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Förord 

 
Denna uppsats skulle inte ha kommit till utan hjälp från några personer. Vi vill tacka de 

underbara barnen från skolan samt förskolan för deras intresse samt raka och ärliga svar. Vi 

vill även tacka rektor och föreståndare för respektive institution för ert positiva engagemang.  
 

Vidare vill vi tacka våra pojkvänner för datasupport och hängivet stöd. Slutligen vill jag, 

Camilla Mejfeldt tacka min underbara dotter som kom till världen under denna 

uppsatsskrivning. Tack för att du stått ut med att ha en frånvarande mor under vissa perioder. 
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Jenny Henriksson och Camilla Mejfeldt   
 



  

Abstract 
 
Is it genetically or socially conditioned that boys tend to prefer cars and girls tend to prefer 

dolls? We feel that the gender identity is shining so much stronger within boys and girls today 

due to both media and industry. We also claim that everything is so much more gender 

divided in the sense that everything on the market today is strongly aimed to boys or girls. 

This essay is a qualitative study that enlightens how gender identity looked upon from a 

child’s prospective. The empirical material has been collected with the help from two group 

interviews, one with 5-6 year olds and the other with 8 year olds. These group interviews have 

turned into discussions.  

 

The purpose with the study is to get an enlarged understanding for how gender identity is 

apprehended from a child’s prospective. From this purpose the following answers has been 

made: What apprehension does children have on each sex? Do these apprehensions look 

different for boys compared with girls? How aware are the children of society’s view on 

gender identity? And finally: How developed is the gender identity and how does it differ 

between preschool children and schoolchildren. The children’s opinions have been considered 

and analyzed from a sociologic point of view. To explain the terms of identity, socialization 

and gender socialization we have used Jenkins. To our help we have also used theories by 

Davies and her theories concerning creating gender identity, position as a man or a woman, 

motherhood and bipolarie. We have also used Chodorow to explain gender identification and 

the learning of gender identity. We have also used Mead’s theories and central ideas around 

symbolic interaction. The outcome was that the children had very distinct apprehensions 

about the gender identity and that the awareness of society’s look on the gender identity was 

large. But the children did not have any direct answers to why this looks the way it does. 
  



  

Sammanfattning  

 
Är det genetiskt eller socialt betingat att pojkar föredrar bilar och flickor dockor? Vi upplever 

att könsidentiteten hos pojkar och flickor idag lyser så mycket starkare med hjälp av både 

media och industri. Vi vill också påstå att allt är så mycket mer könsindelat i den bemärkelsen 

att det mesta på marknaden idag är utpräglat riktat till pojkar eller flickor. Denna studie är en 

kvalitativ undersökning som belyser hur könsidentiteten ser ut utifrån barns perspektiv. Det 

empiriska materialet har samlats in med hjälp av två gruppintervjuer, dels med sex 5-6 –

åringar och dels med sex 8-åringar. Dessa gruppintervjuer har utmynnat i diskussioner.  

 

Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för hur könsidentiteten uppfattas 

utifrån barns perspektiv. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar utformats; vilka 

uppfattningar om respektive kön har barn? Ser dessa uppfattningar olika ut för pojkar 

respektive flickor? Hur pass medvetna är barn om samhällets syn på könsidentiteten? Och 

slutligen; hur utvecklad är könsidentiteten och hur skiljer den sig mellan förskolebarn och 

skolbarn? Barnens åsikter har betraktats och analyserats utifrån ett sociologiskt perspektiv. 

För att förklara identitetsbegreppet, socialisation samt könssocialisation har vi använt oss av 

Jenkins. Till vår hjälp har vi även haft teorier av Davies och hennes teorier kring skapandet av 

könsidentitet, position som man eller kvinna, moderskap samt bipolariet. Chodorow har vi 

använt oss av för att förklara könsidentifikation och könsrollsinlärning. Vi har även nyttjat 

Meads teorier och centrala idéer kring symbolisk interaktionism. Det framkom att barnen 

hade väldigt distinkta uppfattningar om könsrollerna och att medvetenheten om samhällets 

syn på könsrollerna var stor. Men barnen hade inga direkta svar på varför denna syn ser ut 

som den gör. 
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1 Inledning 

 
Uppslaget till denna studie har växt fram under vår studietid. Alla dessa diskussioner som vi 

haft tillsammans med vänner och bekanta om huruvida det är rätt eller fel att klä flickor i rosa 

och pojkar i blått. Alla samtal som har utmynnat i om det är genetiskt eller socialt betingat att 

pojkar tenderar att föredra bilar medan flickor tenderar att föredra dockor. Vi upplever att 

flickornas och pojkarnas könsidentiteter lyser så mycket starkare idag både med hjälp av 

media samt industri. Vi vill påstå att allt idag är så mycket mer könsindelat i den bemärkelse 

att det mesta som finns på marknaden idag är utpräglat riktat till pojkar eller flickor. Vi menar 

att de individuella skillnaderna har gömts bakom en fasad av könsskillnader där betoningen 

ligger på gruppnivå, nämligen att tillhöra sin könsgrupp det vill säga pojkar eller flickor.  

 

Hur uppfattar egentligen barnen könssocialisationen ur deras perspektiv? Alla tillskrivs vi och 

utformar vi olika könsidentiteter som vi förväntas leva efter. Vi själva har en uppfattning om 

hur dessa ser ut och hur de uppfattas av samhället men hur ser barnen på dessa och hur 

utvecklade är deras könsidentiteter och deras syn på dessa? Att beteendet hos förskolebarn 

och skolbarn skiljer sig åt vet nog de flesta men hur skiljer deras identitetsutveckling sig åt 

egentligen? 

 

Enligt Jenkins är det konstaterat att barn redan vid en tidig ålder har en uppfattning om 

könsidentiteter och hur man fostras till sin könsidentitet har en mycket stor påverkan.1 Vi vet 

att tidiga aspekter av könsidentiteten med all sannolikhet är omedvetna till en början och 

startar redan innan barnen kallar sig för pojke eller flicka. Vuxna personer behandlar spädbarn 

olika beroende på dess kön.2 Men vad vi inte vet är hur utvecklad barnens medvetenhet 

rörande könsidentiteten är och hur könsidentiteten ser ut i barnens ögon. Hur ser de på sitt 

egna och det andra könet och vilka faktorer speglar deras uppfattningar? Vi vet att vi är 

medvetna om hur samhället ser på könsidentiteter, men är barnen medvetna om detta? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

                                                           
1 Jenkins, 1996, s.25f 
2 Ibid 
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Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur könsidentiteten uppfattas utifrån 

barns perspektiv. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar utformats: 

 

– Vilka uppfattningar om respektive kön har barn? Ser dessa uppfattningar olika ut för pojkar 

respektive flickor? 

– Hur pass medvetna är barn om samhällets syn på könsidentiteten? 

– Hur utvecklad är könsidentiteten och hur skiljer den sig mellan förskolebarn och skolbarn?  
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2 Metod och genomförande 
I kommande kapitel följer en redogörelse för hur vi metodiskt gått till väga vid datainsamling 

och genomförande.    

 

Vår undersökning baseras på två empiriska material för att uppfylla vårt syfte, dels av en 

gruppintervju med fem- och sex- åringar på en förskola och dels av en gruppintervju på en 

skola med åttaåringar. Gruppintervjuerna har utförts med både pojkar och flickor med tanke 

på vårt syfte. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vid vårt insamlande 

av data. Enligt Denscombe är det vid semistrukturerade intervjuer lämpligt att vi som 

intervjuare har en lista med ämnen som vi behandlat och att vi har frågor som vi velat ska 

besvaras.3 Viktigt är också att man ändå är flexibel när det gäller ordningsföljd och att man 

låter respondenterna utveckla sina svar och låter dem tala utförligt om de teman vi tar upp.4 

Svaren har också varit öppna och betoningen har legat på respondenterna som utvecklat sina 

synpunkter. 

 

Vi har valt att utföra gruppintervjuer vid datainsamlingen. Enligt Denscombe är deltagarna i 

en gruppintervju oftast mellan fyra och sex personer.5 Viktigt att komma ihåg när man utför 

en gruppintervju är att inte i tur och ordning ställa ett antal frågor till några individer runt 

bordet.6 Utifrån detta valde vi att ge respondenterna ett tema som de sedan med viss 

vägledning fick diskutera kring. Denscombe hävdar att gruppen är avgörande vid dessa 

intervjuer eftersom respondenterna som deltar i intervjun integrerar med varandra och 

diskussionen är på gruppnivå.7 Han menar också att denna intervjuform kräver en viss 

uppmärksamhet av intervjuaren, det vill säga vi som intervjuare måste speciellt lyssna på de 

”tysta” respondenternas synpunkter. Det kan i vissa fall bli så att vissa respondenter i gruppen 

kan komma att dominera samtalet, medan andra respondenter måste kämpa för att göra sig 

hörda. Detta kan ibland vara ifråga om kön; män har en tendens att hamna i centrum för 

uppmärksamheten vid gruppintervjuer, medan de kvinnliga respondenterna ibland kan 

förbigås när det gäller datainsamling från gruppintervjuer.8 Men enligt Jensen finns det också 

tekniker för att dämpa de dominerande, exempelvis kan man ta upp en punkt som den 

                                                           
3 Denscombe, 2000, s.135 
4 Ibid 
5 Ibid, s. 136-137 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Ibid 
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dominerande sagt något om, varefter man ber om alla andras synpunkter i frågan.9 Detta har 

vi tagit i beaktande och trots vissa nackdelar med gruppintervjuer anser vi att denna 

intervjumetod passar vår undersökning bäst.  

 

Jensen menar att en av fördelarna med gruppintervjuer är att de bygger på att människan är en 

social varelse och att de ämnen och teman som en undersökning innehåller skapas i 

interaktion med andra.10 Enligt honom kan i denna mening en gruppintervju ses som en 

drivkraft där kreativiteten får sitt utlopp. Att människor i grupp sitter och talar med varandra 

kan vara stimulerande och kan vara mer fördelaktigt för den enskilde respondenten än om 

denne hade suttit ensam med oss som intervjuare. Dessutom kan respondenternas åsikter ses 

som skarpare genom interaktionen med andra och vi som intervjuare kan därför bättre förstå 

åsikterna och återge dem.11 Å andra sidan är vi medvetna om att valet av intervjumetod kan 

leda till att respondenternas åsikter blir styrda istället för att de fungerar som en drivkraft för 

kreativitet. Jensen menar att om en respondent upplever att dess uppfattning strider mot 

gruppens uppfattningar kan denne respondent välja att vara tyst eller att tona ner sina 

synpunkter.12 Vi hade förväntningar om att gruppintervjun skulle utmynna i en diskussion 

med barnen snarare än en intervju.  

 

Vi har vid intervjutillfällena använt oss av föremål som vi anser kan symbolisera "manligt" 

respektive "kvinnligt" för att leda in barnen på könsidentiteten och dess inlärning samt på 

deras uppfattningar om könen. De föremål som vi använt oss av var; barbiedocka, kläder 

(rosa linne och jeans), köksredskap, pengar. Utöver dessa föremål använde vi oss också av 

teman vid intervjutillfällena, dessa var; pojke/flicka, yrken (polis, brandman, förskolelärare, 

lärare), lön, skola och förskola, föräldraledighet och makt. Valet av just dessa föremål och 

teman har till viss del gjorts utifrån antagandet om att de har en viss manlig respektive 

kvinnlig innebörd. Dessa antaganden presenteras vidare i resultatredovisningen.  

 

Vid gruppintervjuerna har vi använt oss av bandspelare samt anteckningar för att ta vara på all 

information. Enligt Carlsson är fördelen med användandet av bandspelare vid 

intervjutillfällena främst att man vid analysen ofta måste gå igenom intervjuerna flera gånger 

                                                           
9 Kjaer Jensen, 1991, s.88 
10 Ibid, s.83 
11 Ibid 
12 Ibid, s.137 
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för att kontrollera nya detaljer.13 Han menar även att korta yttrande, tonfall, tveksamheter och 

så vidare kan vara av betydelse och dessa går ofta förlorade vid endast nedskrivning av 

intervjuer ur minnet. Användandet av bandspelare ger också oss som intervjuare möjligheten 

att koncentrera oss på icke- verbala uttryckssätt som miner och axelryckningar som i vissa 

sammanhang kan vara ett bra komplement till vad som sägs.14 Eftersom våra respondenter är 

barn anser vi att vi hade mycket att vinna med valet att använda bandspelare vid intervjuerna. 

Enligt oss är barn mer uttrycksfulla och har ett mer livligt kroppsspråk än vad vuxna har. Vi 

är ändå medvetna om nackdelarna med att använda oss av bandspelare jämfört med att enbart 

anteckna och de problem som kan uppstå. Carlsson hävdar att den som intervjuas kan 

hämmas av vetskapen om att vad han eller hon säger registreras.15 Dessutom kan situationen 

kännas formell för respondenten och det kan i sin tur medverka till att denne blir låst.  

 

Enligt Denscombe är kvalitativ forskning ett samlingsnamn för en rad olika typer av 

samhällsforskning som bygger på en mängd olika discipliner som exempelvis sociologi.16 

Han menar att det finns två grundstommar som karaktäriserar den kvalitativa metoden. Den 

första är ett intresse för betydelser och de sätt människor förstår saker på. Det kan tolkas som 

att en individs aktiviteter kan uppfattas som en produkt av symboler och betydelser som den 

sociala gruppens medlemmar använder för att göra saker begripliga. Dessa symboler och 

betydelser ska analyseras som en ”text”, det vill säga de ska tolkas på liknande sätt som en 

litteraturkritiker tolkar en bok. Den andra grundstommen är ett intresse för beteendemönster. 

Här betonas regelbundenheter i en social grupps aktiviteter, det kan röra sig om ritualer, 

traditioner och relationer och hur dessa aktiviteter uttrycks i form av beteendemönster, 

kulturella normer och olika typer av språk. Dessa två grundstommar är däremot inte 

tillräckliga för att ge kvalitativ forskning en specifik karaktär. Det som emellertid 

karaktäriserar kvalitativ forskning och ger den en tydlig identitet är det att den kvalitativa 

forskningen har ett speciellt tillvägagångssätt vid insamlingen och analysen av data. 

Kvalitativ data, vare sig det rör sig om ord eller bilder, är produkten av en tolkningsprocess.17 

Carlsson hävdar att när det gäller kvalitativa undersökningar är det de friare och mer 

ostrukturerade formerna som är de mest användbara.18 Han säger också att den kvalitativa 

                                                           
13 Carlsson, 1991, s.39-40 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Denscombe, 2000, s. 243-244 
17 Ibid 
18 Carlsson, 1991, s.31 
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intervjun ibland kallas för djupintervju, även beteckningar som utforskande och fri intervju 

förekommer. Den fria formen av intervju ligger vardagssamtalet nära.19  

 

Enligt Rosengren, Arvidsson måste forskaren själv vid kvalitativa metoder delta i 

datainsamlingen på ett sådant sätt att denne befinner sig i den sociala verklighet som ska 

studeras.20 De menar att deltagandet möjliggör intuitiv förståelse och teoretisk kodning av 

data vilket leder till formandet av hypoteser som i det fortsatta datainsamlandet kan bekräftas 

och stärkas eller justeras.21 Carlsson hävdar att målet för den kvalitativa undersökningen är 

som regel att nå en ökad förståelse av de fenomen vi är intresserade av.22 Vi kommer inte att 

använda oss av deltagande observation vid intervjutillfällena. Enligt Hellevik  kommer vi med 

andra ord endast vara åskådare i den sociala situationen på skolan och förskolan och inte 

medlem av det sociala systemet där.23  

 

2.1 Etik och moral 
 

På grund av forskningsmetoderna under andra världskriget uppkom ett både personligt och 

samhälleligt behov av regler och rekommendationer för forskning samt för forskningsetisk 

reflektion.24 Alver, Öyen menar att begreppen etik och moral används ofta i vardagsspråket 

där etiken är den mer abstrakta och generella läran om rätt och fel.25 De hävdar att moralen 

består av det vi tillägnar oss genom uppväxt och socialisering, av dess konkreta levnadsregler. 

