojkar tar avstånd från Barbiedockor är på grund 

av kläderna som man ska sätta på dockan. Hon tror att pojkarna ogillar detta. Kan det vara så 

att Jenny reflekterat över att pojkarna inte leker med Barbie och funderat över varför? Eller är 

det något Jenny kommer på medan vi samtalar om Barbiedockor? Per uttrycker också att 

pojkar inte tycker om dockor, men han har inget riktigt svar till varför. Kan det vara så att 

barn inte reflekterar över varför de väljer att leka med en viss sorts leksaker? Hellman såg i 

sin studie att flickorna var de som bestämde över dockvrån på förskolan38. Detta kan jag 

                                                 
37 Evenshaug, Hallen 2001 
38 Hellman 2008 
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också se tecken på i min studie, eftersom pojkarna väljer att inte vara i dockvrån, och 

flickorna berättar att det är just flickor som är där och leker. Nordberg menade att pojkar har 

svårare att gå in i flickors lekar än tvärtom, vilket kan vara en anledning till att pojkarna sällan 

vistas i dockvrån. I Nordbergs studier fann hon också att flickor kunde irritera sig på att 

pojkar inte förstod hur t ex mamma, pappa, barn-lekar skulle gå till och därför stängde 

pojkarna ute från dem39. Sådant kan kanske också ligga till grund för varför pojkarna i min 

undersökning valde att inte leka i dockvrån, eller med dockor överhuvudtaget. Något som jag 

ställer mig frågande till är varför det så ofta verkar vara så att pojkar väljer just bilar och 

traktorer medan flickor väljer dockor. Vad beror det på att det finns en tydlig könsuppdelning 

när det gäller barns leksaker? Handlar det om de signaler som människor runt omkring barnet 

(pedagoger, föräldrar, andra barn) sänder ut? Kan det vara så att människor runt omkring 

barnet omedvetet talar om för barnet vilken sorts leksaker han eller hon bör välja att leka med 

på grund av barnets kön? Forskningsprojektet på förskolorna Tittmyran och Björntomten 

visade ju att pedagoger utan att de är medvetna om det behandlar pojkar och flickor olika40. 

Kanske påverkar detta barnens val av leksaker, och sätt att se på vad som är ”tillåtet” för 

flickor och pojkar. Nordberg skrev om pojken som försökte få sin lillebror att inse att 

”pojkleksaker” var det enda som gällde, han var orolig för sin lillebror som så tydligt hellre 

valde ”tjejsaker”41. Kan det vara så att könsöverskridande beteenden bevakas av barnen 

själva, och att de agerar ”poliser” för att se till att ordningen upprätthålls angående vad flickor 

och pojkar skall leka med? I min undersökning framkom inget sådant ”polisbeteende” men 

däremot verkade barnen ha starka uppfattningar om vad flickor och pojkar skulle leka med. 

Nordberg menade att pojkar ser det som en social kostnad att kopplas ihop med feminina 

lekar, och därför undviker att tala om att de lekt med t ex dockor42. Om detta är något som 

stämmer på barnen i min undersökning kan jag inte veta. Genom observationer hade sådant 

eventuellt kunnat bli synligt med barnen i min undersökning, men genom enbart intervjuer 

kommer inte sådant fram.  

 

Mitt syfte behandlar hur man skall vara som flicka och pojke enligt barnen själva. Det finns 

flera olika sätt att vara flicka och pojke på, och det visar Jenny under våra intervjuer. Jenny 

går lite mot strömmen om man ser till barnen i min undersökning. Hon berättar att traktorer är 

en pojkleksak, men att hon själv också tycker om att leka med just traktorer. Däremot berättar 

                                                 
39 Nordberg 2005 
40 Tallberg, Broman 2002 
41 Nordberg 2005 
42 Nordberg 2005 
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hon att hon inte väljer att leka med traktorer när hon har kalas med andra flickor. Kan det vara 

så att Jenny har uppfattningen om att ”pojkleksaker” är något som hennes kompisar ha svårt 

för att acceptera? Kanske är det därför hon väljer att inte leka med traktorer när hennes 

tjejkompisar är med. Det kan tyda på någon form av socialt tryck. Det kan också handla om 

att Jenny i olika situationer är flicka på olika sätt. Hellman såg tecken på detta i sin 

undersökning, där barn uppvisade olika sätt att vara som pojkar och flickor i olika situationer. 

