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Förord 

Vi kände inte varandra innan den här resan började men vilket äventyr det blev. Vi träffades 

för en fika och började samtala om idéer som vi bar på och som vi tänkte kunde bli 

förverkligade. Till en början landade vi i en tanke om estetiska skapande processer i relation 

till hur barn bemöts utifrån sitt kön men kom till slut fram till att vi ville ge barnen möjlighet 

att ta plats i forskningen på riktigt. Vi vill tacka alla barn, vårdnadshavare och pedagoger som 

valt att engagera er i vår studie, utan er hade det här aldrig varit möjligt. Vi vill tacka våra 

familjer som stått ut med oss i så många veckor och som varit vår stora inspiration för den här 

studien. Vi vill tacka Susanna Anderstaf som med sin fantastiska kunskap och rådgivande 

hjälpte oss när vi som mest behövde det. Vi vill även självfallet tacka vår handledare Marie-

Louise Annerblom som kontinuerligt gett oss all den feedback som vi behövt för att komma 

framåt.  

 

Världen behöver förändras. Mer kärlek. Mer fred. Mer förståelse 
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Studiens syfte är att ur ett barns perspektiv få en förståelse för barns tankar kring begreppet 

könsroller, detta för att underlätta för genus- och jämställdhetsarbetet på förskolan. För att 

uppnå syftet har följande frågeställningar besvarats: Vilka tankar och upplevelser har barn om 

könsroller? Hur tänker och upplever barn situationer när någon bryter mot könsrollen? Hur 

resonerar barn kring sina egna normer angående könsföreställningar med utgångspunkt i olika 
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1. Inledning 

Piehl och Lenke (2017) beskriver att de normer som finns i samhället om vem man är och ska 

vara utifrån de två traditionella könen, kvinna och man, försvagar arbetet med jämställdhet 

och det förekommer att identiteter som inte tillhör normen utesluts. När pedagoger bemöter 

alla barn utifrån de stereotypa könsrollerna, pojke och flicka, försvinner möjligheterna för de 

barn som inte upplever sig tillhöra den normen att få uttrycka sitt behov av utveckling och 

öppet bemötande. UNICEF (u.å.) skriver att “alla barn är lika mycket värda och har samma 

rättigheter. Ingen får diskrimineras” (punkt 2). Förskolan ska utifrån läroplanen kontinuerligt 

arbeta med genusfrågor, likabehandling och jämställdhet. I den kontakt vi hittills haft med 

förskolan genom verksamhetsförlagd utbildning och arbete upplever vi båda att det inte 

arbetas tillräckligt mycket med dessa delar av förskolans läroplan (Lpfö, 2018). Pojkar och 

flickor bemöts ofta olika utifrån vilket kroppsligt kön de har, detta trots läroplanens krav på 

jämställdhets-, genus- och likabehandlingsarbete. De erfarenheter vi erhållit styrks av 

Eidevald (2009) som i sin forskning visar att barn får olika förutsättningar beroende på vilket 

kön de har.   

Den befintliga forskningen framhåller ofta de vuxnas perspektiv och synsätt på könsroller och 

jämställdhet samt vad de vuxna lär barn inom detta område. Utifrån detta vill vi genomföra en 

studie som tar utgångspunkt ur barns perspektiv, lyfter barns tankar och reflektioner samt 

undersöker hur barn tolkar, upplever och använder sig utav könsroller. Studien utgår från 

genusperspektiv då den bemöter barns tankar och upplevelser om könsroller utifrån förskolans 

mål om att alla barn som befinner sig där ska utveckla sina identiteter, bilda ett normkritiskt 

förhållningssätt samt verka för en jämställd värld. Genusperspektivet är därför ett verktyg som 

kan brukas för att undersöka barns erfarenheter av könsroller.  

Intentionen med studien är att människor ska få möjlighet att erhålla och utveckla kunskaper 

inom området genom att vi lyfter barnens tankar, vilket även kan ge nya perspektiv på 

förskolans arbete med genus.  