Man kan också förklara moralen som den uppsättning regler för rätt och fel som vi införlivar 

och oreflekterat handlar efter mer eller mindre automatiskt. Etiken kan vidare ses som 

någonting som knyts till gruppen eller kollektivet och ursprungskällan är den moral som 

kommer till uttryck genom människors handlingar och val i konkreta situationer. Med andra 

ord kan man kalla etiken för den generaliserande moralen och denna är förbunden med idéer 

och med en människosyn om hur vi ska leva våra liv. Både etiken och moralen påverkas av 

varandra och det är när olika norm och värdesystem kommer i konflikt med varandra som 

etiska problem uppstår.26 

                                                           
19 Ibid 
20 Rosengren, Arvidson, 2002, s.331 
 
21 Ibid 
22 Carlsson, 1991, s. 28 
23 Hellevik, 1977, s.103 
24 www.codex.vr.se/oversikter/manniskor/manniskor.html 
25 Alver, Öyen, 1997, s.16-17 
26 Ibid 

http://www.codex.vr.se/oversikter/manniskor/manniskor.html
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Forskarens arbete regleras av regler och föreskrifter som är mer eller mindre tvingande. Det är 

ändå forskarens eget etiska ansvar som utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har 

själv det yttersta ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. 

Forskaren har dessutom en yrkesetik att ta hänsyn till. Exempelvis måste forskare följa 

nationella och lokala regler, anvisningar och normer.27  Det finns ett nära samspel mellan 

metod och etik vilket gör att man inte kan utforma metodiska angreppssätt utan att förhålla sig 

till etiska problemställningar. Viktigt vid systematiseringen av olika typer av exempelvis 

samhällsvetenskaplig forskning är skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod.28 Enligt 

Alver, Öyen kan forskningsmetoderna röra sig både om de mer generella strategierna och om 

de konkreta sätt på vilka forskningsdata och information samlas in.29 De menar att metoden 

handlar också om de sätt på vilket materialet analyseras och sättet som resultatet presenteras 

på. Forskning inom exempelvis samhällsvetenskap har bland annat som mål att klargöra, 

beskriva och förklara människors livssituation, deras perspektiv på tillvaron, deras handlingar 

och samspel, normer, värderingar, tankemönster och organisation. De redskap som forskarna 

väljer måste kunna ge tillträde till handlingar och tankar. Det formuleras även ofta som en 

forskningsetisk skyldighet att man ska vara kvalificerad för den uppgift man åtar sig. 

Begränsningar för forskaren kan ligga i att det ekonomiska villkoren eller tidsramarna gör det 

omöjligt att göra det man helst vill göra.30  

    

Hur kan man på bästa sätt förhålla sig sanningsenlig och bibehålla den kvalitativa 

forskningsmetodens trovärdighet? Enligt Carlsson måste man nog till viss del när man väljer 

att studera öppna system acceptera att sanningen är bred och mångtydig och i många 

avseenden beror på hur vi definierar begreppet sanning.31 Han menar även att man sedan 

måste vara säker på vilken kontext man arbetar i och hur detta kan påverka de resultat vi 

kommer fram till. Ingen kontext är att föredra framför någon annan och ingen sanningsteori 

kan sägas vara den riktiga eller inte. När vi gör kvalitativa undersökningar utifrån ett 

hermeneutiskt synsätt måste vi acceptera denna mångtydighet. Dessutom måste man alltid 

validera olika tolkningar i den kvalitativa forskningsprocessen även om man är medveten om 

                                                           
27 www.codex.vr.se/oversikter/etik/etik.html 
28 Ibid,s.117 
29 Alver, Öyen, 1997, s.93-94 
30 Ibid 
31 Carlsson, 1991, s.93 

http://www.codex.vr.se/oversikter/etik/etik.html
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att individerna tolkar och upplever på olika sätt. Det ger alltså olika perspektiv och vad man 

ser och hur man tolkar det man ser kan variera hos olika personer.32 

 

Enligt Alver, Öyen räknas det som god forskarmoral att ingen blir utforskad utan att vara 

medveten och informerad om att hon blir utforskad och utan att ha gett sitt samtycke till 

samverkan.33 De menar med andra ord att individen ska ha relevant information som kan ligga 

till grund för ett beslut att ge sitt samtycke eller inte. I och med detta visar forskaren respekt 

för individens bestämmanderätt över sitt eget liv, erkänner att individen vill ha kontroll över 

de upplysningar om henne själv som delas med andra och att hon har rätt att veta vad de 

upplysningar som lämnas ska användas till. Med kravet på informerat samtycke innefattas 

också insikten att forskning kan medföra skada eller negativa verkningar för den som det 

forskas om. Negativa verkningar kan orsakas av själva forskningsprocessen och det sätt på 

vilket forskningsdata inhämtas. Skada kan också uppstå genom användningen av 

forskningsresultaten.34 Alver, Öyen menar även att de belastningar som kan drabba 

respondenter kan vara av många slag även av slag som man inte omedelbart tänker på.35 

Exempelvis kan det vara en belastning för respondenten att ställa sin tid till förfogande för 

forskaren. När det läggs så stor vikt vid kravet på frivilligt, informerat samtycke från de 

människor man vill forska om, måste man fråga vad som ligger i detta. Hur informerat och 

hur frivilligt? Viktigt är att uppnå ett förtroendeförhållande mellan forskaren och den som det 

forskas om. Detta förtroendeförhållande kan som alla andra förhållanden upphöra om en av 

parterna så vill. Det betraktas som en god forskarpraxis och vanligt folkvett att ge så mycket 

upplysning om huvudlinjerna i forskningsprojektet och om varför det genomförs att den som 

uppmanas delta har en tillräcklig grund för att säga ja eller nej.36 

 

Före intervjuerna har vi ringt till respektive ansvarig inom skolan och förskolan för att 

förvissa oss om att de är villiga att medverka till denna studie. Med tanke på barnens ringa 

ålder och de etiska aspekterna har föräldrarna genom lärare och förskollärare informerats om 

barnens deltagande. Lärare och förskolelärare för respektive institution kontaktade föräldrarna 

till de barn de ansåg lämpliga för intervjuerna. Vi har även informerat dem om vårt syfte med 

studien och påpekat hur viktigt det är att just de kan hjälpa oss att besvara våra frågor. Efter 

                                                           
32 Ibid 
33 Alver, Öyen, 1997, s.93-94 
34 Ibid 
35 Ibid, s.98-100 
36 Ibid 
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godkännandet för intervjuerna getts avtalade vi om tid och plats. Platsen föll sig naturligt att 

lägga på respektive skola och förskola. Vid intervjutillfället med skolbarnen föll sig platsen på 

skolans fritidshem. Vid gruppintervjuerna valde vi att sitta samlade med barnen runt ett bord. 

Innan själva intervjuerna startade samtalade vi med barnen en stund för att lättare uppnå ett 

förtroendeförhållande. Vi informerade också barnen om vad samtalen hade för innebörd och 

vad deras svar skulle användas till. Vi gjorde klart för barnen att vi inte letade efter specifika 

svar och att det inte fanns några rätt eller fel på våra frågor. Vi klargjorde även att barnen fritt 

fick uttrycka sina åsikter och känslor. Vi förklarade dessutom för barnen att bandspelaren var 

till för att vi lättare skulle påminnas av vad de sagt under samtalen.  

 

2.2 Urval och urvalskriterier 
 

Barn spenderar en stor del av sin vakna tid under förskolan och senare skolans ansvar. Därför 

har vi valt att utföra våra intervjuer på förskolan och skolan i grupper med barn. Vi har 

genomfört två olika gruppintervjuer, dels med 8-åringar och dels med 5–6-åringar. Tanken 

med dessa val var att det enligt Davies är under förskoleåldern som barnets sociala kön 

formeras eller socialiseras fram.37. Hon menar också att det även är vid denna ålder som 

barnen har förflyttat sig utanför familjens sfär till den mer offentliga värld som förskolorna 

erbjuder. Därmed har de fått erfarenhet av att utveckla sina identiteter i ett sammanhang som 

är vidare än familjen. Utan tvekan har de stött på kontraster och motstridigheter när de 

utvidgat sin värld på detta sätt, vilket ger dem mycket att säga till om hur det är att vara pojke 

respektive flicka.38 Valet av åttaåringar är gjort med tanke på våra frågeställningar, vi vill helt 

enkelt se om barnen i denna ålder skiljer sig i utveckling, medvetenhet och uppfattningar 

jämfört med de yngre barnen. Vi ville inte att de skulle skilja så många år mellan de två 

urvalsgrupperna samt att vi heller inte ville att respondenterna skulle vara för gamla eftersom 

de vid en högre ålder kan låta sig påverkas av vad kamraterna tycker och tänker. Vi strävade 

också efter att få bibehålla barns spontanitet. Grupperna vid intervjutillfällena bestod av sex 

respondenter vid respektive tillfälle. För oss kändes detta som en rimlig storlek eftersom vi 

ville att respondenterna samtidigt skulle känna sig trygga i situationen och vara villiga att 

yttra sig. Båda intervjugrupperna bestod av lika antal pojkar som flickor. Valet av vilken 

skola och förskola vi tog hjälp av för att besvara vårt syfte skedde naturligt med tanke på 

                                                           
37 Davies, 2003, s.5 
38 Ibid, s.43-44 
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geografi, tillgänglighet samt intresse. Skolan och förskolan begränsade vi till att de skulle 

ligga inom Luleå kommun. 

 

2.3 Reflexivitet 

 
Enligt Denscombe handlar reflexivitet om förhållandet mellan forskaren och den sociala 

världen.39 Han hävdar att reflexiviteten medför att samhällsforskaren inte kan nå en 

fullständigt objektiv position varifrån den sociala världen kan studeras. Anledningen är att de 

begrepp forskaren använder för att göra den sociala världen begriplig också är en del av 

samma sociala värld. Det innebär att vår kunskap om den sociala världen aldrig kan bli helt 

objektiv. Med andra ord kan man säga att en forskare aldrig kan ställa sig utanför den sociala 

värld som denne studerar, för att därigenom skaffa sig ett observationsperspektiv som inte är 

påverkat av kontakten med denna sociala värld. När vi försöker förstå den sociala världen, 

formas betydelsen av vissa händelser och situationer av våra erfarenheter som sociala 

individer. Värderingar, normer och begrepp som vi tillägnat oss under vår livstid, skiljer sig 

från person till person och från kultur till kultur och påverkar också vårt sätt att förstå den 

sociala världen.40 

 

 Vi är väl medvetna om att vi under vår undersökning ofrånkomligt kan förbli helt objektiva 

på grund av det bagage vi bär med oss från vår livstid. Vi vet att våra tolkningar har utförts 

utifrån de värderingar och erfarenheter vi innehar. Trots detta har vi så gott vi kunnat försökt 

lämna våra värderingar, normer och föreställningar dithän under denna undersökning men vi 

är som sagt var införstådda med att dessa kan spela en roll vid våra tolkningar och analyser av 

data. Vi är även medvetna om att det kan vara svårt att dra några direkta slutsatser av vårt 

resultat. Eftersom det är barn vi intervjuat och våra tolkningar som vuxna inte alltid går 

parallellt med barnens uppfattningar och tolkningar kan det vara svårt att dra slutsatser utifrån 

de intressen som barn i sin vardag är engagerade i.   

                                                           
39 Denscombe, 2000,s.282 
40 Ibid 
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2.4 Vetenskapligt synsätt 
 

Vi grundar vår undersökning på ett hermeneutiskt synsätt vilket enligt Carlsson innebär att 

forskaren inte bara konstaterar och registrerar ett visst beteende, utan att denne försöker förstå 

vad beteendet innebär för den eller de individer som studeras.41 Han menar att hermeneutiken 

vanligen översätts med tolkningslära. Enligt hermeneutikens synsätt bör man försöka förstå 

den innebörd människan lägger i sina handlingar.42 Carlsson menar även att på senare år har 

man börjat förknippa kvalitativa forskningsmetoder med vetenskapliga synsätt som 

hermeneutiken.43 Enligt Gustavsson är existentiella dimensioner som lidande, ångest, liksom 

deras motsatser glädje och inre frid i praktiken omätbara.44 Han menar att ett hermeneutiskt 

förhållningssätt innebär att vi kan få grepp om sådana dimensioner. Eftersom att 

hermeneutiken syftar till förståelse och bygger på tolkning som främsta kunskapsform kan vi 

vetenskapligt gå till väga enligt den kunskapsmodell som förekommit i människors vardagsliv 

sedan tidernas begynnelse. Med hjälp av detta vetenskapliga förhållningssätt kan man nå fram 

till existentiella problem, hur det är att vara människa i en given situation i ett givet 

sammanhang.45 Rosengren, Arvidsson menar att hermeneutiken hävdar att vi når den bästa 

och riktigaste kunskapen om en människas handlingar om vi försöker sätta oss själva dennes 

ställe och inifrån känna och förstå dennes handlande.46 De menar också att hermeneutiska 

forskningsresultat kan ses som uppenbart beroende av forskaren som person. Positivisten ser 

denna personbundenhet som en svaghet medan hermeneutikern ser den som en styrka.47  

                                                           
41 Carlsson, 1991, s.15 
42 Ibid 
43 Ibid, s.9 
44 Gustavsson, 2003, s.71 
45 Ibid 
46 Rosengren, Arvidsson, 2002, s.323 
47 Ibid 
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2.5 Tolkningar 
 

Eftersom vår undersökning grundar sig på gruppintervjuer med barn har vi valt att se på 

Hundeides tolkande forskningsansats vid analysen av data.48 Enligt Odelfors bygger denna på 

att man ser barn som aktörer som handlar rationellt utifrån sina egna premisser. För att 

forskare ska förstå vad barnen utgår ifrån måste dessa lära känna de verksamheter som barn i 

sin vardag är engagerade i. Hundeide menar att de kompetenser barn utvecklar är knutna till 

de liv de lever, de krav och utmaningar de möter, det vill säga vad de behöver lära sig för att 

behärska sin vardag. Han menar också att de förväntningar ett barn möter gör att de tillägnar 

sig särskilda färdigheter samt får en särskild syn på sig själv.49 

                                                           
48 Odelfors, 1996, s.41 
49 Ibid 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier som använts vid analys och genomförande av vår 

undersökning. Tidigare forskning som gjorts inom vårt område kommer även kortfattat att 

presenteras. 

 
Vi kommer att redovisa teorier kring hur individens sociala identitet, där bland annat kön 

ingår, skapas i vardaglig interaktion med andra människor samt en redogörelse för 

könssocialisationen. I fråga om könsbegreppet kommer vi att använda oss av Eckerts 

definition med tillägg av Ohlsson. Vi har även använt oss av Meads teori och centrala idéer 

om symbolisk interaktionism. Eftersom att vår studie sätter barnens perspektiv i fokus anser 

vi att Meads interaktionistiska utgångspunkter är lämpliga då vi betraktat barnen som aktörer 

som deltar i skapandet av sina egna sociala liv. Jenkins identitetsbegrepp har vi använt oss av 

för att få en bredare kunskap om identitetsskapandet. Även Davies och Walkerdines teorier 

har nyttjats samt Chodorow. Dessa teoretiska perspektiv och sociologerna bakom dem samt 

de begrepp vi har använt oss av har hjälpt oss att utvidga vår förståelse för könsidentiteten och 

dess inlärning utifrån barns perspektiv samt om deras uppfattningar om det egna och det 

motsatta könet. 