Barn som visste hur man skulle vara som pojke kunde i andra situationer uppvisa beteende 

som var könsöverskridande43. Pers tankar om att flickor inte gillar traktorer på grund av att de 

inte åkt i dem, är intressanta. Per syftar här på att intresse kan komma utav erfarenheter och 

möjligheter att få testa på olika saker. Jag tror att många barn (och även vuxna) skulle kunna 

ha många fler intressen och glädjeämnen i livet om de bara vågade testa på saker som står 

utanför normen. Om man är rädd för att testa en specifik sak på grund av att man kan bli retad 

kanske man missar en chans till många positiva upplevelser. I Hellmans studie blev en av 

pojkarna kallad knäpp för att han valde att leka med tjejsaker. De andra barnen på förskolan 

såg detta som ett avvikande beteende för att det inte följde normen för hur man skulle vara 

som pojke44. Genom att ge barnen fler möjligheter till goda upplevelser kanske vi kan sudda 

bort de ibland hårt dragna gränserna för vad som är accepterat för flickor och pojkar? 

 

Johansson märkte i sin undersökning att barnen använde kön som en gränsdragare för att få 

vara med i lekar och för vad flickor och pojkar är kapabla att göra45. Lisa uttrycker att inga 

pojkar är med när hon leker med Barbiedockor på förskolan, likaså menar Per att inga pojkar 

på förskolan leker med Barbie. Kan det vara så att det finns en gräns dragen vid dockor, och 

att pojkar väljer att inte leka med dem just för att skydda sin könsidentitet? Både Johansson46 

och Nordberg47 skriver om hur viktigt det är för barn att ha en trygg könsidentitet. Nordberg 

menar att flickor har lättare att gå med i pojkars lek än tvärtom, men hon såg också att pojkar 

helt stängdes ute från flickors lek48. Barnen i min undersökning talar inte om några situationer 

där någon stängts ute från leken. Däremot talar de om att flickor och pojkar leker med olika 

saker. Det visar sig också att de oftast leker med kamrater utav samma kön som dem själva. 

Bara Jenny och Linus berättar att de ibland leker med barn av det motsatta könet. Kan det 

vara så att de här barnen är så trygga i sin egen könsidentitet att de kan leka med barn utav 
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motsatt kön utan att vara rädda för att t ex bli retade? Både Jenny och Linus är på det klara 

med att det är skillnad med att leka med pojkar och flickor. Båda två leker andra sorters lekar 

när de är med det motsatta könet. Jenny tycker om att vara med pojkarna ibland för att hon får 

jaga dem. Lekarna med pojkarna innebär mer fart och fläkt för Jenny, medan hon med 

flickorna leker lugnare lekar t ex i dockvrån. Evenshaug och Hallen menar också att pojkarnas 

lekar är mer fartfyllda medan flickornas lekar är lugnare49. Linus tycker om att vara med 

flickorna ibland för att han smyger på dem eller jagar dem. Sådana lekar kan ses mer 

könsneutrala och är kanske därför en anledning till att de fungerar väl för båda flickor och 

pojkar att leka. 

 

5.2.2 Flickor och pojkars klädsel 

 

Hur skall man vara som flicka och pojke enligt barnen jag intervjuat? Utseende och kläder 

verkar vara ett attribut som barnen i min studie kopplar samman med vilket kön man tillhör. 

Utav de resultat som mina barnsamtal gett visar det sig att de flesta av barnen kopplar 

samman klänningar med något typiskt för flickor. Att klänningar är något av det första de 

tänker på är kanske inte så konstigt. Klänningar är något som enligt min egen uppfattning 

kopplas ihop med det kvinnliga könet, vilket säkert bidrar till barnens syn på just klänningar. 