2. Bakgrund 

2.1 Begrepp 

2.1.1 Könsroller 

Könsroller är ett centralt begrepp i den här studien och utgör kärnan i den undersökning som 

ska genomföras med barn i fokusgrupper. Det är därför viktigt att skapa förståelse för 
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begreppet i det här avsnittet. Nationella sekretariatet för genusforskning (2016) skriver att det 

i forskningen om jämställdhet och kön på 1970-talet ansågs vara problematiskt att endast en 

liten andel kvinnor befann sig i den akademiska världen och det påverkade de teoretiska 

kunskaperna kring könsroller. Begreppet var viktigt för studenterna att undersöka då det 

kunde utveckla en förståelse för vad könsroller är. Vidare beskriver Nationalencyklopedin 

(u.å.) begreppet könsroller som en “sammanfattande term för socialt och kulturellt betingande 

skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, 

makt och prestige”.  

Vi utgår i denna studie från begreppet könsroller för en beskrivning utav de normer som finns 

i samhället kring kön och hur det påverkar våra tankar och handlingar i mötet med andra 

människor. Människor skapar föreställningar om hur ett kön ska vara och förhålla sig utifrån 

normer som samhället har skapat. Föreställningarna bildar könsroller och utifrån dem bildas 

åsikter om hur en människa ska vara utifrån det kön denne tillhör. Människor reflekterar över 

vad en människa kan och får göra samt vem som bör utföra en uppgift, syssla eller liknande 

utifrån sitt kön. 

Skillnaden mellan kön och könsroller kan beskrivas genom att kön handlar om vad en 

människa är eller definierar sig som, medan könsroller handlar om vad en människa anses 

kunna göra utifrån det kön denne har. Vi beskriver könsroller som ett sätt att lyfta de normer 

som finns i samhället kring kön och hur det påverkar våra tankar och handlingar i mötet med 

andra människor. Begreppet kön används för att skilja på människor utifrån två 

könstillhörigheter, man och kvinna, vilket samhället är format efter. Begreppet kön innefattar 

ett perspektiv på sig själv som inte behöver innefatta det kön man föds med. Det innebär att 

en människa som föds med en specifik könstillhörighet, inte nödvändigtvis förhåller sig till 

den hela livet. 

2.1.2 Genus och genusarbete 

Begreppet genus har förändrat människors syn på vad kön innebär och har påverkat 

samhällets bild av vad som utifrån kön anses vara socialt acceptabelt att göra. Rubin (1975) 

beskriver kön och könsidentitet som en produkt skapad av samhället och att den syn på kön 

som tidigare har varit orubblig, nu förändrats på grund utav utvecklingen av engelskans 

begrepp gender. I Sverige uppkom begreppet genus via en rapport som skrevs av Yvonne 

Hirdman 1988. Hirdman (1988) menade att begreppet socialt kön som tidigare använts i 

forskningen, inte var en tillräckligt god översättning av engelskans begrepp gender. Hon 

ansåg att socialt kön var ett brett begrepp som inte bidrog till forskning och att begreppet 
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genus borde få större plats i den svenska forskningen eftersom det tydliggjorde betydelsen av 

den engelska termen. Vidare skriver Nationella sekretariatet för genusforskning (2016) att 

“begreppet genus används ofta för att skilja det socialt och kulturellt konstruerade från den 

biologiska könstillhörigheten. Men samtidigt styrs det vi uppfattar som naturgivet av 

samhälleliga föreställningar”. Det Nationella sekretariatet belyser begreppet genus eller 

gender på ett liknande sätt som sina föregångare Rubin (1975) och Hirdman (1988). Nämligen 

att genus, eller gender är en beskrivande term för hur människor utvecklar tankar och idéer 

om hur de bör vara utifrån sitt biologiska kön. Detta blir sedan till normer som kontrolleras 

medvetet och omedvetet av samhället. Begreppet genus växte fram ur en feministisk rörelse 

som försökte förstå varför män blev mer priviligierade i samhället, men som också ville 

bevisa kvinnors lika rätt i samhället genom kunskap.  

Genusperspektivet innebär att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv där kön och genus inte 

är en gång för alla givet (Gannerud, 2001, s.12). Genusperspektivet idag belyser de normer 

som finns i samhället för att skapa kunskap om hur människor tänker, känner och bör agera i 

situationer där normer bryts och ett normkritiskt förhållningsätt blir nödvändigt. Människor 

har ett behov av att hitta olikheter mellan flickor och pojkar, män och kvinnor, för att kunna 

placera dem i fack utifrån de normer som finns i samhället. Genusperspektivet används som 

verktyg för att skapa en normkritisk förändring i samhället med kunskap och erfarenheter som 

grund. Genusarbetet i förskolan utgår från genusperspektivet och ska användas som ett 

hjälpmedel för att utveckla förståelse och medvetenhet kring de normer som barn och 

pedagoger befinner sig i på förskolan och i det övriga samhället. Förståelsen och 

medvetenheten kan sedan ligga till grund för ett utvecklande arbete för utbildningen samt alla 

individer som kommer i kontakt med den. Den här studien berör genusperspektivet och 

genusarbetet genom de frågor som ställs i fokusgrupperna och är viktigt för att skapa en 

förståelse för studiens grund och sammanhang.  