 

3.1 Tidigare forskning 
 

I Odelfors avhandling; att göra sig sedd och hörd diskuterar hon kring de olika villkoren för 

flickor och pojkars kommunikation på daghem.50 Bland annat framkommer i Odelfors 

avhandling att svensk forskning inom skola och förskola har visat att vuxna bemöter flickor 

och pojkar olika, liksom att flickor och pojkar anpassar sig till öppna och dolda regler på olika 

sätt. Syftet med Odelfors undersökning var att identifiera olika villkor, som stöder eller 

hindrar barn att uttrycka sig. Villkoren studerades utifrån barns perspektiv och med fokus på 

kön och könsskillnader. Studien visade att villkoren för pojkar och flickor är olika. Flickor 

och pojkars villkor har studerats mer i skolan än i förskolan men det finns också 

daghemsstudier, bland annat av Kärrby, Korpi och Kvalheim, som visar på flickor och pojkars 

olika roller.51 

                                                           
50 Odelfors, 1996, s.16f 
51 Ibid 
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3.1.1 Definition av kön 

 

Enligt Ohlsson är kön liksom ålder en biologisk kategori som tjänar som grund för 

differentieringen av normer, förväntningar och rättigheter i alla samhällen vi känner till.52 Det 

är dessa normer, förväntningar och rättigheter som konstituerar genus, den sociala 

konstruktionen av kön, och formar individens könsidentitet.53 

 

3.2 Identitetsbegreppet 

 
Social identitet för Jenkins är utmärkande av människor som interagerar både som enskilda 

individer och som kollektiv med varandra.54 Hans identitetsbegrepp för samman individuella 

och kollektiva identiteter, där den ena ger mening åt den andra och vise versa. Jenkins 

beskriver identiteter som två aspekter, nominell och virtuell identitet. Den första, den 

nominella identiteten, är namnet eller beskrivningen av identiteten. Den andra aspekten, den 

virtuella identiteten, handlar om erfarenheten av en identitet, i betydelsen att på sitt eget sätt 

omskapa och bära den. Den virtuella identiteten utarbetas och utmärks av enskilda fysiska 

individer eller av medlemmarna i en grupp vid interaktion. Jenkins betraktar alla mänskliga 

identiteter som sociala identiteter för att de handlar om sociala innebörder. Men sociala 

identiteter är inte bara symboliskt konstruerade, utan mänskliga kroppar tilldelas, sådana 

innebörder i en interaktion. De är i viss utsträckning alltid förhandlingsbara, även om kroppar 

är olika. Jenkins ser identiteter som produkter av förhandlingar och temporära 

överenskommelser mellan konkreta människor i maktrelationer. För Jenkins är social identitet 

en praktisk process, där både individuella och kollektiva identiteter förhandlas samtidigt och 

tillsammans. Han tar sin utgångspunkt i termen identitet och hur den generellt kan användas 

för att karaktärisera varelser och ting i två jämförelserelationer; likhet och skillnad. Dessa två 

relationer är identitetens två dynamiska principer. När individer identifierar gör de något 

aktivt. Den utformas utifrån det människor gör i sociala relationer i ett både symboliskt och 

materiellt sammanhang. Dessutom förutsätts en viss grad av reflexivitet. Individer känner i 

första hand igen sig genom hur de skiljer sig från andra individer. När de är en del av ett 

kollektiv, känner de igen sig som lika utifrån någon aspekt som karaktäriserar en grupp eller 

                                                           
52 Ohlsson, 2003, s.23 
53 Ibid 
54 Jenkins, 1996, s.25f 
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kategori. Individer och medlemmar i grupper eftersträvar att bli betraktade som någon eller 

något.  

 

Jenkins menar att sociala identiteter är förkroppsligade.55 Enligt honom ger kroppen den 

individuella erfarenheten kontinuitet och är en mötesplats för kollektiva likheter och 

skillnader. Individuell identitet betraktar Jenkins som förkroppsligad i en diskurs om självet. 

Den individuella identiteten är som självet meningsfull bara i förhållande till den sociala 

världen och till andra människor. Jenkins förstår självet, som en pågående och i praktiken 

samtidig syntes av inre självdefinitioner och andras yttre definition av en själv. Detta ser 

Jenkins som en modell där både individuella och kollektiva identiteter konstitueras. De är 

sammanflätade med varandra och produceras, reproduceras och förändras i sociala processer. 

Den viktigaste skillnaden mellan dem är att den individuella identiteten betonar skillnader och 

den kollektiva betonar likheter. Han hävdar att vi inte kanske oss själva utan att också se oss 

som andra människor ser oss. 

 

 Jenkins hävdar att i de primära socialisationsprocesserna utvecklas identitet och kognition 

jämsides.56 Vilket betyder att identiteter som etableras tidigt, som självet, mänsklighet, kön, 

social klass, etnicitet etcetera kan betraktas som primära identiteter. De är mer 

motståndskraftiga mot förändringar än andra identiteter, även om förändringar är möjliga i 

alla identiteter. Detta hänger samman med att primära identiteter, enligt Jenkins, alltid är mer 

eller mindre förankrade i kroppen. Det är inte möjligt att helt beroende av andra välja sin 

identitet. Det räcker inte att hävda en identitet, utan den måste också giltigförklaras av dem vi 

lever tillsammans med. Presentationen av oss själva sker alltid i interaktion och är inbäddad i 

sociala praktiker. Även om enskilda människor har en viss kontroll över vad de gör så har de 

inte kontroll över hur det de gör tas emot, tolkas och förstås av andra. Individen eftersträvar 

att framföra särskilda sociala identiteter. Individen vill bli betraktad som någon eller något. 

Interaktionen mellan människor är i huvudsak en improviserad process, där människor 

vanemässigt presenterar sig själva. I denna praktiska process behöver det varken vara 

medvetna eller omedvetna, varken handla avsiktligt eller automatiskt. Enskilda människor 

identifierar alltså inte bara sig själva, individuella identiteter förhandlas också med andra. 

 

                                                           
55 Ibid 
56 Ibid 
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För att beskriva kollektiv social identitet skiljer Jenkins mellan olika kollektiv.57 Han talar om 

grupper och kategorier. Grupper består av individerna som identifierar sig själva som 

kollektiv. Kategorierna består istället av individer som av andra identifieras som kollektiv. 

Med hjälp av motsvarande två processer, gruppidentifikation och social kategorisering, vill 

Jenkins undvika att kollektiv betraktas som påtagliga konkreta ting. Kollektiv består av 

individer som antingen som grupper identifierar sig själva eller som kollektiv blir 

identifierade av andra. Kollektiv och sociala identiteter betraktar Jenkins som något flytande 

och situationsbetingat. Det förhandlas ständigt mellan individer och grupper. Det är inte 

tillräckligt att en individ eller en grupp själv visar upp en viss identitet, utan den måste 

accepteras av signifikanta andra, innan någon kan sägas inneha den. 

 

3.3 Socialisation 
 

Jenkins menar att den process varigenom det hjälplösa barnet gradvis blir medvetet och 

skaffar sig kunskaper och färdigheter som passar in i den kultur där han eller hon blivit född 

kallas socialisation.58 Socialisationen innebär inte någon ”kulturell programmering” där 

barnen passivt upptar den påverkan de utsätts för. Även ett nyfött barn har behov och ställer 

krav som påverkar beteendet hos den eller dem som tar hand om barnet. Redan från början är 

barnet en aktiv varelse. Eftersom den kulturella miljön vi föds och växer upp i så starkt 

påverkar vårt beteende, kan detta tolkas som att vi förlorar all egen vilja och vår frihet. Det 

kan verka som om vi helt enkelt formas enligt de mallar som samhället har i beredskap för 

oss. Det faktum att vi från allra första stund är inbegripna i samspel med andra människor 

påverkar förstås vår personlighet, våra värderingar och vårt beteende. Men socialisationen är 

också det som utgör grunden för vår individualitet och frihet. Under socialisationens gång 

utvecklar var och en av oss en jaguppfattning och en identitet samt en förmåga till 

självständigt tänkande och handlande.59 

 

3.4 Könssocialisation 
 

Jenkins visar också att även om biologiska forskningsresultat bidrar till vår förståelse av 

orsakerna till könsskillnader, kan man också utgå ifrån de kunskaper som könssocialisationen 

                                                           
57 Ibid 
58 Ibid, s.42,64 
59 Ibid 
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ger oss. Det vill säga hur det går till när man lär sig sin könsroll via sociala faktorer som 

familjen och massmedia.60 Han hävdar att tidiga aspekter av könsrollsinlärningen är med all 

sannolikhet omedvetna till en början och startar redan innan barnen kallar sig för pojke eller 

flicka. Det finns många icke-verbala ledtrådar inblandade vid den tidiga medvetenheten om 

vilken könsidentitet man har eller är på väg att få. Vuxna personer av båda könen behandlar 

spädbarn olika beroende på vilket kön barnen har. De parfymer kvinnor använder luktar inte 

på samma sätt som männens och barnen kan mycket väl lära sig koppla ihop lukterna med 

olika kön. Systematiska skillnader i till exempel klädsel, frisyr och röstklang innebär tydliga 

signaler för barnen i deras inlärning av vad det kan betyda att vara av olika kön. Redan vid två 

års ålder har barnen normalt en femtioprocentig uppfattning om könsidentiteten. De känner 

till om de är flickor eller pojkar och kan vanligtvis kategorisera andra personer på ett korrekt 

sätt när det gäller deras kön. Det är dock först vid fyra eller fem års ålder som barnen förstår 

att en människas kön är konstant, att alla är av ena eller andra könet samt att skillnaderna 

mellan pojkar och flickor är anatomiska till sin natur. Könssocialisationen, det vill säga hur 

man fostras till sin könsroll, har helt uppenbart en mycket stor inverkan. När man väl 

”tillskrivit” barn beteckningen ”flicka” eller ”pojke” förväntar sig omgivningen att de ska bete 

sig på manligt respektive kvinnligt sätt. Det är i vardagens konkreta handlingar som dessa 

förväntningar uppfylls och reproduceras.61 

 

Jenkins menar också att för förskolebarn handlar identitetskapandet om att ta klivet från att 

vara en ”baby” till att bli en ”flicka” eller ”pojke”.62 Han säger också att man blir stor genom 

att tillägna sig en könad identitet.63 Sondergaard hävdar att konstruktionen av kön som en 

form av kulturell integration är en process som ständigt pågår under en individs livstid, när 

man studerar, arbetar, umgås med vänner, i sitt förhållande till sin partner, och till egna och 

andras barn, i alla sociala sammanhang pågår en förhandling och konstruktion av kön.64 Med 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ses identiteter aldrig som några fixerade slutprodukter, 

utan som fenomen som hela tiden befinner sig i en process, de formas, förhandlas och 

omskapas. En enskild individ kan inte så lätt avvika från den egna kulturens koder, i alla fall 

inte utan att betala ett pris för det. Kvinnor och män möter olika svårigheter i den här 

                                                           
60 Ibid, s.122-126 
61 Ibid 
62 Ibid, s.24 
63 Ibid 
64 Sondergaard, 1994a och b, s.47-68 och s.42-50 
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processen.65 Vi kommer att använda oss av ytterligare ett perspektiv för att förstå hur kön 

skapas och det är den poststrukturalistiska teorin i den tappning som Walkerdine och Davies 

står för.66 Dessa riktar sina analyser mot det mångskiftande och komplexa i könsbegreppet 

och menar att teorin om könsroller och socialisation kan vara vilseledande. 

Socialisationsteorin kan också ge intryck av att barnet är en passiv mottagare i processen att 

skapa en identitet. Davies menar här istället att barnet i olika situationer väljer position som 

pojke eller flicka. Enligt henne finns det i de flesta sociala situationer inte särskilt många 

fysiska skillnader eller inga alls, men ändå får barn veta att de måste kunna identifieras som 

det ena eller det andra könet. Kläder, frisyrer, aktiviteter, sättet att tala och vad som sägs, allt 

blir tecken som kan användas för att välja könsposition.67 

 

Enligt Davies bidrar de allmänt använda begreppen ”socialisation” och ”könsroller” till att 

vilseleda oss.68 Teorin om socialisation och könsroller utgår ifrån att det finns en biologisk 

grund för skillnader mellan könen. De ”roller” som barn får lära sig av vuxna är ett socialt 

yttre sken uppe på de ”verkliga” biologiska skillnaderna. I detta tänkande finns det en 

allvarlig missuppfattning om vad en människa verkligen är och hur han eller hon blir på det 

viset. Enligt den världsbild som modellen om socialisation och könsroller tillhandahåller lär 

sig barnet normalt sin könsroll av en vuxen nyckelperson. Barnet ”pressas” att upprätthålla 

den rollen av såväl föräldrar som kamrater, medier och många andra. I den här modellen finns 

det inget utrymme för barnet som en aktivt handlande person, eller som någon som deltar i att 

utveckla teorier om hur den sociala världen är organiserad. Den erkänner inte heller att barnet 

deltar i konstruktionen och upprätthållandet av den sociala världen som en följd av hur det 

upplever välden och lär sig dess diskursiva praktiker. 

 

Walkerdines arbeten är viktiga för att utveckla den alternativa modellen till 

socialisationsteorin.69 Hon pläderar för att vi behöver flytta fokus från individers identitet till 

maktrelationer och till den mångfald av subjektiviteter som är tillgängliga för alla inom 

samhällets diskursiva praktiker. I socialisationsteorin uppfattas den som socialiserar en annan 

som den aktive medan den som blir socialiserad ses som en passiv mottagare - ett ”objekt” 

eller ”råmaterial” för socialisationen – som tvingas in i en tämligen färdig form. Men att detta 
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67 Ibid 
68 Ibid, s.16-20 
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är mycket problematiskt, det vet alla vuxna som har försökt att ”socialisera” ett barn. 

Dragningskraften hos socialisationsteorin ligger framför allt i kopplingen till de 

individualistiska, humanistiska teorierna om människan, vilken i hög grad är en del av det 

moderna projektet. Men dessa teorier försvårar vår förståelse av alla de komplexa, motstridiga 

sätt som vi använder för att ständigt skapa och omskapa oss själva och den sociala världen 

genom den mångfald av diskurser som vi deltar i. Dessutom vilar socialisationsteorin på 

populära föreställningar om barnet och relationerna mellan vuxna och barn. Ytterligare 

uppbackning får teorin genom den förkärlek som finns i västerländska tänkande för 

förklaringar som gäller orsak - verkan. Om det går att beskriva kopplingen mellan hur barn 

behandlas och hur de beter sig, antar man att behandlingen har orsakat beteendet. Forskare 

som arbetar enligt socialisationsmodellen riskerar att fastna i att utföra en förenklad form av 

vetenskap för att visa hur vuxna gör fel genom att de orsakar snäva, stereotypa beteenden hos 

barn.70 

 

3.5 Skapandet av könsidentitet 
 

Enligt Davies formas våra uppfattningar om könsidentitet (och de sexuella attityder och 

preferenser som är kopplade till dem) så tidigt i livet att vi som vuxna praktiskt taget tar dem 

för givna.71 Hon menar att kön och könsidentitet är emellertid något mer än att bara lära sig 

hur man ska bete sig som pojke eller flicka. Könsskillnader är något vi lever med varje dag. 

Könsidentiteten är således inte något som ”bara finns”. Några sociologer menar att vi ”skapar 

våra könsidentiteter” i vårt dagliga samspel med andra människor. De raffinerade sätt som vi 

skapar könsidentiteten på är en så genomträngande del av livet att vi inte är medvetna om dem 

förrän de saknas eller i grunden förändras. 