Jag tycker att Jenny ger en intressant och könsöverskridande bild när hon säger att pojkar kan 

ha klänning men att hon själv inte sett någon som har det. Detta kan tyda på att hon själv inte 

tycker att det skulle vara konstigt om en pojke hade klänning. Hon är ensam om att resonera 

så här av barnen i min undersökning. I Johanssons undersökning kunde vi också se en flicka 

som handlade på ett könsöverskridande sätt när hon inte accepterade att bara flickor fick sitta i 

en speciell soffa50. Hur kommer det sig att vissa barn inte accepterar att t ex klänningar bara 

är något för flickor? Har det med uppfostran och egna erfarenheter att göra? Eller kan det vara 

så att de här barnen är så trygga i sig själva att de inte ser hinder med att vara flicka eller 

pojke? De övriga barnen som talade om klänningar i min undersökning var helt bestämda på 

att klänningar var ”tjejkläder”. När Axel nämner klänningar som en ”tjejplagg” säger han 

också att han inte riktigt vet varför pojkar inte använder det. Kanske är det så med många 

”tjejsaker” och ”killsaker” att barnen själva inte riktigt vet varför det är uppdelat, och varför 

en viss sak tillhör den ena könskategorin. 
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Liksom Hellmans studie visade så tyckte även många utav barnen som medverkade i min 

undersökning att pojkars kläder skulle vara tuffa51. ”Coola” kläder, med otäcka tryck visade 

sig vara några utav benämningarna som barnen gav på pojkars kläder. Döskallar var ett 

populärt tryck bland pojkarnas kläder på förskolan. Anders menade att flickor också kan ha 

döskallar men att de i så fall måste vara rosa. Vanliga döskallar kan bara pojkar ha enligt 

Anders. Här kan vi se hur tydlig uppdelning det kan vara på flickor och pojkars kläder. 

Flickor får lov att ha döskallar men endast om de är rosa. De vanliga, tuffa döskallarna får 

bara finnas på pojkarnas kläder. Något som också kan märkas i klädbutiker för barn. Finns det 

döskallar och tuffare tryck på ”flicksidan” så är de ofta rosa och överösta med glitter enligt 

min egen erfarenhet. Något som slår mig så här i efterhand är att inget av barnen talade om 

färger på pojkars kläder. När samtalen handlade om flickors kläder nämndes färger ett par 

gånger, men aldrig vid pojkarnas kläder. I Hellmans studie visade det sig att barnen ansåg att 

pojkar skulle ha mörka färger på sina kläder, något som inte nämndes alls i min studie52. Om 

det beror på att barnen inte ansåg att någon speciell färg var förknippad med pojkar eller om 

det beror på att barnen helt enkelt inte tänkte på färger just då kan jag inte veta. Men det är en 

intressant aspekt, eftersom min erfarenhet är att färger ofta förknippas med kön t ex genom att 

det redan på BB sätts blåa mössor på pojkarna och rosa på flickorna. 

 

5.2.3 Begränsningar och möjligheter 

 

En av mina frågeställningar berörde om det finns möjligheter och begränsningar med att vara 

född till det ena eller det andra könet. Barnen i min studie gav väldigt många olika svar på 

vad som flickor och pojkar kan och inte kan göra. De kommer alla från olika familjer och 

olika bekantskapskretsar vilket säkert spelar in i hur de ser på vad som är möjligt att göra som 

flicka och pojke. Svaren runt kläder och leksaker var mer lika varandra, vilket kan komma 

utav att det är sådant som de tillsammans med sina kompisar på förskolan kan se och 

upptäcka. Men just vad som är möjligt och inte möjligt kan vara så olika beroende på vad 

barnen sett pojkar/flickor och män/kvinnor göra. 

 

Anders som berättar att flickor inte kan köra bil kanske inte har kvinnor i sin omgivning med 

körkort. Eller så kan det vara så att han inte tänker på flickor och kvinnor som samma kön, 

utan han kanske inte ser t ex sin mamma som en flicka. Sådana saker kan mycket väl spela in 
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i de svar som barnen har gett mig, och behöver inte alls vara en föreställning om att flickor 

inte skulle kunna vara kapabla att köra bil. Kanske kan det också bero på att han själv är pojke 

och talar om att han tycker om att leka med bilar. Kanske ser han bilar som något typiskt för 

just pojkar eftersom han själv tycker om dem? 