2.1.3 Jämställdhet och jämställdhetsarbete  

Förskolans läroplan (2018) belyser jämställdhetsarbete på förskolan och även hur det ska 

inkluderas i förskolans utbildning på olika plan. Alla barn i förskolan ska ges likvärdiga 

möjligheter att kunna få utvecklas, leka och lära sig utan att begränsas utav sin 

könstillhörighet. Barnen ska på lika villkor kunna få pröva sig fram och utveckla sina 

förmågor och intressen, samt få likvärdiga möjligheter till att kunna göra detta. I förskolans 

läroplan går det även att läsa om miljön på förskolan angående jämställdhet. Miljön ska ge 
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inspiration och utmana barnen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar (Skolverket, 

2018).    

2.2 Tidigare forskning 

Vi vill lyfta fram följande vetenskapliga avhandlingar och litteratur som vi anser vara 

relevanta för studien då dessa lyfter könsroller och normer, hur flickor och pojkar förväntas 

vara i förskolan och att pedagogerna bemöter barnen utifrån det.  

2.2.1 Det finns inga tjejbestämmare 

Eidevald (2009) tar i sin studie upp de rådande traditionella könsnormer som existerar och hur 

djupt rotade i människan de sitter. Ofta bemöter pedagogen pojkar och flickor på olika sätt 

och har olika förväntningar på barnet beroende på könstillhörighet, men det sker i 

omedvetenhet. Eidevald har använt sig utav observationer och intervjuer för att samla in data 

till sin studie. Observationerna delades upp i olika situationer; “fri lek”, “samling” och 

“måltid”. I situationen “fri lek” kunde Eidevald se att flickor bestraffades oftare än pojkar, 

även om det gällde liknande händelser och situationer. Han kunde även se att i situationen 

“samling” fick pojkar större möjlighet att få sin vilja igenom och att de oftare fick välja först 

där det förekom valmöjligheter och att flickorna ofta fick vänta på sin tur. Pojkarna fick ofta 

negativ uppmärksamhet eller ignorerades om de störde medan flickor kunde få hårdare 

tillsägelser om de visade sig framåt, Eidevald själv påtalade att det kändes som att pojkarna 

tränades i att ta för sig medan flickorna fick lära sig att vänta. Eidevald menar att 

pedagogernas bemötande är en bidragande faktor till att idéer föds angående hur de olika 

könen bör vara och bete sig. I och med detta lär sig barnen hur de skall vara och hur de skall 

positionera sig för att bli accepterade. 

I situationen “måltid” bemöttes pojkar och flickor olika språkligt, där pedagogerna tilltalade 

flickor på ett mer korrekt och utmanande språk än pojkar. I intervju med pedagogerna kunde 

Eidevald urskilja att de besatt en del kunskap inom genusarbete och jämställdhet, men de hade 

svårt att veta hur de skulle implementera det i arbetet i förskolan. Vidare uppgav pedagogerna 

även hinder för den jämställda verksamheten inom miljö, massmedia och med 

vårdnadshavare. De såg dock sällan vad deras egna förväntningar på de olika könen kunde ge 

för konsekvenser. När Eidevald analyserat det insamlade materialet blev resultatet att 

pedagogerna på båda förskolorna han observerat och intervjuat bemöter pojkar och flickor 

utifrån stereotypa könsroller och att pedagogerna då bidrar aktivt att skapa könsskillnader då 

barnen ses antingen som pojkar eller flickor och inte som barn. Eidevald (2009) påtalar vikten 



9 
 

av att vi blir medvetna om detta bemötande för att bryta mönstret för att en förändring ska 

kunna ske i synsättet angående könsföreställningar. 