 

Davies hävdar att det faktum att könsidentitet är något vi kontinuerligt lär oss på nytt visar 

vikten av begreppet social reproduktion.72 Vi reproducerar (formar och omformar) kön och 

könsidentitet genom tusen och en vardagliga handlingar. Samma process hjälper oss att förstå 

könsidentiteten som en social institution som skapas och omskapas i vårt samspel med andra 

människor.73 
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3.5.1 Könsidentifikation och könsrollsinlärning 

 

Enligt Chodorow utvecklar flickor och pojkar olika relationsförmågor och jagkänslor genom 

att de växer upp i familjer där kvinnorna fyller modersfunktionen.74 Hon menar att dessa 

könspersonligheter förstärks av de skillnader i flickors och pojkars identifikationsprocesser 

som också härrör från kvinnans modersfunktion. De skilda relationsförmågorna och 

identifikationsformerna förbereder kvinnor och män att ikläda sig de vuxna könsrollerna, 

vilka i första hand placerar kvinnorna inom fortplantningens område i en sexuellt ojämlik 

värld. Enligt henne hävdar samhällsvetare att eftersom barn av bägge könen alltid först har 

identifierat sig med modern och befunnit sig närheten av kvinnor är kvinnornas familjeroller 

och kvinnligheten mera tillgängliga och ofta mera begripliga för barn än mansrollerna och 

manligheten. Följaktligen är mannens utveckling mera komplicerad än kvinnans eftersom en 

pojke måste genomgå svåra identifikationsbyten för att uppnå sin förväntade könsidentitet och 

könsroll. Köns- och könsrollsidentifikationsprocesserna stämmer överens med Chodorows 

tidigare redogörelse för utvecklingen av den psykiska strukturen, de förstärker och kopierar de 

resultat för objektrelationerna och jaget som Chodorow beskrivit. Kvinnor förblir under 

uppväxten mera knutna till andra, i både inre och yttre måtto.75  

 

Enligt Chodorow är det inte endast så att de roller flickor lär in är mera relationsbundna, 

personliga och känslomässiga, identifikations och rollinlärningsprocesserna tenderar också att 

vara mera personliga och känslomässiga för flickor, inbäddade som de är i en personlig 

relation till modern.76 I pojkars fall är det inte troligt att identifikationsprocesserna och 

inlärningen av mansrollen blir inbäddade i relationen till fadern eller andra män, de inbegriper 

snarare förnekandet av känslomässiga relationer till modern. Dessa processer tenderar att vara 

mera rollklassificerade och kulturella och bestå av en abstrakt eller kategoriserad rollinlärning 

snarare än en personlig identifikation. Chodorow menar att i vårt samhälle är en flickas mor 

närvarande i en utsträckning som en pojkes far eller andra män inte är. Flickan kan 

följaktligen utveckla en personlig relation till sin mor eftersom hon har en äkta relation till 

denna, som vuxit fram genom deras tidiga primära förbindelse. Hon lär sig vad det innebär att 

vara kvinnlig genom denna personliga identifikation med modern och har ofta andra kvinnliga 
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förebilder så som släktingar, lärare, moderns väninnor och kamraters mödrar. Pojken måste 

försöka utveckla en manlig könsidentifikation och lära in mansrollen trots att han inte har en 

fortlöpande och oavbruten relation till sin far och trots att han saknar en ständigt tillgänglig 

förebild för mansrollen.77 Chodorow påstår att inlärningen av manligt och kvinnligt sker 

mycket tidigt i livet och är beroende av barnens anknytning eller bindning till de vuxna.78 Hon 

menar att vid någon punkt i utvecklingen måste bindningen till modern brytas för att barnen 

ska kunna utveckla en egen identitet, barnen måste bli mindre beroende av modern.79 

 

3.6 Positionera sig som man eller kvinna 
 

Den uppfattning som Davies har är att kön är en del av den sociala strukturen samtidigt som 

det är någonting som skapas av individer och inom individer när de lär sig de diskursiva 

praktiker genom vilka den sociala strukturen skapas och upprätthålls.80 Hon menar att den 

sociala strukturen är inte skild från individerna som gör den. Den är inte en ”sak” som kan 

tvingas på människor, men den har ändå en påtaglig styrka. Människor kan inte bortse ifrån 

den sociala strukturen. De kan välja att följa eller att förändra strukturen, men de måste alltid 

vara medvetna om att den begränsar vad en individ eller grupp kan göra. Maskulinitet och 

femininitet är inga medfödda egenskaper hos människor. Men de är inbyggda i strukturen för 

vårt samhälle och är därmed både en förutsättning för tillvaron och ett resultat av hur livet 

levs. Som delaktiga i samhället övertar vi utan vidare ”vetskapen” om kön i den form som det 

har konstruerats. När barn lär sig samhällets diskursiva praktiker lär de sig att positionera sig 

som pojkar eller flickor på ett korrekt vis, eftersom det är vad man begär av dem för att de ska 

få en urskiljbar identitet inom ramen för den rådande sociala ordningen. Den som för 

motstånd och inte ställer upp på detta kommer att betraktas som misslyckad. Att positionera 

sig som man eller kvinna sker genom de diskursiva praktikerna och genom de positioner som 

är tillgängliga inom ramen för dessa praktiker. Det är i stort sett på samma sätt och genom 

samma praktiker som positionerna ”barn” och ”vuxen” görs tillgängliga.  

 

Davies hävdar också att positionera sig som man eller kvinna inte bara är en begreppsmässig 

process, det är också en fysisk process.81 Hon hävdar att varje barns kropp tar till sig 
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kunskapen om manligt eller kvinnligt genom vad barnet gör. Klädsel och frisyr är den 

tydligaste, och uppenbart ytliga, form av kroppslig erfarenhet som skiljer manligt och 

kvinnligt åt. Många av de praktiker som vuxna överlämnar till barn, bland annat klädseln, 

hjälper till att understryka deras kön och se till att det blir ett dominerande drag i deras 

urseende. Det är alltså så att när vi väljer en diskursiv position som man eller kvinna följer 

den kroppsliga delen med. Den kunskap som man har om sig själv som man eller kvinna – 

inkodad i kroppen – tillåter eller utesluter vissa former av relationer till andra människor och 

till omgivningen. Hur man uppfattar vad ens kropp kan eller inte kan göra har en direkt 

betydelse för hur den förhåller sig till miljön. Idén om kvinnlighet, och tillämpningen av 

praktiker som hänger ihop med den idén, har en konkret inverkan på barnets kropp. Alltså, en 

persons kön skrivs in i kroppen genom de aktiviteter som hänger ihop med vilket kön som 

personen tilldelats. Förståelsen av sig själv som man eller kvinna innebär dessutom att lära sig 

vilka känslor som är relevanta i manliga respektive kvinnliga subjektspositioner. Särskilt för 

flickor omfattar detta att veta vad som är åtråvärt och attraktivt hos en själv och hur detta 

påverkar andra.82 

 

3.7 Bipolariet 
 

Davies menar att idén om bipolär manlighet - kvinnlighet har en verklig styrka.83 Hon säger 

också att det är uppenbart när man ser det ständiga arbete som varenda människa engagerar 

sig i för att uppnå och behålla sin könsmässiga identitet. Det bevisar också det faktum att 

människor som misslyckas med detta uppfattar sig själva och uppfattas av andra som 

misslyckade snarare än anser att det är något fel på de språkliga strukturerna där tudelningen 

ligger inbäddad. Idén om bipolariet fungerar bland annat på det sättet att den verkliga 

spridningen av mänskligt beteende kläms in i en bipolär modell. Det kan innebära att man 

bortser ifrån ”avvikelser” eller att man verkligen lyckas konstruera beteenden eller kategorier 

av beteenden som bipolära även om de skulle uppträda på ett sådant sätt att de med större 

lätthet skulle kunna uppfattas som icke bipolära. Davies misstänker att till exempel idén om 

att det är kvinnor som går in för spädbarnsvård och är en del av ett nätverk för omsorg och att 

män är fångade i en etik som går ut på individuella rättigheter kan fungera på två sätt när det 

gäller att uppfatta vad människor verkligen gör. Det första innebär att intressera sig särskilt 

för avvikande beteende. Ett exempel är män som engagerar sig i ”kvinnliga” former av 
                                                           
82 Ibid 
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omsorg och betraktas som jätteengagerade. Det andra är att göra beteendet svårare att 

upptäcka. Om en man engagerar sig i ”maskulina” former av omsorg betraktas det inte som 

att han har åstadkommit någon omsorg över huvud taget. Barn kan ha en anmärkningsvärd 

kapacitet att bevara idén om en tudelning genom att inte bry sig om avvikelser, eller genom 

att lyckas omforma avvikelserna så att de passar in i det bipolära mönstret. Exempelvis att en 

man använder kjol eller klänning kan av ett barn ignoreras och omformas till att inte passa in i 

kategorin ”klänningar”. På det här sättet upprätthålls inte bara de symboliska gränserna för 

kategorierna för manligt och kvinnligt, utan också deras avskildhet från varandra. 

 

Enligt Davies måste varje barn komma fram till vilket kön de tillhör för att kunna se sig självt 

som normalt och accepterat inom ramen för den rådande kulturen.84 Hon menar även att det 

också är viktigt för att andra barn ska ha en jämförelsepunkt när de ska komma underfund 

med vilka de är. Ett barn betraktas som en fullvärdig medlem av samhället i den mån som det 

kan ta till sig den könsbestämda världen. Det gäller för barnen att tillgodogöra sig de 

praktiker, de sätt att veta och vara som är begripliga med de mönster som gäller för de 

interaktiva strukturerna i samhället som barnet lever i. I stor utsträckning betraktas detta 

tillgodogörande som ett naturligt uttryck för manlighet eller kvinnlighet. Barnets sätt att förstå 

detta får stöd av sammankopplingen i vår kultur av kroppen med det som är naturligt. 

Relationerna mellan manligt och kvinnligt innebär en överordning – underordning. Den som 

en gång har tagit till sig de kroppsliga, emotionella och intellektuella mönster som bygger upp 

dessa könsrelationer har svårt att föreställa sig eller önska ett alternativ till den sociala 

strukturen. När två motsatta kön är ett synbart faktum får det beteenden, tankar och känslor 

som skulle innebära ett avsteg från mönstret med överordning (män) och underordning 

(kvinnor) att framstå som okunniga, till och med omoraliska. Att misslyckas med att bli 

”riktigt” könsbestämd uppfattas som en moralisk brist i ens identitet, eftersom det som antas 

gälla betraktas som en moralisk befallning. Det finns två motsatta kön, tror vi. Därför borde 

världen vara sådan.85 
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3.8 Moderskap 
 

Davies hävdar att i motsats till tvetydigheten som finns i kvinnlig sexualitet betraktas 

moderskap alltid som ett positivt drag i kvinnlig identitet.86 Hon menar att även om det är ett 

kännetecken som används mot kvinnor om de försöker att få tillträde till den manliga värden, 

är det också ofta ett område i familjesammanhang där kvinnans kontroll inte ifrågasätts. Som 

barn har flickor en obetydlig förmåga att kontrollera vuxna. Samtidigt kan de i sina fantasier 

bli mäktiga på samma sätt som de ser att kvinnor har makt. I den utsträckning som barn 

uppfattar mammor som mäktiga och i den mån som flickor ser mamman som den enda 

kraftfulla positionen som de kan göra berättigade anspråk på när de utgör sig som kvinnor, 

måste familjeinriktade lekar vara djupt fascinerande för dem. Den makt som mammor får kan 

verka mycket omfattande. Till exempel kan pojkar som i andra sammanhang är tuffa och 

dominerande uppföra sig som hjälplösa bebisar när deras mammor lämnar dem i förskolan. 

Fast den manlige vuxne kan vara den verklige (men ofta frånvarande) auktoriteten, är det 

väldigt vanligt att mammorna är det alltid närvarande andra som tydligt bestämmer över 

barnens liv, med barnen ”förhandlar” sig mammorna fram till vilka sätt att vara som är 

acceptabla och hur man ska se på världen. Men relationerna mellan kvinnor och barn är 

laddade med svårigheter. Barnen är i vissa avseenden väldigt maktlösa. De har mycket få sätt 

att hävda sig och sina behov, eftersom de sällan har rätten att helt enkelt slå fast vad de anser 

att deras behov är och räknar med att det uppfattas som allvarligt menat, någonting som vuxna 

kan göra. Kvinnor har en formell makt över barn, men mycket få rättigheter är kopplade till 

den. Kvinnan begränsas av sin idé om vad det innebär att vara kvinna och hennes syn på vad 

det innebär att vara en bra mamma och en god hustru. Den makt som hon har är bara skenbar, 

eftersom hon är bunden av de diskursiva praktiker som grundar och upprätthåller hennes 

femininitet.87 
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3.9 Symbolisk interaktionism 
 

Enligt Månson kan kärnan i symbolisk interaktionism sägas utgöra ett försök att så långt som 

möjligt följa tanken att människan är social, att just hennes personliga individualitet 

paradoxalt nog är uttryck för socialitet.88 Det centrala i Meads teori är begreppen handling och 

mening.89 För Mead ses mänsklig handling som grunden för hur individen utvecklar sina 

föreställningar om världen. Hans analys av mänsklig handling bygger på observerbara gester, 

både vokala och icke vokala. Gesterna ses som faser i handlingen med syftet att göra 

anpassning möjlig mellan individer som är inblandade i en social handling. Gester har mening 

genom att de förutsäger vad som är troliga kommande beteenden. Det speciella med mänsklig 

kommunikation är enligt Mead användandet av signifikanta symboler det vill säga 

betydelsefulla symboler som används för att överföra mening med medvetet innehåll. Genom 

att symboler har en gemensam betydelse kan en individ förstå och tolka den andres handling, 

det vill säga överta dennes roll i samspelet.90  

 

Barn utvecklas enligt Meads teori som sociala varelser först genom att de imiterar andra 

personer i sin omgivning, vilket leken är ett exempel på, barn härmar ofta vuxna i sina lekar.91 

Enligt Mead utvecklas barnens lek från enkel imitation till mer komplicerade lekar där barn 

vid fyra till fem års ålder kommer att agera i en vuxen roll. Mead kallar detta för rolltagande, 

och barnen lär sig på detta sätt hur det är att befinna sig i en annan människas situation. Det är 

under denna fas som barnen utvecklar en jaguppfattning, det vill säga som ett själv genom att 

betrakta sig med andras ögon.92 Enligt Mead är det när barnet sedan är omkring åtta eller nio 

år som denne börjar delta i organiserade lekar och spel.93 Han menar att det är under denna 

period som barnen börjar förstå de generella värderingar och den moral som allt socialt liv är 

baserat på. Under denna fas lär sig även barnet inse vad den generaliserande andre går ut på, 

det vill säga de allmänt accepterade värderingar och moralregler som finns i den kultur där 

                                                           
88 Månson, 1995, s.147 
89 Odelfors, 1996, s.36 
90 Ibid 
91 Giddens, 1998, s.52 
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barnet växer upp.94 Den generaliserande andre betecknar för Mead samhället i sin helhet som 

en abstrakt person, det institutionella nätverk som alla människor lever sitt liv inom; familj, 

utbildning, religion, ekonomiska och politiska institutioner och slutligen staten.95  
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4 Resultatredovisning 
I följande kapitel redovisas resultatet av vår datainsamling. Här presenteras det samlade 

empiriska materialet från intervjuerna med förskole- samt skolbarnen.  
 
 
Vi besökte ett fritidshem tillhörande en skola i en stadsdel utanför Luleå där vi träffade sex 

åttaåringar, vi besökte även en förskola i samma stadsdel där vi träffade sex fem- och sex-

åringar för att utföra en gruppintervju. Inom de båda grupperna fanns lika antal flickor som 

pojkar. Vi satt tillsammans med barnen i grupp och höll en diskussion tillsammans med dem 

kring vårt ämne. För att lättare leda in barnen på deras uppfattningar om könsidentiteten och 

dess inlärning samt om kön använde vi oss av olika symboliska föremål och teman. De 

symboliska föremålen bestod av; Barbiedocka, kläder (rosa linne och jeans), köksredskap, 

pengar. De teman som vi diskuterade kring var; kön, pojke/flicka, yrken (polis, brandman, 

lärare och förskollärare), lön, skola och förskola, makt och föräldraledighet. Avsikten med 

de föremål och teman vi använde oss av var att på så sätt lättare få in barnen på deras åsikter 

om könsidentitet. 

När vi bestämde oss för dessa föremål och teman valde vi medvetet saker som vi antog skulle 

representera manligt respektive kvinnligt. Kring dessa föremål och teman hade vi alltså gjort 

ett antagande, vi hade förhoppningar om att dessa skulle stimulera barnens spontanitet och att 

detta skulle ge oss ett tillfredsställande resultat. 

 

 Anledningen till att vi valde Barbiedockan är att vi anser denna under hela sin ”livstid” alltid 

varit representerad som en typisk ”flickleksak”. Diskussionen kring denna ville vi skulle 

kretsa kring olika leksakers innebörd och varför flickor tenderar till att leka med exempelvis 

Barbiedockan. Vi ville även veta vad som enligt barnen var ”okej” för pojkar respektive 

flickor att leka med och varför de trodde att det var på det sättet.  

 

Kläderna (rosa linne och jeans) valde vi eftersom vi anser rosa färg uppfattas som ”tjejigt” 

medan jeans är något som ständigt ses på både flickor och pojkar. Vi ville se om dessa 

antaganden stämde och ifall kläderna väckte någon reaktion hos barnen.  
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Anledningen till att vi använde köksredskapen var att vi hade en del fördomar kring 

arbetsfördelningen i hemmet och vi ville få barnens syn i frågan. Vi ville veta om barnen 

delade vår uppfattning kring ämnet.  