 

Liksom Hellman skriver om hur en pojke menar att flickor inte kan röra sig lika snabbt som 

pojkar, menar Linus att flickor är långsamma53. Linus talar om hur flickorna aldrig kan hinna 

ikapp dem när de leker. Linus har en bild utav att alla flickor springer långsamt, och att pojkar 

är snabbare. Kan hans åsikt vara bildad utav enbart hans egna erfarenheter? Kanske är det så 

att han själv är snabb och därför kommer ingen flicka ikapp honom när de leker? Hans tankar 

om flickors långsamhet tyder på att han ser en skillnad i hur flickor och pojkar kan röra sig. I 

Hellmans studie trodde pojken att flickors rörelser blev hindrade utav deras kläder54. Så kan 

det kanske även vara på den här förskolan. Eftersom flickorna gärna väljer klänning så kan ju 

det begränsa deras snabbhet mer än ett par byxor skulle ha gjort och därför påverkar Linus 

syn på flickors långsamhet. 

 

Axel menar att flickor är bättre på matlagning än pojkar. Ett påstående som mycket väl kan 

grunda sig på Axels egna erfarenheter av vem som lagar mat. Kanske smakar hans mammas 

mat bättre än hans pappas? På förskolan där Axel går finns en kvinna som arbetar i köket, 

vilket också kan bidra till att han tror att kvinnor är bättre på matlagning. I den tidigare 

forskning jag tagit del utav till mitt arbete fann jag ingenting om att pojkar har en syn om att 

flickor är bättre på matlagning. Men det kan också hänga ihop med ”dockvrån” och de 

aktiviteter som sker där. Vilket ofta enligt Hellman visat sig vara familjelekar där barnen tar 

hand om dockor och lagar mat åt dem55. 

 

Axel och Linus talar om att pojkar är bättre på att bygga än vad flickor är. Även Jenny håller 

med pojkarna om detta påstående. Axel har aldrig sett en kvinnlig snickare och tror därför inte 

att flickor kan arbeta som det. Detta kan tydas som om hans erfarenheter styr hans svar. Om 

Axel känt till någon kvinnlig snickare kanske han aldrig hade påstått att flickor inte kan jobba 

som det. Linus menar att pojkar är bättre på att snickra än flickor, vilket tyder på att han tror 

att flickor ändå kan snickra fast inte lika bra. Att tre utav barnen i undersökningen visade sig 
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ha liknande åsikter om just att kunna bygga/snickra ser jag som att det är något som kopplas 

till det manliga könet. Antagligen anser de här barnen att män är bättre på detta, och 

antagligen beror det på att de sett flest män snickra. 

 

Per menar att det inte finns några som helst begräsningar med att vara flicka eller pojke. Det 

finns ingenting som det ena eller andra könet inte klarar av. Däremot menar Per att det 

handlar om tycke och smak och att det är därför barn kan vara olika. Genom att människor har 

olika intressen så väljer de olika saker att göra. Pers tankar är intressanta. Han uppvisar 

förståelse över att könet inte bestämmer över vad man skall och inte skall kunna göra eller 

tycka om. Han visar att det finns olika sätt att vara flicka och pojke på, och att det inte handlar 

om vilket kön man fötts till. Som Tallberg Broman skriver så finns det en stor variation med 

hur barn tänker och agerar vilket bli synligt genom Pers tankar56. Pers tankesätt är olikt de 

övriga barnens i min studie, Pers tankar strider också emot pojkarna i Hellmans studie där de 

flesta hade en klar bild av vad man som pojke skulle och inte skulle göra. Däremot funderar 

han i samma banor som en annan pojke i samma studie. Den pojken menade också att det inte 

fanns några begräsningar med vad man kan göra som pojke och flicka57. Jag finner det 

intressant med barn som tänker ”över” gränserna och som inte ser hinder någonstans i hur 

man skall vara. Jag tror att det är en egenskap att vara rädd om, eftersom barn med det 

synsättet kan ha lättare att ta för sig och testa nya saker. Även Lisa funderar lite i de här 

banorna genom hennes uttalande om att pojkar kanske kan lägga pärlplattor men att de inte 

vill göra det. Här handlar det alltså om vad pojkarna är intresserade av, och eftersom de inte 

vill lägga pärlplattor, har de heller inte lärt sig att göra det. Däremot menar Lisa att det är just 

pojkarna som inte tycker om att lägga pärlplattor, hon reflekterar inte över i fall det finns 

någon av flickorna som inte tycker om det. Hennes tankar om att de yngre pojkarna på 

förskolan är med och lägger pärlplattor är intressanta. I Hellmans studie var det skillnad på att 

vara en ”stor pojke” och en ”bebis”. Idealet på den förskolan var att vara ”stora pojkar” och 