2.2.2 Kan Batman vara rosa? 

Hellman (2010) undersöker i sin studie vilka beteenden som är möjliga och accepterade för 

pojkar och flickor i relation till normer om så kallad pojkighet. Hellman beskriver förskolan 

som en plats där pedagogerna planerar in aktiveter utifrån de stökiga pojkar som nästan alltid 

finns i varje barngrupp på förskolan. Dessa pojkar tar ofta mer plats än andra barn och kan då 

ofta kräva mer resurser. När pedagogerna i hennes undersökning planerade aktiviteter så 

valdes bland annat estetisk verksamhet bort, detta på grund av att barngruppen kunde bli för 

livlig under denna aktivitet. Hellman tolkade att pedagogerna på förskolan uppfattade och 

behandlade pojkar som en egen grupp och inte en del utav hela barngruppen. 

2.2.3 Lärare för förändring - Att synliggöra och utmana föreställningar om 

naturvetenskap och genus  

Andersson (2011) har i sin avhandling ”Lärare för förändring – att synliggöra och utmana 

föreställningar om naturvetenskap och genus” kommit fram till att arbetet med genus är brett 

och därför i många fall svårt att greppa. Läraren kan ha en tanke eller en uppfattning om hur 

hen bemöter barn i dennes utbildning vilket inte alls behöver stämma överens med hur barn 

upplever bemötandet. Andersson (2011) menar att det är viktigt att som lärare inte fastna vid 

hur en flicka eller pojke skall vara enligt samhällets normer då det kan rikta fokus från att 

arbeta utefter ett jämställt och normkritiskt perspektiv. Andersson (2011) betonar vikten av att 

ha ett genusmedvetet förhållningsätt i skolan då det kan ge barnen förutsättningar att utveckla 

egna tankegångar, reflektioner och idéer som ger förklaringar inom naturvetenskapens 

områden istället för att alltid ge barnen svaren att lära in. Barn får, genom vuxnas 

förhållningsätt, värderingar som bygger upp tankar vilka styr hur barnen senare kommer att 

bemöta människor som inte tillhör de normer som samhället skapat. Genom att belysa genus 

och jämställdhet i alla ämnen i förskolan och skolan, tillexempel naturvetenskap, skapas ett 

förhållningsätt hos läraren som värderar genusarbetet som något viktigt i förskolan och 

skolans utbildning. Genusarbetet blir därav inget tema som sker under en viss tid av året, utan 

finns istället kontinuerligt genom utbildningarnas planeringar, värdegrunder och arbetssätt. Ett 

nyanserat genusarbete skapar förutsättningar för barn att utveckla ett empatiskt förhållningsätt 

till alla människor vilket är i enlighet med förskolans demokratiska värdegrund. Det 

nyanserade genusarbetet är också viktigt för att barn ska känna att de får vara delaktiga 

hemma, i förskolan och skolan och andra delar i samhället oavsett vem de väljer att bli kär i, 
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vem de väljer att vara och vad de väljer att göra och bli accepterade för det. Anderssons 

(2011) studie sammanflätas där av med vår studie. 

2.2.4 Snälla du! Kan du sätta dig?  

I en studie som Rantala (2016) gjort påvisas att flickor och pojkar får olika vägledning i 

undervisning och fostran beroende på vad som förväntas av dem utifrån kön. Pojkar förväntas 

vara starkare, modigare, mer framåt och synas och höras mer. Detta gör att det oftare är de 

försiktigare pojkarna som får mer vägledning och tillsägelser. Flickorna får ofta vägledning 

och uppmuntran när de pysslar och städar vilket kan kopplas till föreställningar om vad det 

kvinnliga könet ska gilla och vara duktiga på att göra. De flickor som hörs, syns och är framåt 

får oftare tillsägelser att dämpa sig och lugna ner sig. Därför kan man tolka att flickor ska vara 

mer mogna, tystare och lugnare, samt att pojkar förväntas vara motsatsen. Normerna utgör ett 

sätt att leva på som människor förhåller sig till utifrån olika förutsättningar och medvetande. 

Det innebär att de människor som tänker kritiskt kring normer, kan ifrågasätta dem, medan de 

människor som inte har kunskapen att tänka kritiskt kring normer följer dem. 