 

Syftet med pengar var att se vilken innebörd dessa hade för barnen samt vilken uppfattning de 

hade om vem som har mest av dessa. Vi ville även leda in dem på en diskussion om lön 

utifrån könsaspekterna.  

 

Eftersom vår undersökning kan ses ur ett könsperspektiv tyckte vi att det var relevant att fråga 

barnen om de visste vad ordet kön betydde.  

 

Vi valde att diskutera kring begreppen flicka/pojke med tanke på undersökningens syfte och 

frågeställningar. Med hjälp av begreppen önskade vi få en bild av hur barnen uppfattade sitt 

eget och det motsatta könet och försöka få dem att definiera och ge könen en viss särprägel. 

Vi gick in med antagandet att barnen skulle förklara pojkarnas utmärkande drag utifrån 

fysiska begrepp så som stark och snabb medan flickornas skulle förklaras utifrån yttre attribut 

så som kläder och utseende. Vi antog också att barnen utifrån respektive kön skulle definiera 

begreppen på olika sätt.   

 

Yrken (polis, brandman, lärare och förskollärare) hade vi också fördomar kring, vi gick in 

med antagandet att  dessa av barnen skulle uppfattas som könsorienterade.  

 

Eftersom barnen tillbringar mycket tid i skolan och förskolan kändes det naturligt att samtala 

kring dessa institutioner.  

 

Tanken med att fråga barnen om makt var att vi ville få deras åsikter rörande makt och 

maktrelationer ur ett könsperspektiv.  

 

Ämnet föräldraledighet valde vi att diskutera kring för att det är en aktuell och debatterad 

samhällsfråga och vi antog att detta skulle bidra till ytterligare reaktioner kring 

könsidentiteten.  

 

Vid intervjutillfällena satt vi avskilt tillsammans med barnen och förde vår diskussion. Barnen 

blev uppmuntrade att uttrycka sig fritt men vissa av dem föredrog handuppräckning innan de 
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uttryckte sina åsikter. Vi har valt att redovisa resultatet av insamlat data per årsgrupp samt  

strukturerat datan utifrån våra valda föremål och teman.   

 

 

4.1 Åttaåringarna, 3 flickor och 3 pojkar  

 
Kön 
 

Ingen av barnen visste vad ordet kön hade för innebörd. En pojke berättade att han hört talas 

om ordet en gång när han skulle fylla i ett papper där man frågade efter kön.  

 

Pojke/flicka- uppfattningar kring att vara flicka/pojke 
 

På frågan hur man är när man är pojke utmärkte sig inte något speciellt kroppsspråk hos 

barnen. De uttryckte sig mycket verbalt och konkret. Pojkarna ansåg att man som pojke är 

tuff, har mycket pengar och spelar actionspel. Flickorna å sin sida tyckte att man som pojke 

retas mycket, köper mycket godis, tycker om mer spännande filmer, spelar mer Tv-spel samt 

att de gillar att döda och kriga. En av flickorna kunde inte förstå varför pojkarna tycker om 

mer spännande filmer. Enligt pojkarna vet man att man är en pojke genom att killarna är mer 

tillsammans än flickorna är. Dessutom ansåg de att pojkarna inte är så viii, iii (pojken 

använder en ytterst pipig röst). Flickorna tyckte att man vet att man är en pojke eftersom då 

har man kort hår.  

 

När vi sedan gick vidare till hur man är när man är flicka utmärktes kroppsspråket betydligt 

mer. En pojke svarade med väldigt ljus och feminin stämma att flickorna ska vara så där extra 

fina, under tiden gestikulerade han på ett utmärkande feminin sätt. Flickorna reagerade på 

detta genom att fnittra högljutt och skruva på sig. Pojkarna ansåg även att flickorna är mycket 

svagare fysiskt. En av flickorna reagerade på detta genom att bestämt motsäga sig detta med 

att hon var väl inte det. Flickorna ansåg att man som flicka inte är lika slamsig som pojkarna. 

En av pojkarna kontrade detta med att snabbt dementera påståendet att de skulle vara mer 

slamsiga. En av flickorna utryckte sig i samband med uttalande att tjejer skulle vara mycket 

svagare att en del av tjejerna springer söligare. Då berättade en annan flicka att hon en gång 

tävlade mot en pojke och då vann hon och har vunnit hela tiden, detta resulterade i att pojken 
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blev arg. Alla pojkarna medgav att det känns jobbigt om en tjej vinner mot dem i exempelvis 

löpning. Vi frågade varför det kändes jobbigt när det just var en tjej som vann över dem; 

 

(En av pojkarna) ”Typ killarna tror att de är starkare… 

och ja, snabbare och det än tjejerna. Vissa tycker att de är 

bättre än tjejerna / …/”. 

 

(En av flickorna) ”/…/ och så kanske de förlorar någon 

gång / …/”. 

  

 

 

Pojkarna ansåg att det känns mer om det är en tjej som vinner, det är mer pinsamt då.  

 

När vi frågade om städning i hemmet och vem som mest utför sysslorna svarade en av 

flickorna att hennes pappa brukade laga mat men disken och städningen var det hennes 

mamma som tog hand om. Alla barnen utom en flicka trodde att det är modern i familjen som 

utför flest hushållssysslor.  

 

Vid frågorna om  flicka/pojke beskrevs begreppen med fysiska benämningar som; ”tuff”, 

fnittrig”, ”slamsig”, ”sölig”.  

 
Barbie- en leksak för bara flickor? 
 

Vi tog fram en Barbiedocka och frågade barnen vad detta var för slags leksak. Flickorna och 

pojkarna var eniga om att det var en tjejleksak. Pojkarna kunde inte konkret svara på varför 

det var så de svarade enbart att det bara var så. En av flickorna däremot ansåg att Barbie 

passade mer för tjejer. När vi tog upp att det även finns dockor utformade som män, så kallade 

Kendockor var alla eniga om att dessa också var tjejleksaker. Vi frågade varför de trodde att 

det är så hävdade en pojke att pojkar inte leker så mycket med sådana här småsaker. En annan 

pojke svarade då att det finns vissa som gör det, den första pojken höll då med men påpekade 

snabbt att det var ju inte alla som gjorde det. En flicka ansåg att pojkar tycker mer om 

actionfigurer eller så.  
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På frågan om de trodde att pojkar också lekte med dockor när de var yngre svarade en av 

flickorna att hennes lillebror tycker att det är jätte roligt att gå in på hennes rum och leka med 

hennes Barbie om den ligger framme. Men hon påpekade samtidigt att han brukar leka med 

bilar väldigt mycket. När vi frågade barnen om de trodde att pojkar egentligen skulle vilja 

leka med dockor var det endast pojkarna som svarade. En pojke trodde att vissa ville det när 

de var mindre och att de kanske gillade det då. En annan menade att det inte är så många och 

en annan att det inte är så vanligt. Han tyckte även att det inte är så roligt heller. Vi fortsatte 

fråga pojkarna om det var så att de skulle tycka om att leka med dockor om de då skulle våga 

göra 

 

 

        (En av pojkarna) ”Om jag hade gillat det så kanske jag 

skulle göra det…men nu gör jag ju inte det
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En annan svarade att han spelade mycket Tv-spel hemma. Den tredje konstaterade att han förr 

spelade jämt men nu spelade han mindre och därför kan han nu spela när han vill. En av 

pojkarna tror att pojkar inte leker med dockor därför att de tycker att det är roligare att till 

exempel ha snöbollskrig. En flicka trodde att killar gillar lite mer action och fart. En annan 

berättade att hon brukar vara ute på gården och trampa på sin trampbil.  

 

Vid frågorna om Barbiedockan framkom kontrahenter till denna så som actionfigur och Tv-

spel. 

 
Kläder- vad är accepterat att bära? 
 

Vi tog fram ett rosa linne samt ett par blåjeans och frågade barnen vad detta var. Det flesta 

svarade att det var ett par jeans och ett linne förutom en pojke som svarade att jeansen 

föreställde ett par tjejbyxor. Vidare frågade vi om jeans är byxor för alla. På detta svarade en 

av flickorna att jeans är äkta byxor. En av pojkarna svarade att både flickor och pojkar kan ha 

jeans men det finns vissa jeans som killar inte tycker är så fina och som är mer tjejiga. En 

flicka höll med och berättade att hon har massor av jeans med tjejtryck och hjärtan och sånt. 

En av pojkarna ansåg att det är man själv som bestämmer vad som är tjejigt. En annan pojke 

menar att det som är tjejigt inte är rätt färg för pojkar och syftar på det rosa linnet. Rosa linne 

är tjej sa en av flickorna och visade att hon har ett på sig.  

 

 

(En av flickorna) ”Det bara finns i tankarna vad som är 

tjejigt” 

 

 Vi frågade barnen om det bara är rosa som är tjejigt och om en kille till exempel kan ha rött 

på sig. En pojke sa att det är killfärg också och syftade på den röda färgen. En annan pojke 

menade att det är både rosa och lila som är tjejigt. Gult också ansåg en annan av pojkarna. Då 

påpekade en av flickorna att pojken som uttalat detta faktiskt hade en gul tröja på sig, då 

skrattade de andra barnen. En annan av flickorna sa att hennes morfar brukar ha ”killinnen” 

och att dessa är vitfärgade. En pojke sa att både killar och tjejer kan ha jeans men han hävdade 

att han endast skulle kunna tänka sig ha en rosa tröja om han var tvingad. Han sa att han inte 

skulle vilja ha en rosa tröja på sig ens om det var en cool actionfigur på den.  
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Vi frågade då varför barnen känner på det här viset. En pojke svarade att det skulle gå bra att 

ha den rosa tröjan på sig om den var övertäckt med en massa kladd. När vi frågade barnen om 

tjejer kan använda alla färger svarar en flicka att det kan de. En annan sa att hon brukar ha 

svarta kläder och då instämmer den tredje.  

 

Vi frågade också pojkarna om de tror att andra skulle tänka konstigt om dem om de skulle ha 

en rosa tröja på sig. En av dessa svarade att han inte trodde det, en annan trodde att om alla 

tänkte så skulle det inte vara tjejigt och sånt. Den tredje pojken skulle inte kunna ha en rosa 

tröja bara för att han inte gillar den färgen så mycket. En annan höll med och hävdade att han 

inte vill använda rosa tröjor för att färgen är ful. En flicka trodde att folk skulle anse att 

pojkarna var fjantiga och en annan flicka trodde att de skulle anses som larviga om pojkarna 

kom till skolan med rosa tröjor. 

 

 En av flickorna berättade att hon har en lillebror som bara är två och ett halvt år. Han får ärva 

hennes kläder. Hon berättade att han en gång skulle ha ett par röda byxor på sig som han ärvt 

av henne men han ville då inte ha byxorna eftersom dessa var röda och han tyckte de var för 

tjejiga. Istället sa han att det var hennes byxor för de var ju röda. Samma sak hände med en 

pyjamaströja. Flickan menade att han förstår vad som är tjejigt även fast han bara är två och 

ett halvt år. Då inflikade en av pojkarna att han istället har en storebror som han kan ärva 

kläder av.  

 

De flesta av flickorna hävdade att de inte bestämmer själva vad de ska ha på sig förutom en 

flicka som sa att hon ibland får bestämma själv. De flesta av pojkarna sa att de bestämmer 

själva vad de ska ha på sig förutom en pojke som sa att ibland bestämmer hans föräldrar. En 

av flickorna sa att hennes mamma bara plockar fram kläder till henne då instämde en av 

pojkarna. En annan pojke berättade att hans mamma brukar ta fram kläder till honom men då 

säger han åt henne att han vill ha någonting annat.  

 

Vi frågade också vem det är som bestämmer vad barnen ska ha på sig om de inte bestämmer 

det själva. Alla barnen menade att det är mamma som bestämmer det. En pojke säger att om 

hans pappa varit hemma lite oftare kanske han hade bestämt det. En flicka sa att om hon inte 

vill ha en tröja på grund av att den är obekväm så säger hennes pappa att hon måste det i alla 

fall.  
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På frågan om barnen brukar följa med och köpa sina kläder så svarade en av flickorna att 

hennes mamma brukar fråga henne om hon vill följa men att hon inte brukar orka för att 

hennes mamma alltid är så länge där. En annan flicka tyckte inte att det är roligt att följa med 

medan den tredje tyckte att det är roligt. En pojke tyckte inte att det är roligt att gå i 

klädaffärer en annan sa att han tycker det tar en sån oändlig tid och man orkar då inte gå 

någon annanstans. En flicka sa att det är hennes mamma som köper kläder till henne. En 

pojke berättade att ibland är det hans pappa som köper kläder men det är mycket sällan. En 

annan pojke hävdade att hans mamma köper alltid bara kläder. Pojkarna hävdade att det är 

stor skillnad på killkläder och tjejkläder.  

 

Vid frågorna om kläderna utmärktes svaren med begrepp som tjejigt och killigt. 

Färgtolkningar på kläder framkom även. 

 

Köksredskap- kvinnor eller mäns domäner? 
 

Vi tog fram olika köksredskap och frågade barnen vad de tänkte på när de såg dessa. En pojke 

svarade att han tänkte på matlagning. En flicka svarade att hon tänkte väl att det är 

vuxensaker. En annan flicka berättade att hon har en Bamsetidning där Bamse ser sådana här 

saker och säger ”lagamatsaker” om dessa. En pojke trodde att det både flickor och pojkar som 

använder dessa, en annan sa att det är mamma och pappa. Den tredje pojken trodde att det är 

den som lagar mat som använder dessa. En flicka däremot berättade att det är hennes pappa 

som mest använder dessa, när hennes mamma skulle göra småplättar saltade hon för mycket 

och då blev plättarna jätte salta. En flicka trodde att det är papporna som mest lagar mat, en 

pojke trodde att det är olika.  

 

Vi frågade barnen varför de tror att det är så och en pojke berättade att hans mamma och 

pappa har flyttat isär och att hans pappa träffat en ny tjej. Han fortsatte berätta att de brukar 

laga mat tillsammans men när han är hos sin mamma är det hon som lagar maten för hon är ju 

ensam. En annan pojke berättade att hemma hos honom är det mest mamma som lagar mat, 

han säger att hans pappa inte är hemma så ofta. En annan pojke hävdade att hans pappa mest 

sitter i soffan och ser på Tv. En pojke kommenterade detta med att pappor är mest slöa. Alla 

flickorna trodde att de kommer att laga maten i hemmet när de blir stora. En pojke sa att om 

han har en fru kommer det mest vara hon som lagar mat.  
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(En av pojkarna) ”Om jag ska vara ute hela dagarna kan 

jag ju inte laga mat/ …/”. 

 

(En av flickorna) ”/ …/” du kommer ju vara på jobbet 

hela dagarna så då får jag laga maten”. 

 

 

Vid frågorna om köksredskapen framkom begrepp som; lata och slöa. 

 

Yrken- vem jobbar med vad? 
 

Vi berättade för barnen att vi skulle prata om yrken och frågade dem om de visste vad ett yrke 

är. Alla barnen visste vad ett yrke är. Vi berättade vidare att vi skulle prata om yrket polis då 

svarade en flicka med det samma att det är ”killigt”. En pojke kommenterade detta med att 

säga att det inte bara är det. En annan pojke inflikade då med att säga att det finns många 

tjejer som är det. Vi frågade då om det är både pojkar och flickor som får bli poliser. På detta 

svarade en pojke och en flicka; Ja. En annan pojke svarade att han tror det är mindre tjejer 

som vill det, ytterligare en flicka och en pojke höll med om det. En annan flicka svarade att 

hon också tror att det är så men att det finns tjejer som vill bli poliser.  

 

Vi frågade vidare varför barnen tror det är så att färre tjejer vill bli poliser. Då svarade en 

pojke att det berodde på att killar gillar mest krigare. En flicka instämde och lade till att killar 

också gillar lite spänning och sånt. En annan flicka menade att det är mest killar som är tjuvar 

också. 