”stora flickor”, och barnen på den förskolan var rörande överens om hur man skulle vara som 

pojke58. Kan det vara så att de yngre pojkarna på den här förskolan ännu inte fått en bild av 

vad man skall och inte skall göra som pojke och att de därför inte ser något fel med att lägga 

pärlplattor? Eller är det helt enkelt en slump att de äldre pojkarna tar avstånd från pärlplattor 

till skillnad från de yngre? 
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5.3 Avslutande diskussion 

 

I mitt kommande yrke som pedagog i förskolan anser jag att det är viktigt att ta del av barns 

tankar för att utveckla verksamheten. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) finns tydliga 

riktlinjer (som finns att läsa i inledningen till detta arbete) över hur pedagoger skall arbeta för 

att motverka traditionella könsmönster. Med hänsyn till de här målen anser jag att det är av 

stor vikt att undersöka sin verksamhet på djupet och försöka förstå hur det upplevs för barnen 

att vara flicka eller pojke idag. Genom att ta del av barnens tankar kan pedagoger kanske 

lättare förstå var fokus behöver läggas i ett genuspedagogiskt arbete. Jag anser inte att det är 

fel att flickor väljer Barbiedockor framför traktorer, barn ska självklart leka med det som 

tilltalar dem mest. Min oro är dock att barnen inte ges tillräckliga möjligheter att få testa fler 

sätt att vara flicka och pojke på. Jag anser att alla barn skall få chansen att prova allt de vill, i 

stället för att de ”skolas” in i ett sätt att tänka och vara som kan tänkas vara könsstereotypt. 

Jag tror inte att flickor föds med en egenskap att älska rosa färger och Barbiedockor, jag tror 

inte heller att pojkar föds med egenskaper om traktorer och tuffa tag i lekar. Därför tycker jag 

att det har varit intressant att ta del av barnens egna tankar om hur det är att vara flicka och 

pojke, och hur de anser att det andra könet skall vara. En intressant aspekt att fortsätta 

undersöka skulle vara att ta reda på hur dessa tankar fötts hos barnen. Är det så som 

Evenshaug och Hallen skriver att flickor och pojkar tidigt lär sig genom att observera 

vuxenvärlden hur man skall bete sig om man är flicka respektive pojke59? Har flickorna och 

pojkarna i min undersökning formats av omgivningen till att tycka och tänka på ett speciellt 

sätt om kön? Det är en fråga jag inte kan besvara med säkerhet, men jag anser att det är viktigt 

att ha detta i åtanke vid arbete med barn. Jag tror att pedagoger i förskolan kan finnas med och 

hjälpa barnen att få fler bilder av hur man som pojke eller flicka kan vara. Något som jag 

anser är av stor vikt är att ta bort ordet ”skall”, när det talas om hur flickor och pojkar är. Om 

pedagoger och andra vuxna som finns i barnens omgivning använder ordet ”kan” i stället kan 

det kanske öppnas upp fler möjligheter med hur man kan vara som flicka och pojke. T ex en 

flicka kan vara en person som tycker mycket om hästar och bilar. En flicka kan också vara en 

person som tycker om att rita, dansa och leka med Batman-figurer. Människor är inte stöpta i 

samma form, det finns inte ett sätt att vara flicka eller pojke på. Därför anser jag att det är 

viktigt att låta barnen i förskolan och andra verksamheter få upptäcka alla olika sätt som finns 
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att vara barn på idag oavsett kön. Som SOUs rapport visade så är pedagoger med och 

påverkar barns uppfattningar om hur man skall vara som flicka och pojkar genom de 

förväntningar de har på barnen60. Därför tror jag att det är viktigt att vara medveten som 

pedagog om att sättet man bemöter barnen på kan påverka barnens förställningar om manligt 

och kvinnligt. Just därför tror jag att pedagoger i förskolan utgör en stor och viktig roll, 

pedagoger kan påverka och hjälpa barnen att inte ha könsstereotypa föreställningar. Utan 

istället ge dem föreställningar om att allt är möjligt, oavsett vilket kön man föds till. 