2.3 Styrdokument kopplade till studien 

Det finns en arbetsplan (2018/2019) på förskolan som undersöktes i vår studie där 

pedagogerna beskriver att deras förskola utgår från jämställdhet, människors lika värde, 

solidaritet samt en demokratisk grund. Det finns dock inte beskrivet att ett arbete med genus 

utgör en del av utbildningen eller hur ett sådant arbete skulle utföras på förskolan och dess 

avdelningar. I förskolans läroplan står det att ”förskollärare ska ansvara för att aktivt 

inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade 

perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och utveckla normer och förhållningssätt för 

arbetet och samvaron i barngruppen” (Skolverket, 2018, s.12) och ”var och en som verkar 

inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och 

pojkar, samt solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2018, s.5). Läroplanen för förskolan 

(2018) har sin grund i barnkonventionen som FNs generalförsamling instiftade 1989. I 

Sverige har det beslutats att barnkonventionen kommer att bli lag 2020 (u.å.).  

 

 

3. Syfte och frågeställningar 
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Syftet med studien är att ur barns perspektiv få en förståelse för deras tankar om könsroller för 

att underlätta arbetet med genus och jämställdhet på förskolan.  

• Vilka tankar och upplevelser har barn om könsroller? 

• Hur tänker och upplever barn situationer när någon bryter mot könsrollen? 

• Hur resonerar barn kring sina egna normer angående könsföreställningar med 

utgångspunkt i olika bilder som belyser personer eller situationer som är en del av 

samhällets normer eller som bemöter samhället normkritiskt.   

4. Metod 

4.1 Val av metod 

4.1.1 Kvalitativ metod 

Metoden som använts i studien är kvalitativ, som innebär icke-numerisk data. Datainsamling 

har skett genom fokusgruppssamtal som har ställts i relation till barns perspektiv. Dahlin-

Ivanoff (2015) skriver att samtal i fokusgrupper är praktiska då det utgör möjligheten för 

respondenterna att stärka tidigare kunskaper samtidigt som nya reflektioner delas och erhålls. 

4.1.2 Hermeneutisk metod 

Hermeneutiken utgör studiens forskningsperspektiv och har använts för att skapa ett material 

som ger barnen förutsättningar att uttrycka och utveckla tankar och reflektioner under de 

samtal som fördes tillsammans med dem. Perspektivet finns med genom studien för att 

säkerställa att studiens analys och resultat utgår från det barnen har uttryckt och samtalat 

kring. Ödman (2007) beskriver tolkandet i hermeneutiken som genom att lyssna på en 

människas ord, likt en föreställning på teatern, förstå utifrån ett nytt fördjupat perspektiv. 

Hermeneutikens tolkning används i den här studien för att utveckla förståelsen för de ord och 

meningar som uppkommer i fokusgrupperna. Ord och meningar, kan precis som 

teaterföreställningen, tolkas på flera olika sätt vilket innebär att vår tolkning av det material 

som samlats in med största sannolikhet skiljer sig åt mot hur en forskare, pedagog eller 

vårdnadshavare väljer att tolka det materialet. Den hermeneutiska tolkningen är därför inte 

statisk utan kan förändras utefter aspekter som exempelvis den yrkeskategori som tolkar. 

Vidare menar Ödman (2007) att det också finns tolkningar kopplade till förklaringar. När en 

människa förklarar en tolkning har hen förstått att det krävs förklaringar för att utveckla 

kunskapen om tolkningen som gjorts. I studien används barns tolkningar av begrepp och 

bilder vilket kan skiljas från andra åldersgruppers tolkningar, samt att barnen förklarar varför 
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de tolkar begrepp och bilder som de gör vilket ger bredare förutsättningar till att se materialet 

utifrån nya perspektiv och att stärka barns plats i vår studie. Vi utgår från hermeneutiskt 

perspektiv då barns tankar och upplevelser är centrala i studien. Ödman (2007) beskriver den 

hermeneutiska analysen som ett pussel där alla bitar blir betydelsefulla för att en förståelse för 

det insamlade materialet ska kunna växa (s.97-98). Genom att använda det hermeneutiska 

perspektivet som analysmetod har vi fått tillgång till verktyg att analysera barns tankar, 

upplevelser och känslor. Vi har valt att se materialet, likt Ödman (2007), som ett pussel som 

behöver kategoriseras i olika områden som skapas utifrån det material som insamlats. Vidare 

har en sammanställning gjorts utifrån det insamlade materialet som tydliggör barnens tankar, 

upplevelser och känslor. Skolverket (2018), Barnkonventionen (u.å.), Källström Cater (2015) 

och Ödman (2007) styrker idén om att låta barns röster bli hörda och låta deras tankar bli 

värdefulla för vår studie. 