 

 

(En av flickorna) ” /…/det brukar inte vara så mycket 

kvinnliga som…”  

 

 

Vi frågade barnen om de tyckte att polis var ett ”killyrke”. Alla svarade att de tyckte det. En 

pojke uttryckte att det var mycket ”killigt” yrke. Vidare frågade vi barnen om det fanns något 

mer yrke som de ansåg vara ”killigt”. En pojke svarade att han brukade brottas med Per. En 
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annan pojke sa; ”Och ibland brukar jag slå ihjäl dig!”. En flicka inflikade med att yrket 

brandman är ”killigt” och badvakt också, sa en annan flicka.  

 

Vi frågade då flickorna om de skulle vilja bli brandmän eller badvakter. På detta svarade alla 

flickor nej! En flicka berättade att hon skulle vilja vara snickare. En annan flicka sa att jobba 

med kläder och sånt, det är ”tjejigt”. En annan tjej påpekade att hon bara känner en kille som 

rider. Vi frågade barnen vidare vem de trodde det var som bestämt att det var så. En flicka 

svarade att; ”det är bara i tankarna”. En pojke sa att det kan ju vara killar tillexempel som inte 

gillar att rida, de tänker kanske att det är tråkigt och att de vill något annat. ”Det tror inte jag”, 

sa en annan pojke. En av flickorna svarade att det mest är tankarna som tänker; nä, det där är 

”tjejigt”.  

 

Vid frågorna om yrken återkom begrepp som tjejigt och killigt. 

 

Lön och pengar- vem tjänar mest? 
 

Vi frågade barnen om de trodde att flickor och pojkar skulle ha samma lön om de hade samma 

jobb. Alla flickorna svarade att de trodde det. En av pojkarna sa; kanske. En annan svarade att 

han inte trodde det. Den tredje pojken svarade att pappor får mest, en annan pojke instämde. 

Vi frågade då varför de tror att det är så. En av pojkarna menade att papporna jobbar mest. 

Eller kanske längre, svarade en annan. En av flickorna höll med om detta. En annan flicka 

svarade att de kanske tar mer uppdrag och så där. En pojke påpekade igen att de kanske 

jobbar lite mera och en annan pojke påpekade att de kanske hinner hjälpa mer. En flicka sa att 

hennes mamma jobbar till tre.  

 

Vi undrade om flickor är latare eller mer slöa än killar. Två av flickorna svarade nej på detta 

medan en pojke sa rakt ut att flickor är slöare än killar. Vi frågade barnen hur de trodde att det 

var med lärare. En pojke svarade att lärare har ganska mycket betalt. Vi undrade också om det 

är lika många flickor som pojkar som är lärare. En flicka sa att det mest är tjejer och att lärare 

får väldigt lite lön. Vi frågade vidare varför barnen tror att det är mest ”tjejlärare”. En flicka 

svarade att de kanske tycker att barn är mer söta. En pojke kommenterade att de kanske tycker 

det är roligare att jobba med barn. En annan pojke menade att vuxna tycker det är roligare att 

plugga typ matte och sånt. På frågan om både en kvinna och man kan vara rektor svarade en 

flicka att det mest finns kvinnliga. En pojke instämde.  
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Vidare frågade vi barnen vem de tror har mest pengar. Alla svarade att de tror pojkar har mest 

pengar. En flicka sa att pojkar samlar mer. Detta kommenterade en annan flicka med att 

berätta att hon samlar jätte mycket. En pojke höll med och sa att han också samlar mycket. En 

annan pojke sa att han har jätte mycket pengar. ”Jag har massa pengar”, sa en flicka. Vi 

undrade om barnen vet vad lön är. Alla svarade att de vet. En pojke sa att de är vad man får 

betalt. På frågan vem de tror har mest lön svarade alla pojkar att det är pappor. En av dem 

menade att det är för att de jobbar mest. En flicka sa att det inte är så med hennes föräldrar för 

de är arbetslösa. En annan flicka berättade att hennes pappa är arbetslös men inte hennes 

mamma. ”Pappor jobbar mest”, upprepade en av pojkarna.  

 

 

(En av flickorna) ”Pappor jobbar mycket mer / …/” 

 

(En annan av flickorna) ”/ …/ mammor är hemma med 

barnen”. 

 

 

Skolan- hur uppför sig flickor och pojkar i skolan? 
 

Vi inledde med att fråga barnen vem som pratar mest i skolan. En flicka sa utan tvekan att det 

är flickorna, en annan instämde. En av pojkarna däremot ansåg att det är pojkarna. En annan 

tyckte också att det är pojkarna eftersom det finns så lite flickor. En av flickorna berättade att 

hennes mamma pratar jätte länge i telefonen.  

 

Vidare undrade vi vem det är som räcker upp handen mest. Flickorna ansåg att det är de som 

räcker upp handen mest. En av pojkarna höll med om detta. En annan ansåg att det är 

pojkarna som räcker upp handen mest. På frågan om vem som lyssnar på fröken mest var alla 

barnen eniga om att det är flickorna. En av pojkarna tillade att det beror på vilken kille det är. 

Alla barnen var även eniga om att det var pojkarna som busar mest i skolan.  

 

På frågan varför det är så svarade en av flickorna att det är för att de tror att de är tuffa. En 

annan flicka ansåg att pojkarna är mer livliga. Alla flickorna trodde att det är viktigt för 

killarna att vara tuffa.  
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Vid frågorna om skolan användes uttryck som livliga och tuffa. 

 

Makt- vem bestämmer? 
 

Vi undrade ifall barnen visste vem det är som bestämmer i Sverige. Alla barnen förutom en 

pojke svarade att det är kungen som bestämmer i Sverige. Pojken menade att det var 

stadsministern som bestämde. Detta kommenterade en annan pojke med att kungen inte 

bestämmer lika mycket som stadsministern. Vi frågade barnen om en kung eller stadsminister 

kan vara kvinnor. På detta svarade alla ”ja”. En pojke sa att det går att ha drottning också. Vi 

frågade om chefer på arbetsplatser. 

 

 

(En av flickorna) ”De är mest män / …/” 

 

(En annan av flickorna) ” / …/ jag tror på min pappas 

jobb att de har en tjej som är chef, det kan vara så / …/” 

 

(En av pojkarna) ” / …/ men killar är mest chefer”.  

 

 

Vi undrade vidare varför det är så.  

 

 

( En av flickorna) ”För att killar gillar mer att 

bestämma”.  

 

  

Vi frågade också om barnen trodde att tjejer fick bli chef lika mycket som killar. Alla barnen 

trodde det. 

 

 

(En av pojkarna) ”Då måste de hinna bli chef innan, innan 

någon annan hinner bli chef / …/” 
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(En av flickorna) ” / …/ det är bara killar som vill bli…/ 

…/” 

 

(En av pojkarna) ” / …/ tjejer får bli chef lika mycket bara 

de hinner /…/” 

 

(En av flickorna) ” / …/ men de vill nog inte”.  

 

 

Ingen av barnen tyckte att det är ”killigt” att vara chef. På frågan om de skulle vilja bli chef 

svarade alla tjejer bestämt; ”Näää”! En av pojkarna sa att det beror på vad han skulle vara 

chef för. En annan svarade att han skulle vilja bli chef. Den tredje pojken sa att han skulle 

vilja bli chef om det var för värsta företaget. 

 

Vid frågorna om makt berördes begrepp som kungen och stadsministern. 

 
Föräldraledighet- vem är den till för? 
 

Vi frågade barnen vem de tror skulle vara hemma mest om de fick en baby när de blev stora. 

Alla svarade att de trodde mamman skulle vara hemma mest. ”Ja, det är helt klart”, säger en 

av pojkarna. En annan av pojkarna frågar en av flickorna; ”du kommer väl vara hemma”? 

Hon svarade att det skulle hon. 
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4.2 Fem- och sex- åringarna, 3 flickor och 3 pojkar 
 

Kön 
 

Vi frågade barnen om de visste vad kön är för någonting. Alla barnen svarade att de inte 

visste vad det var. Ingen av barnen hade ens hört talas om ordet kön.  

 

 

(En av pojkarna) ”Vi kan inte tala som en tjej” 

 

 

Pojke/flicka-  uppfattningar kring att vara flicka/pojke  
 

Vår nästa fråga löd; hur är man när man är en pojke? Två av flickorna svarade att de inte 

visste. En pojke sa att man är död när vi frågade om man är på något annat sätt när man är 

flicka. Flickorna skrattade åt pojkens kommentar. En flicka svarade att man inte är på något 

annat sätt för att man är flicka. En annan av flickorna tyckte att man är på ett annat sätt när 

man är flicka. 

 

 

(En av pojkarna) ”Pojkar pratar mer / …/” 

 

(En av flickorna) ” / …/ så är det alltid”. 

 

  

Ytterligare en pojke instämde. En av pojkarna menade att man ibland pratar.  

 

Vi frågade vidare hur barnen tycker att flickorna är. En av pojkarna svarade att flickorna är 

dåliga och de övriga pojkarna skrattar åt uttalandet. På frågan om flickor är tystare svarade en 

av pojkarna att det var de. En annan instämde med att säga att flickorna är knäpptysta, övriga 

pojkar höll med och en av dem avslutar med att säga; ”vi bara pratar”.  

 

När vi frågade barnen om vem de tror kommer att utföra hushållssysslorna i hemmet när de 

blir vuxna svarar en av pojkarna att han inte kommer att göra det. En annan svarade att 
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mamman kommer att göra det. En flicka sa att ibland gör pappan det. En annan flicka svarade 

att hon tycker mamman ska göra det. När vi undrade vem som gör sådana saker hemma hos 

dem svarade alla barnen utom en flicka att det är mamman.  

 

Barbie- en leksak för bara flickor? 
 

Vi tog fram en barbiedocka och frågade barnen om de visste vad det var för slags leksak. Alla 

barnen visste vad det var. Vidare undrade vi vem som leker med sådana. En pojke svarade 

snabbt; ”inte jag”. Alla barnen var överens om att det är flickorna som leker med dessa. En 

pojke menade att flickor gillar ”sådana där”.  

 

När vi frågade om killar inte kan gilla sådana svarar alla pojkarna bestämt nej! ”Aldrig”, sa en 

av pojkarna. En annan sa att pojkar mosar dem. En flicka menade att också pojkar kan leka 

med dem. En av pojkarna hävdade att han bara leker med killdockor. En annan instämde. Vi 

undrade då om barbiedockan ”Ken” och om pojkar kan leka med en sån. Alla barnen svarade 

nej. En pojke svarade att han bara leker med stora som actionman. En annan inflikade att de 

även leker med robotar. Den tredje pojken höll med. Vi frågade varför det bara är flickor som 

leker med barbiedockor. En av pojkarna svarade att han inte vet. En annan pojke påstod att en 

kille som är kär i en tjej leker med en sådan. Tjejerna skrattade åt pojkens kommentar. En av 

pojkarna svarade att han inte leker med sådana där och sa att ”det kan du göra själv”. Den 

andra pojken sa att han är ju inte kär. Det är tråkigt och ”äckelpäckel” konstaterade den tredje 

pojken. En av pojkarna fortsatte; ”det är tråkigt att leka med dockor man ska bara prata och gå 

också ska man slå”.  

 

Alla barnen ansåg att dockor är ”tjejiga”. ”Det är därför jag inte vill röra i dem”, sa en av 

pojkarna. En annan inflikade att det är tjejbaciller på dem. Vi frågade barnen vem det är som 

säger att det är en tjejleksak. En av pojkarna svarade att de bara vet det. En annan menade att 

dockorna är ju tjejer. Flickorna hävdade även att de bara vet det. Alla barnen förklarade också 

att alla säger ju att det är en flickleksak.  

 

Vid frågorna om Barbiedockan används uttryck som ”tjejiga”, ”tjejbaciller” samt en 

motsvarighet till dockan:”actionman”. 
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Kläder- vad är accepterat att bära? 
 

Vi tog fram ett par jeans och ett rosa linne och frågade barnen vad dessa var. ”Bara byxor och 

tröja”, svarade en av pojkarna. En annan pojke sa ”blä” och syftade på det rosa linnet. Vi 

undrade vidare vem det är som bär dessa kläder. En av pojkarna svarade att det inte var han. 

En annan svarade att det är tjejer. En av flickorna menade att killar kan ha det. En av pojkarna 

hävdade då att de inte har sådan färg. Flickan fortsatte och upprepade att killar kan. Vi 

frågade hur det är med jeans. En pojke sa då att det brukar han ha. Pojkarna kom underfund 

med att de alla har jeans på sig men att linnet kan bara tjejer ha.  

 

Vi frågade varför det är så. Både en pojke och en flicka utbrast att det är en tjejfärg på linnet. 

Vi undrar då varför det är det. Två av pojkarna svarade då att det är en ful färg och att det är 

”blä”. När vi frågade om jeans, så sa en av pojkarna att de luktar gott och en annan menar att 

de är fina. Vi undrade varför pojkar inte kan ha på sig rosa och då svarade en av flickorna att 

pojkarna inte tycker att det är fint och att de bara gillar action. Vi frågade också om det är 

föräldrarna eller barnen själva som bestämmer vad de ska ha på sig. Två av pojkarna hävdade 

att de bestämmer själva, en av flickorna instämde. En annan flicka sa att det är både mamma 

och pappa som bestämmer.  

 

Vi frågade barnen hur de skulle reagera om föräldrarna skulle säga att de skulle ha en rosa 

tröja på sig. En av flickorna svarade ja. En pojke utbrast med att säga; ”nä, din lortgris”. En 

annan pojke svarade att då skulle alla reta en. Vi frågade då om en röd tröja skulle vara okej. 

 

 

(En av pojkarna) ”Nä, det är äckelpäckel, piron, paron”. 

 

 

 Vi påpekade då att en av pojkarna har en röd tröja på sig. Då svarade pojken att det är en fin 

färg. En annan av pojkarna sa också att det inte är en flickfärg. Det är bara rosa och lila 

svarade två av pojkarna. En av flickorna menade att röd får de ha. En av pojkarna sa då att röd 

är ju eld och gul också.  

 

Vid frågorna om kläder fördes en diskussion om vilka färger som var legitima för respektive 

kön. 
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Köksredskap- kvinnor eller mäns domäner? 
 

Vi tog fram en del köksredskap och frågade barnen om de vet vad det är för saker. En av 

pojkarna frågade om vi ska laga mat och en annan sa att det är bakgrejer. En av pojkarna sa 

att det bara är mammor som lagar mat. Då svarade en flicka att papporna också brukar det. Vi 

frågade även om vem som använder dessa redskap. En av pojkarna svarade att det är mormor. 

En flicka sa att det är mammor. De andra två flickorna sa att det är pappor. En av pojkarna 

ansåg att det är både mammor och pappor. På frågan vem de tror använder redskapen mest 

svarade alla pojkarna mammor. Två av flickorna svarade också mammor. Den tredje trodde 

att det är pappor. En av pojkarna menade att pappor inte lagar mat och att de är dåliga på att 

laga mat. Men en av flickorna sa att de visst lagar mat. En annan flicka sa att hennes pappa 

brukar laga mat.  

 

Vi undrade vidare varför barnen trodde att det är mest mammorna som lagar mat. En av 

pojkarna svarade att det är för att de är bra på att laga mat, en av flickorna höll med. En annan 

av pojkarna menade att killar inte har gjort så mycket mat, en tredje inflikade att mammorna 

är mer vana. Vi frågade barnen om de tror att de kommer laga mat när de blir stora. En av 

pojkarna sa att han brukar laga mat redan nu. En annan berättade att nu kan bara hans pappa 

laga mat och inte hans mamma eftersom hon har ont i ryggen. Alla flickor trodde att de 

kommer laga mat när de blir stora.  

 

                             

(En av pojkarna) ”Jag köper hellre pizza / …/”  

 

(En av pojkarna) ” / …/ eller så kanske jag köper pizza”.     

 

 

Yrken- vem jobbar med vad? 
 

Vi berättade för barnen att vi ska prata om yrket polis. En av pojkarna skrek ”ja” av glädje. En 

annan av pojkarna bad oss ta fram en polisbil. En tredje skrek ut att han vill bli polis, en annan 

pojke instämde. En av flickorna sa att hon också vill bli polis. Vi frågade barnen om det är 

både flickor och pojkar som får bli poliser. Alla svarade att de får de. Vi undrade vidare vilka 
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de tror som är det mest, på detta svarade alla barnen att det tror det är pojkar. Vi frågade 

varför de tror att det är så. En pojke svarade att det bara är för att det är så.  