 

5.4 Slutsatser 

 

Mitt syfte var att bidra med kunskap om hur barns egna tankar om hur flickor och pojkar kan 

vara. Mina frågeställningar behandlade olika sätt att vara som flicka och pojke, och 

begränsningar och möjligheter med att vara just flicka eller pojke. Det finns vissa skillnader i 

sätten barnen i min undersökning ser på hur man skall vara som flicka och pojke. De största 

skillnaderna mellan flickor och pojkar som barnen berättar om handlar om kläder och val av 

lekar. När det gäller kläder talar barnen inte särskilt mycket om färger, utan mer om vilka 

tryck kläderna skall ha. Pojkar skall ha tuffa tryck med t ex döskallar, medan flickor skall ha 

klänningar. Att det finns fler sätt än ett att vara pojke och flicka på framkommer också i min 

undersökning. Detta visas bl.a. genom ett barn i min undersökning som agerar 

”könsöverskridande” i vissa situationer vilket tyder på att barnet ifråga inte bryr sig om 

rådande ideal om hur man bör vara som pojke eller flicka. Det här kan tyda på att samma barn 

kan vara flicka eller pojke på flera olika sätt beroende på vilken situation barnet står inför. En 

flicka uttrycker att det är roligt att vara med pojkarna ibland för att det blir mer fartfyllda 

lekar. Vilket tyder på att barn behöver både det stillsamma och det fartfyllda i sina liv oavsett 

om de är flickor eller pojkar. När det gäller möjligheter och begränsningar verkar det som om 

barnen ser fler begräsningar än möjligheter. Barnen talar bland annat om att flickor inte kan 

springa lika snabbt och att de inte kan köra bil. Däremot fanns det ett barn som ansåg att 

könet inte utgör ett hinder för vad man kan göra och inte, utan det handlar helt om vilket 

intresse man har som individ. Vilket tyder på att det finns flera olika sätt att vara flicka och 

pojke på och att de olika sätten är grundade på barnens egna intressen. 

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 
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Något som skulle vara intressant att fortsätta undersöka är sambandet mellan barnens tankar 

om flickor och pojkar och förskolans roll. Hur mycket spelar den pedagogiska verksamheten i 

förskolan in i hur barn tänker om hur man skall vara som flicka eller pojke? 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur är man om man är flicka/pojke? 

2. Hur klär man sig om man är flicka/pojke? 

3. Vad leker man om man är flicka/pojke? 

4. Finns det något som man inte kan göra om man är flicka/pojke? 

5. Finns det något som man bara kan göra om man är flicka/pojke? 

6. Finns det något som flickor tycker om som inte pojkar tycker om? 

7. Finns det något som pojkar tycker om som inte flickor tycker om? 

 

Följdfrågor 

 

Hur kommer det sig att det är så?  

Vad kan det bero på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 39 -  

Bilaga 2 

 

Hej föräldrar! 

 

Jag håller på att skriva mitt examensarbete i lärarutbildningen nu, och mitt arbete kommer att 

fokusera på hur barn ser på flickor och pojkar. Jag kommer under några dagar vecka 48 och 

49 att finnas med i ditt barns förskola och samtala med barnen. Barnen kommer att bli 

tillfrågade om de vill delta i samtal, och om de inte vill vara med så kommer detta att 

accepteras. 

 

Barnens riktiga namn kommer att avidentifieras, likaså förskolans och kommunens namn. Det 

enda som kommer att nämnas i mitt arbete är barnens ålder. 

 

För att kunna göra undersökningen behöver jag målsmäns skriftliga tillåtelse. 

 

Vänligen fyll i svarstalongen och lämna in på förskolan senast den 23 november så att jag vet 

om ditt barn har tillåtelse att medverka i undersökningen eller inte. 

 

Ta gärna kontakt med mig om du vill veta mer på telefonnummer: 

0733-963690 

Tack på förhand! 

 Emelie Ögren 

 

 

[  ] JA mitt barn har tillåtelse att medverka i samtal 

 

[  ] NEJ mitt barn har inte tillåtelse att medverka i samtal 

 

Barnets namn____________________________________________________ 

 

Förälders underskrift_______________________________________________ 

 

Förälders underskrift_________________________________________________ 
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Övriga kommentarer_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