4.2 Urval 

I studien har sex barn på en förskola undersökts genom tre fokusgrupper. Förskolan som valde 

att tacka ja till undersökningens genomförande, meddelades information om hur 

undersökningen skulle gå till. De etiska aspekter som vi tog ställning till, samt en 

medgivandeblankett skickades ut till berörda barn, vårdnadshavare och pedagoger. Vi 

behövde minst tre fokusgrupper med barn för att rättvist kunna tolka det material som 

samlades in, men vi tänkte att antalet barn i varje fokusgrupp kunde anpassas. Antalet grupper 

var viktigt för att fånga olika perspektiv från olika samtal med olika barn. En kvalitativ metod 

är föränderlig och kan anpassas utefter det som sker vid undersökningen och vidare genom 

studien. Trovärdigheten är viktig för den kvalitativa forskningen, därför behöver forskaren 

som använder sig av metoden reflektera kring hur hens studie och undersökningar ska bli så 

trovärdiga som möjligt. Genom att använda sig utav kvalitativa metoder får forskare ofta en 

mer djupgående relation till deltagarna och det samhälle som undersöks (Ahrne & Svensson, 

2015).   

4.3 Genomförande 

Barnen fick inledningsvis frågor kring vad som definierar en pojke, vad som definierar en 

flicka, om man måste vara något av könen eller om man kan vara båda könen samtidigt, och 

hur det skulle vara (Se bilaga 1). Barnen fick också resonera kring om man kan välja att bara 

vara sig själv. Tanken med samtalen var att barnen skulle känna sig fria att diskutera och 

reflektera över de frågor som ställdes, samt yttra de tankar och idéer som uppkom. Vidare fick 



13 
 

barnen se bilder och foton (se bilaga 2) på personer och föremål i olika situationer. De gavs 

sedan utrymme att diskutera vilken eller vilka könsroller de såg på bilderna, eller om de inte 

såg några könsroller alls. De fick också beskriva vilka könsroller de ansåg passa bäst in i de 

situationer som presenterades.   

Vi använde oss av ljudinspelning som verktyg då det gav oss möjlighet att gå tillbaka till 

samtalen flera gånger, vilket vi ville göra för att säkerhetsställa att samtalen behandlades 

korrekt. Allt ljud som spelades in transkriberades. Varje barn har fått likvärdigt talutrymme 

för att ha möjlighet att diskutera genus och könsroller, samt svara på de frågor som berör 

begreppen. Studien omfamnas av hermeneutiken, därav kommer citat från barnen att plockas 

ut ur materialet för att framhäva barnens känslor och tankar centralt i analysen. Vår 

tidsplanering för examensarbetet startade vecka 14. Kontakt upprättades via telefon med den 

tilltänkta förskolan vilket bekräftade förskolans intresse av delta i studien. Vid visat intresse 

från barn, vårdnadshavare och pedagoger delgav vi berörda ett informationsbrev om 

undersökningen samt samtyckesblanketter. Under de första dagarna i vecka 14 finslipade vi 

studiens syfte, metod och frågeställningar, samt intervjufrågor och tillvägagångssätt. Tanken 

var att vi redan i slutet av första veckan och senast under vecka 15 skulle kunna besöka 

förskolan och utföra undersökningen. Då tänkte vi att fokusgruppssamtalen skulle utföras på 

förmiddagar, antingen två samtal varje förmiddag fördelat på tre förmiddagar, eller tre samtal 

fördelat på två förmiddagar. Vi ville vara flexibla och följde därför vad som passade den 

tilltänkta förskolans planering bäst. Vår ambition var från början att varje fokusgruppssamtal 

skulle bli ungefär 30 minuter långt, men vi kom sedan fram till att ett cirka 20 minuter långt 

samtal med varje fokusgrupp var mer anpassat utefter barnens ålder. Efter att 

fokusgruppssamtalen var genomförda, transkriberades ljudinspelningarna och examensarbetet 

fortlöpte. Vi planerade att arbeta med vårt examensarbete samtliga vardagar mellan klockan 

09.00 och 15.00, med eventuell övertid fram till att examensarbetet var slutfört. I slutet på 

vecka 14 insåg vi att vi inte skulle hinna med det förberedande arbete som krävdes innan 

undersökningen på förskolan. Planeringen uppdaterades och två besök på förskolan skedde 

vid ett tillfälle vecka 17 och ett tillfälle vecka 18 för att säkerställa att de barn som ville vara 

med i undersökningen skulle få möjlighet att delta. 
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4.4 Databearbetning och analys 