 

 

(En av pojkarna) ”För att de är bättre på att vara polis / 

…/” 

 

(En annan av pojkarna) ” / …/ några tjejer är också 

starka”. 

 

 

 En av pojkarna kommenterade detta med att säga att flickor kan bli polis men inte de där 

svaga. En flicka menade att det finns svaga killar också. En annan flicka sa att hon bara tror 

det.  

 

Vi frågade vidare om det både är flickor och pojkar som är dagisfröken. Alla flickor svarade 

att så är det. En av pojkarna sa; ”Nä, jag ska bli polis”. Vi frågade vilka de tror är det mest. 

Alla pojkar svarade att de tror flickor är det mest. En pojke berättade att det heter 

förskollärare. Flickorna svarade också att de tror det är flickor som är det mest. Vidare 

undrade vi varför det är så. En pojke hävdade att det är så på deras dagis. En annan pojke 

menade att det är för att flickorna är vana. En annan pojke instämde. Ytterligare en pojke 

hävdade att flickorna inte är mer vana. En av pojkarna berättade för oss att de inte tycker om 

att leka med flickorna och att de ska säljas på deras dagis. En av pojkarna kommenterade detta 

med att han tycker det borde bara vara killar på deras dagis. ”Ja, killar”, instämde den tredje 

pojken.  

 

Vi frågade om de skulle vilja att det var fler killar som jobbade på dagiset. Alla pojkar 

svarade att de skulle vilja det. En av pojkarna sa att han inte skulle vilja att det var några tjejer 

alls. En annan pojke sa att han inte vill att de ska ha någon fröken på deras avdelning för då 

skulle de få ha lekhallen för dem själva. ”Och tjuvar”, instämde en annan av pojkarna. En 

annan menade att då skulle de kunna äta godis och så. En av flickorna sa att hon inte vet om 

hon skulle vilja att det skulle vara mer killar som jobbade där. 

Vid frågorna om yrken pratade barnen om fysiska begrepp som exempelvis styrka. 
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Lön och pengar- vem tjänar mest? 

 

Vi tog fram en tjugolapp och frågade barnen om de vet vad det är. En av pojkarna svarade att 

det är en peng. En annan sa att det är en sedel. En av flickorna sa också att det är en peng. Vi 

frågade dem vilka de tror har mest av dessa. Alla pojkar svarade att de tror det är pojkar som 

har mest. En flicka svarade att hon tror det är både flickor och pojkar som har mest. Vi 

frågade vidare om barnen vet vad lön är för någonting. En pojke svarade att han tror det är en 

sedel. En flicka sa att hon inte vet vad det är. När vi förklarat vad lön är för någonting utbrast 

en av pojkarna att han ska bli polischef. Vi frågade barnen vem de tror har mest pengar 

hemma hos dem. Alla sa att de tror det är deras pappa som har mest pengar. En pojke sa att 

han vet att hans pappa har mer pengar än hans mamma. En annan sa att hans pappa har jätte 

många pengar. En tredje berättade att han har kollat i hans pappas börs och att han har tjuvat 

tre pengar.  

 

Vi undrade varför de tror att det är så att papporna har mer pengar än mammorna. En av 

pojkarna svarade att det är för att de tittat om killarna har mest. En annan pojke sa att hans 

mamma bara har en peng. En flicka sa att killarna har mest. En pojke hävdade att tjejerna har 

dåliga pengar. Vi frågade vidare om de trodde att pojkar och flickor får lika mycket pengar 

om de jobbar som polis. En pojke sa att han tror det. En annan sa att det inte är så. Ytterligare 

en pojke sa att de får mer pengar. En av pojkarna utbrast; ”Hon bara, jag får inga pengar”. En 

annan kommenterade detta med att säga att hon har varit dålig på jobbet. En flicka sa att hon 

tror att pojkar och flickor får lika mycket pengar, en annan höll med. En av pojkarna sa igen 

att de får mer pengar. En annan av pojkarna menade att flickorna inte siktar så bra. Alla 

pojkar instämde i detta.  

 

Förskolan- hur uppför sig flickor och pojkar på förskolan? 
 

Vi frågade barnen vem det var som brukade prata mest under deras samlingar. En pojke 

menade på att det var flickorna som brukade prata mest. En flicka däremot sa att det är 

fröknarna. En annan pojke svarade också att det var flickorna. De övriga två flickorna ansåg 

att det var pojkarna som pratade mest.  

 

Vi frågade vidare vem det var som lyssnade på fröken mest. En pojke svarade att det var 

flickorna. Vi undrade vem det var som busade mest, detta var alla överens om att det var 
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killarna. Vi undrade vidare varför de trodde att det var så. En av pojkarna säger att det bara är 

så. En annan svarade att det är för att killarna leker krig. En annan instämde med att det också 

är för att de brukar spela basket och kasta bollen i skallarna.  

 

Makt- vem bestämmer? 
 

Vi undrade om barnen visste vem det är som bestämmer i Sverige. Alla svarade att det var 

kungen. En pojke sa att killar bestämmer för de är coolast och starkast. En flicka svarade att 

det är pojkar som bestämmer i Sverige. Vi frågade varför det är så. En pojke svarade att det är 

för att de är störst, detta håller en pojke med om. En annan pojke sa att pojkarna är mer värda. 

En av pojkarna sa också att pojkar bygger huset för den tjejen.  

 

Vi frågade vidare om barnen tror att det är lika många tjejer som killar som blir chef. En pojke 

svarade att chefer måste vara tjocka och feta. En flicka berättade att hon tror det är lika många 

tjejer som killar som blir chef. De övriga barnen menade att det är fler pojkar som blir chefer. 

Vi undrade varför de tror att det är så. En av pojkarna trodde att det var för att flickorna inte 

får. En annan menade att flickorna inte ger lön till killarna, en annan höll med.  

 

Vi frågade också vem det var som bestämmer att det ska vara så. 

 

 

(En av pojkarna) ”Kungen / …/” 

 

(En av flickorna) ” / …/ ungefär / …/” 

 

(En av pojkarna) ” / …/ det är ju det också / …/” 

 

(En annan av pojkarna) ” / …/ inga tjejer får vara chef”. 

 

 

Vid frågorna om makt framkom begrepp som ”coolast”, ”starkast”, ”störst” och kungen. 
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5 Diskussion och reflektion 
I följande kapitel redovisas en diskussion och reflektion kring datainsamlingen. Våra 

diskussioner samt reflexioner av resultatet sker utifrån våt syfte, frågeställningar samt 

teoretiska utgångspunkter.  

 

Syftet med denna undersökning är att få en ökad förståelse för hur könsidentiteten uppfattas 

utifrån barns perspektiv. Frågorna som utformats utifrån syftet är; vilka uppfattningar om 

respektive kön har barn? Ser dessa uppfattningar olika ut för pojkar respektive flickor? Hur 

pass medvetna är barn om samhällets syn på könsidentiteten? Och slutligen; hur utvecklad är 

könsidentiteten och hur skiljer den sig mellan förskolebarn och skolbarn? I första hand har vi 

använt oss av Jenkins identitetsbegrepp samt hans teorier kring socialisation och 

könssocialisation för att besvara våra frågeställningar. Men vi har även nyttjat teorier av 

Davies, så som skapandet av könsidentitet, position som man eller kvinna, moderskapet samt 

bipolariet. Chodorow har vi haft till hjälp för att förklara könsidentifikation och 

könsrollsinlärning. Vi har nyttjat Meads teorier och centrala idéer kring symbolisk 

interaktionism.   

 

5.1 Flicka/pojke 
 

När vi frågade åttaåringarna om hur man är när man är pojke respektive flicka tyckte flickorna 

att pojkarna utmärkte sig som just pojkar genom att de har kort hår. Jenkins diskuterar kring 

könssocialisation och hävdar att systematiska skillnader i till exempel klädsel, frisyr och 

röstklang innebär tydliga signaler för barnen i deras inlärning av vad det kan betyda att vara 

av olika kön.96 Redan vid två års ålder känner barnet till om de är flickor eller pojkar och kan 

vanligtvis kategorisera andra personer på ett korrekt sätt när det gäller deras kön. Det är dock 

först vid fyra eller fem års ålder som barnen förstår att en människas kön är konstant, att alla 

är av ena eller andra könet samt att skillnaderna mellan pojkar och flickor är anatomiska till 

sin natur.97   

 

                                                           
96 Jenkins, 1996, s.122-126 
97 Ibid 
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När vi ställde samma fråga till de yngre barnen uppfattade vi det som om de hade svårare att 

ange och precisera några egentliga skillnader. En av flickorna tyckte att man helt enkelt bara 

är på ett annat sätt när man är flicka. Davies menar att barnet i olika situationer väljer position 

som flicka eller pojke.98 Hon hävdar att det inte finns särskilt många fysiska skillnader men 

barn får ändå veta att de måste kunna identifiera sig som det ena eller andra könet.  

Exempelvis kläder, frisyrer och aktiviteter blir tecken som kan användas för att välja 

könsposition. Vi håller med Davies om att det inte finns så många fysiska skillnader mellan 

pojkar och flickor. Fram till puberteten är det näst intill endast könsorganen som skiljer dem 

åt fysiskt sett. Det är framförallt kläder, färger och frisyrer som skiljer dem åt. Vi tror att 

medvetenheten för de tecken som används för att välja könsposition inte är lika utvecklad hos 

de yngre barnen som hos de äldre. Därför tror vi att de yngre barnen hade svårt att ge konkreta 

exempel på skillnader mellan könen.  

  

Jenkins tar sin utgångspunkt i termen identitet i två jämförelserelationer; likhet och skillnad.99 

Dessa två relationer är identitetens två dynamiska principer. Individer känner i första hand 

igen sig genom hur de skiljer sig från andra individer. När de är en del av ett kollektiv, känner 

de igen sig som lika utifrån någon aspekt som kategoriserar en grupp eller kategori. Vi tror att 

denna likhetsaspekt för de yngre barnen grundar sig på att de är en grupp förskolebarn i 

samma ålder snarare än att aspekten grundar sig på likheter eller olikheter mellan könen.  

 

Jenkins diskuterar kring individuella och kollektiva identiteter.100 Den viktigaste skillnaden 

mellan dem är att den individuella identiteten betonar skillnader och den kollektiva betonar 

likheter. Jenkins påpekar också att individer och medlemmar i grupper eftersträvar att bli 

betraktade som någon eller något. Åttaåringarna redogjorde på ett tydligare sätt att de var mer 

individualiserade, dessa hade lättare att betona skillnader mellan pojkar och flickor. Det 

verkade inte lika viktigt för de yngre barnen att påvisa sin individualitet. Det tror vi beror på 

att de yngre barnen inte kommit lika långt i sin utveckling av sin sociala identitet. Dessa har 

nyss enligt Jenkins börjat förstå att en människas kön är konstant och att skillnaderna mellan 

flickor och pojkar är anatomiska.    

  

                                                           
98 Davies, 2003, s.26-34 
99 Jenkins, 1996, s.25f 
100 Ibid 
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Jenkins beskriver identiteter som två aspekter.101 Den virtuella identiteten utarbetas och 

utmärks av enskilda fysiska individer eller av medlemmar av en grupp vid interaktion. Den 

handlar också om erfarenheten av en identitet, i betydelsen att på sitt eget sätt omskapa och 

bära den. Vi tror att de äldre barnen kommit längre i sin utveckling av en identitet och har 

alltså under sin längre livstid kunnat omskapa sin identitet i en större utsträckning än vad de 

yngre barnen gjort. De äldre har dessutom skaffat sig fler erfarenheter av en identitet som 

pojke eller flicka. 

 

Intressant att betona är att vi under datainsamlingen lade märke till att flickorna överlag 

lättare kunde uttrycka och bete sig på pojkars manér. Det framkom att en flicka som betedde 

sig ”killigt ” accepterades i mycket större utsträckning än om en pojke betedde sig ”tjejigt”.  

 

5.2 Barbiedocka 
 

När vi frågade barnen om de visste vad barbiedockan var för något antog vi att de flesta av 

barnen skulle svara att det var en docka. Det visade sig att åttaåringarna, både flickorna och 

pojkarna inte svarade på detta antagande sätt. Alla svarade enigt på frågan att Barbiedockan 

var en flickleksak. Vi hade längre fram i intervjun tänkt fråga barnen vilka de trodde lekte 

med denna leksak mest och vi hade som antagande att de flesta skulle svara att det var en 

flickleksak. Men trots detta blev vi förvånade att barnen redan när vi frågade vad dockan var 

för något svarade att det var en flickleksak. Vi hade snarare förväntat oss svar som docka eller 

leksak. Redan här förstod vi att barnen hade en tydlig uppfattning om föremålen som skulle 

representera könen.  

 

Åter igen kan vi knyta till Davies antagande att det inte finns några direkta fysiska skillnader 

mellan könen utan att det istället är exempelvis kläder, frisyrer och aktiviteter som blir tecken 

för att välja könsposition. Barbiedockan var långhårig och iklädd kvinnokläder och på så sätt 

föll det sig naturligt för barnen att svara att det var en flickleksak. För barnen var nog 

Barbiedockan enkel att identifiera som en flickleksak eftersom den lätt uppfattas som väldigt 

karaktäriserande för kvinnlighet. I och med att barnen svarar att Barbiedockan är en 

flickleksak väljer de automatiskt en position som flicka eller pojke.  

 

                                                           
101 Ibid 
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En flicka berättade att hennes lillebror tyckte det var roligt att leka med hennes Barbiedocka 

om den låg framme på hennes rum men hon påpekade väldigt snabbt att han brukade leka 

mycket med bilar. Vi tyckte det var intressant att flickan först delade med sig och berättade 

om hennes lillebror som om hon på något sätt ville påvisa att vissa pojkar faktiskt leker med 

dockor när de är små men i nästa stund måste hon snabbt informera att det är bilar han främst 

leker med. För oss uppfattades detta som om flickan kände sig tvungen att på något sätt 

försvara sin lillebror och påpeka att han var en ”normal” pojke. 

Alla pojkarna tenderade till att slingra sig ur frågorna kring Barbiedockan. Frågor kunde 

besvaras med att en pojke berättade att han spelade mycket TV-spel hemma och så var 

diskussionen om hur mycket TV-spel pojkarna spelade igång. Vi uppfattade att pojkarnas 

motsvarighet till Barbiedockan är actionfiguren.  

 

En av flickorna berättade att hon brukade vara ute på gården och trampa på sin trampbil. I 

överlag bland barnen tycktes det vara mer okej för flickorna att leka med så kallade 

pojkleksaker än vad det var för pojkar att leka med så kallade flickleksaker. 

 

Enligt Mead är det när barnet är omkring åtta eller nio år som denne börjar delta i 

organiserade lekar och spel.102 Det är under denna period som barnet börjar förstå de generella 

värderingar och den moral som allt socialt liv är baserat på. Under denna fas lär sig även 

barnet inse vad de allmänt accepterade värderingarna och moralreglerna som finns i den 

kultur där barnet växer upp. Utifrån detta kan förstås att pojkarna inte öppet vill prata om 

Barbiedockan och att de håller inne med ett eventuellt intresse för den. I vår kultur anses det 

inte speciellt acceptabelt för en pojke att leka med Barbiedockor. 

 

Bland de yngre barnen ansågs också Barbiedockan som en ”flickleksak”. Vid frågan om vem 

det var som lekte med dockan fick vi ett snabbt svar från en pojke att det i alla fall inte var 

han. Även här är det tydligt att barnen såg Barbiedockan som något ”kvinnligt” och att denne 

inte var acceptabel för pojkar att leka med. Alla de yngre barnen ansåg att dockor är ”tjejiga”. 

En pojke berättade att det var därför han inte ville röra i dem. Davies diskuterar kring idén om 

bipolär manlighet- kvinnlighet och om det ständiga arbete som varenda människa engagerar 

sig i för att uppnå och behålla sin könsmässiga identitet.103 Vi tror att anledningen till att 

pojken tar så starkt avstånd till så kallade ”tjejiga” leksaker är för att han vill framhäva sin roll 

                                                           
102 Giddens, 1998, s.53 
103 Davies, 2003, s.34-37 
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som pojke. Vi anser att alla barnen engagerar och strävar efter att uppnå och behålla sin 

könsmässiga identitet.  

 

Vi upplevde att de yngre barnen hade ett ännu större engagemang att bibehålla sina 

könsidentiteter än vad de äldre barnen hade. Pojkarna uttryckte starkt sitt motstånd gentemot 

Barbiedockan. Ord som ”aldrig”, ”äckelpäckel” och ”tjejbaciller” förekom när vi frågade 

pojkarna om Barbiedockan. Orsaken till detta tror vi kan vara att när barnen når en högre 

ålder ska man inte bara upprätthålla sin könsmässiga identitet utan även försöka hitta sin 

individualitet. Vi tror att åttaåringarna utvecklat en större individualitet där de känner sig mer 

säkra i sin könsroll och kan lättare uttrycka sina åsikter samt att de inte på samma sätt behöver 

uttrycka och visa sin kvinnlighet respektive manlighet. De yngre barnen däremot har inte 

utvecklat samma individualitet och har inte heller utvecklat sin könsidentitet på samma sätt 

och känner därför ett starkare behov att påvisa sin könstillhörighet. 

 

Vi ville veta vad som enligt barnen var acceptabelt för pojkar respektive flickor att leka med 

och varför flickor tenderar till att vilja leka med exempelvis Barbiedockan samt varför barnen 

trodde att det var på det sättet. Vi kan tolka Barbiedockans innebörd och barnens ståndtagande 

till denna ligga väldigt djupt förankrat i könsinlärningen och skapandet av könsidentiteten. 

Flickorna kan identifiera sig med dockan eftersom de är av samma kön medan pojkarna tar 

avstånd till den av samma orsak. Men vi har fått se att det inte riktigt är så enkelt eftersom 

pojkarna även tycktes ta avstånd från Ken- dockan, den manliga kopian av Barbie. Chodorow 

menar att flickan kan identifiera sig med modern och på så sätt lär hon sig vad det innebär att 

vara kvinnlig genom en personlig identifikation med modern.104 Pojken däremot måste bryta 

sig fri från modern och det kvinnliga för att skapa sig en manlig könsidentifikation och lära in 

mansrollen. Det förkommer sig alltså relativt naturligt för flickorna att identifiera sig med 

Barbiedockan medan pojkarna tar avstånd ifrån denna och föredrar actionfigurer i form av 

stora, starka män. Vi upplevde det som om alla barnen fann det oacceptabelt för pojkarna att 

leka med Barbiedockor.  

 

                                                           
104 Chodorow, 1978, s.221-226 
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5.3 Kläder 
 

Alla barnen i båda grupperna ansåg att jeans är något som både pojkar och flickor kan 

använda. Däremot svarade en åttaårig pojke att det fanns vissa jeans som pojkar inte tycker är 

så fina och som är mer ”tjejiga”. Med linnet som var rosa var uppfattningarna annorlunda. 

Överlag hade barnen starka åsikter om att rosa var en ”tjejfärg” och något som pojkarna inte 

kunde ha på sig. Vidare frågar vi om färgen röd. En av de yngre pojkarna menar att röd är 

äckel, päckel… Intressant var att en av pojkarna hade en röd tröja på sig vilket vi påpekade. 

Denna pojke svarade att röd är en fin färg och en annan instämmer och säger att det inte är en 

”tjejfärg”. En pojke hävdar att röd är ju eld och gul också. Liknande situation inträffade med 

de äldre barnen där en av pojkarna menar att gul är ”tjejigt”, en av flickorna påpekar då att 

denne pojke faktiskt har en gul tröja på sig.  

 

Davies diskuterar kring att positionera sig som man eller kvinna.105 Hon menar att 

maskulinitet och femininitet inte är medfödda egenskaper hos människor men de är inbyggda 

i strukturen i vårt samhälle. Människor kan välja att följa eller att förändra strukturen, men de 

måste alltid vara medvetna om att den begränsar vad en individ eller grupp kan göra. Man kan 

heller inte bortse från den sociala strukturen. Den som för motstånd och inte ställer upp på 

detta kommer att betraktas som misslyckad. Utifrån detta vill vi mena att eftersom barnen är 

en del av vår samhälliga struktur har de lärt sig de färger som gäller för flickor respektive 

pojkar. Dessa barn kan inte heller bortse från vad som gäller för den aktuella strukturen. 

Pojken med den röda tröjan måste snabbt försvara sin färg på tröjan för att inte hamna utanför 

sin grupp och betraktas som misslyckad.  

 

Davies påpekar även att barn har en anmärkningsvärd kapacitet att bevara idén om en 

tudelning genom att inte bry sig om avvikelse, eller genom att lyckas omforma avvikelserna 

så att de passar in i det biopolära mönstret.106 Ett utmärkt exempel på hur detta kan te sig är 

när pojken med den röda tröjan menar på att röd är en fin färg för det är ju eld. Han bryr sig 

inte om att han avviker utan lyckas omforma den röda färgen till något maskulint i det här 

                                                           
105 Davies, 2003, s.26-34 
106 Ibid, s.34-37 
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fallet eld. De övriga pojkarna accepterar detta och plötsligt är inte den röda färgen så ”tjejig” 

längre. 

 

En åttaårig flicka berättade för oss att hennes lillebror som bara är två och ett halvt år redan 

har lärt sig uppfatta vad som är ”tjejigt”. Han ville inte ha på sig ett par röda byxor. Vi anser 

att färger och klädsel är något som är väldigt viktigt för barnen. Dessa tror vi också är en hjälp 

vid könsrollsinlärningen för barnen. Klädseln och färgerna hjälper dem att hitta en tillhörighet 

och på så sätt känna att de är medlemmar av en grupp. Vi tror även att kläder och färger är 

viktiga vid skapandet av identitet. Jenkins hävdar att det är så att exempelvis kläder och färger 

innebär tydliga signaler för barnen i deras inlärning av vad det kan betyda att vara av olika 

kön.107 Lillebror hade redan vid en väldigt ung ålder lärt sig skilja på manliga och kvinnliga 

färger och enligt Jenkins har barnen redan vid två års ålder normalt en femtioprocentig 

uppfattning om könsidentiteten.108 Vid första stund var det häpnadsväckande för oss att en så 

ung pojke redan vid två års ålder väljer att inte vilja ha på sig ett par byxor bara för att de är 

röda. Men vid vidare eftertanke och med stöd av Jenkins faller det sig ganska logiskt att barn 

så pass tidigt lär sig ”rätt” kod för respektive kön. Runt omkring denna lille pojke finns barn 

som han kan identifiera sig med eller avvika från samt att vuxna personer i han omgivning 

behandlar honom efter det kön som han innehar.  

 

När vi frågade barnen varför de trodde att det var som det är med accepterade färger och 

kläder för olika kön svarade en åttaårig flicka att det bara var något som fanns i tankarna. 

Detta tycker vi var väldigt intressant. Barnen vet vad som gäller för respektive kön men de 

kan inte svara på varför. Här är ytterligare ett exempel på att detta är något som finns i 

samhällsstrukturen och som barnen lär sig att anamma redan från en tidig ålder. Det är något 

som de godtar även om de inte har svar på varför det är på detta sätt. Det framkom också från 

en åttaårig pojke att om ingen skulle påpeka vad som är ”tjejigt” eller inte skulle det inte 

finnas några ”regler” för vad som är ”tjejigt” och ”killigt”.      

                                                           
107 Jenkins, 1996, s.122-126 
108 Ibid 
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5.4 Köksredskap 
 

Bland barnen i de båda grupperna ansågs det vara okej för båda könen att laga mat och 

använda sig av köksredskap. Flickorna i de båda grupperna trodde att de skulle vara dem som 

lagade maten när de blev vuxna. Vi tror att kockyrket har medfört att det anses som normalt 

och accepterat för både tjejer och killar att laga mat eftersom det under de senaste åren har 

visats mängder av matlagningsprogram på TV. Ännu sitter dock de traditionella 

uppfattningarna kring könsidentiteten kvar hos barnen, det vill säga att det är kvinnorna som 

lagar mat och vistas mest i köket. Eller som en pojke uttryckte det om han har en fru så 

kommer det vara hon som lagar mat.  

 

Varför barnen har dessa uppfattningar om matlagning och köksredskap tror vi beror på att 

inlärningen av könsidentiteten som sker väldigt tidigt i livet påverkas av de vuxna i barnens 

omgivning. Även Chodorow påstår att inlärningen av manligt och kvinnligt är beroende av 

barnens anknytning till de vuxna.109 Vi fann det intressant att barnen överlag menade att både 

pappor och mammor lagar mat och att det är legitimt, men när barnen själva blev tillfrågade 

vem som skulle laga mat när de blev vuxna ändrades åsikterna och blev väldigt traditionellt 

könsindelade. Här tror vi att de organiserade lekarna i ett barns liv så som ”mamma, pappa, 

barn” fortfarande grundas på den gamla traditionella synen på könsidentiteter och ligger 

barnet närmast till hands.   

 

5.5 Yrken 
 

Alla barnen från båda grupperna ansåg att polisyrket är ett ”killigt” yrke. Men de flesta barn 

tyckte ändå att det var okej för en tjej att bli polis. Däremot ifrågasattes om flickornas fysiska 

styrka skulle räcka för att bli polis. Den allmänna uppfattningen bland de äldre barnen var att 

det inte var lika många tjejer som ville bli poliser som det var pojkar. Åsikterna kring varför 

det var på detta sätt var att killar gillar mer spänning och krigare. Tjejerna uppfattade även 

brandman och badvakt som manliga yrken. Det verkade viktigt för de äldre barnen att påpeka 
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vissa, för dem, avvikande beteenden. Exempelvis att en kille de känner rider. Det verkade 

som om barnen inte kunde förstå varför de hade uppfattningar och åsikter som de hade om 

olika yrken utan förklarade dessa med att de bara fanns i tankarna. Med andra ord var dessa 

inlärda.  

 

5.6 Lön och pengar 
 

Uppfattningen bland barnen verkar vara att pappor och pojkar har mest pengar och att de även 

är dem som jobbar mest. För oss kan nog detta vara åsikter som stämmer med verkligheten. I 

dagens samhälle är det ofta män som tjänar mer och kan hända att många kvinnor väljer att 

jobba mindre för att kunna vara hemma med barn. Redan vid denna ålder har barnen uppfattat 

detta. Eftersom barnen från hemmet uppfattar att pappan är den som har mest pengar förs 

denna insikt vidare och de upplever att det är pojkar överhuvudtaget som har mest pengar. 

Eftersom barnen imiterar vuxna i sin lek kan deras uppfattningar lättare förklaras komma från 

dessa imitationer från vuxna personer i deras omgivning, i detta fall hemmet och dess 

ekonomiska situation.  

 

5.7 Makt 
 

De äldre barnen menade att kungar och stadsministrar kunde vara både män och kvinnor 

medan de yngre barnen tenderade att ha andra åsikter. För dem var det män som bestämde i 

Sverige. För de mindre barnen var det inte lika självklart att både en man och kvinna kunde 

vara maktinnehavare. Det tolkar vi som att de äldre barnen är mer insatta i samhällsfrågor och 

vet att vissa högre maktpositioner fylls av kvinnor.  

 

Intressant bland de äldre barnen är att de tror att tjejer är tillåtna att vara chef lika mycket som 

killar och ingen tycker att det är ”killigt” att vara chef. Trots detta är alla flickorna bestämt 

övertygade om att de inte vill bli chef. Vi tror att det finns en underliggande medvetenhet hos 

flickorna om den överordnad och underordnad som finns mellan män och kvinnor. Kan tänkas 

att eftersom det pratas mycket om jämställdhet i samhället har flickorna påverkats av detta 

och vill inte visa sig underlägsna och svaga. Vi tror att de är medvetna om sina rättigheter att 

                                                                                                                                                                                     
109 Giddens, 1998, s.129 
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kunna inneha en högre maktposition men också att dessa i många fall istället innehas av en 

man. 

 

En känsla som väcktes under datainsamlingarna var att pojkarna tenderade att hålla ihop som 

en grupp på ett annat sätt än vad flickorna gjorde. Pojkarnas svar grundade sig ofta i ”vi-

form” medan flickorna verkade vara mer individuella och svarade också därefter.  

 

 

Något som vi registrerat under datainsamlingen till denna studie är att bland de yngre barnen 

hade pojkarna ett överlägset övertag i diskussionerna. Vi fick verkligen kämpa för att få 

flickornas åsikter. Vi uppfattade även att en av flickorna inväntade pojkarnas åsikter och 

upprepade eller höll med dessa. Bland de äldre barnen hade flickorna fler egna åsikter och de 

argumenterade för något som de ansåg vara rätt, flickorna  tog betydligt större plats i den 

äldre gruppen.  

 

Trots att det utmärktes genom hela diskussionerna att det var mer acceptabelt för tjejer att 

göra ”killiga” saker reagerade flickorna på ett extremt feminint sätt och strävade hårt efter att 

utmärka sig som typiska flickor.  
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6 Avslutande diskussion    
 

Syftet med vår studie var att få en ökad förståelse för hur könsidentiteten uppfattas utifrån 

barns perspektiv. Vi har fått en ökad förståelse för att könsidentiteten utifrån barns perspektiv 

inte nödvändigtvis ser likadant ut som hos oss vuxna. Vi kan med all sannolikhet säga att de 

uppfattningar barnen har om respektive kön ser olika ut för pojkar och flickor. Vi tycker oss 

också utläsa att barn är väl medvetna om samhällets syn på könsidentiteten men däremot har 

de inget svar på varför den ser ut som den gör utan tycks tro att detta ligger som en 

omedvetenhet hos människor. Vi har med denna studie även kunnat se att 

identitetsutvecklingen skiljer sig mellan förskolebarn och skolbarn, exempelvis har 

skolbarnen utvecklat en mycket större individualitet än vad förskolebarnen har gjort.   
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Intervjufrågor  
 
Vet ni vad kön är för någonting? 
 
Hur är man när man är pojke/flicka? 
 
Hur vet man när man är pojke/flicka? 
 
När du blir stor och blir mamma/pappa vem tror du kommer diska, städa etc. mest? 
 
Vem gör sådana saker mest hemma hos er? 
 
Saker: 
 
Barbie/Ken 
 
Vad är det här för slags leksak? 
 
Vem leker med den? 
 
Varför tror du att det är så? 
 
Vem säger att det är/ska vara så? 
 
Leker alla ni med barbie, dockor osv? 
 
Skulle ni vilja göra det? 
 
Jeans och rosa tröja 
 
Vem har dessa kläder? 
 
Varför är det så? 
 
Bestämmer du själv vad du ska ha på dig? 
 
Vem bestämmer det? 
 
Skulle du vilja ha jeans/rosa tröja på dig? 
 
Köksgrejer 
 
Vad är det här? 
 
Vad tänker du på när du ser dessa saker? 
 
Vem tror du använder dessa? 
 
Varför tror du att det är så? 
 
När du blir stor tror du att du kommer använda dessa? 
 
Skulle du vilja det? 
Yrke, polis 
 



 

  

Är det både flickor och pojkar som får bli poliser? 
 
Vilka tror du är det mest? 
 
Varför tror du att det är så? 
 
Dagislärare 
 
Är det både flickor och pojkar som är dagislärare? 
 
Vilka tror du är det mest? 
 
Varför tror du att det är så? 
 
Pengar 
 
Vem tror du har mest pengar, flickor eller pojkar? 
 
Vem tror du har mest lön (pengar) hemma hos dig mamma eller pappa? 
 
Varför tror du att det är så? 
 
Om en flicka och pojke har samma jobb tror du då att de får lika mycket pengar för det jobbet? 
 
Varför tror du att det är så? 
 
Syns/hörs mest 
 
Vem tycker du pratar mest flickor eller pojkar? 
 
Vem brukar räcka upp handen mest? 
 
Vem lyssnar mest på fröken? 
 
Vem busar mest? 
 
Varför tror ni att det är så? 
 
Makt 
 
Vem tror du det är som bestämmer mest? 
 
Varför tror du att det är så? 
 
Tror du att att lika många flickor som pojkar är chefer? 
 
Vilka är mest? 
 
Varför är det så? 
 