4.4.1 Utgångspunkt 

Undersökningens utgångspunkt var begreppen genus och könsroller (se sidan 5-7 i denna 

studie) som var grunden i skapandet av frågor som skulle användas i fokusgruppsamtalen med 

barnen. I fokusgrupperna presenterades definitioner av könsroller, de människor som tillhör 

normen och de som inte tillhör normen. Kläder och detaljer som hör till en människas yttre 

var centralt genom alla samtalen vi hade tillsammans med barnen. Barnen diskuterade frågor 

(se bilaga 1) som tillhör den samhällsnorm de levde i samtidigt som de blev utmanade genom 

frågor som utgick från normkritiska aspekter, exempelvis könsöverskridande identiteter. 

Bilderna (se bilaga 2) diskuterades och blev ett verktyg för ytterligare fördjupning av 

samtalen och blev därför en viktig del för studien. 

4.4.2 Bearbetning av material  

Studiens databearbetning började med transkribering av det material som samlades in från de 

fokusgruppsamtal som genomfördes 26 och 29 april 2019 på en förskola i en kommun i 

Mellansverige. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att begreppet samhällsvetenskaplig 

analys kan användas och beskrivs som att ett datamaterial kan behandlas genom sortering, 

reducering och argumentering. När sorteringen sker placeras materialet in i kategorier eller 

grupper som har olika krav för vad materialet behöver innehålla för att hamna i en specifik 

grupp. Materialet kan sedan ses utifrån en helhet och därigenom bilda kunskap och förståelse 

för vad materialet visar.  

Vi använde reducering som verktyg i analysen, det var dock viktigt att reflektera över 

reduceringen som gjordes för att inte av misstag plocka bort relevant material.  

Argumentering, eller att argumentera inom den vetenskapliga analysen kan beskrivas och 

förklaras som att man genom de tidigare stegen som nämnts, skapar förståelse för det material 

man har arbetat med. Därefter kan man sedan skapa nya idéer, tankar och reflektioner som 

belyser de forskningsområden man arbetar med utifrån ett nytt perspektiv. 

Det transkriberade materialet lästes igenom och tolkades genom att markera alla barnens svar 

med färger och sortera in dem inom sju områden: 

Röd - Synonymer på könsroller. 

Blå - Kroppsligt beskrivande av könsroller (attribut som hör till den fysiska kroppen). 
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Lila – Beskrivande av könsrollens utseende (attribut som hör till saker man kan ha på 

sig eller bära, exempelvis kläder och smink).  

Orange - Färger kopplade till könsroller. 

Grön - Svårt att kategorisera. 

Mörkblå - Beskrivning av könsroller utifrån andra begrepp än synonymer som flicka-

tjej, pojke-kille. 

Mörkröd - Könsroller beskrivs utifrån vad de gör eller hur de är. 

Första delen av kategoriseringen var viktig att genomföra för att kunna greppa och få en 

helhetssyn över den mängd material som samlades in. Vi insåg att de första sju kategorierna 

behövde sorteras ytterligare för att kunna skapa en djupare förståelse för materialet och 

koppla samman det med studiens frågeställningar. Vi diskuterade och reflekterade de sju 

områdena och kom fram till att materialet nu kunde delas in i 3 teman. De nya teman som 

framställdes representerades av tre nya färger:  

         Ljusgrön - Samtal som följer rådande normer som finns kring könsroller.  

Ljusblå - Samtal som innehåller svar som bryter mot rådande normer som finns och svar 

som förhåller sig till de normer som finns kring könsroller. 

Mörkorange - Samtal som bryter rådande normer som finns kring könsroller.  

Materialet var i det här steget insorterat i tre teman som ansågs vara relevanta för att skapa 

förståelse för barnens tankar, upplevelser och känslor som uppstod under 

fokusgruppsamtalen. De tidigare färgerna ersattes med bokstäver:  

         A – Samtal som följer de normer som finns kring könsroller.  

B – Samtal som innehåller svar som bryter mot de rådande normer som finns samt svar 

som förhåller sig till de normer som finns.  

C – Samtal som bryter mot de normer som finns kring könsroller. 

Vi fick förståelse för materialet och valde ut citat som skulle användas i uppsatsens resultat 

och analys. Citaten utgjorde förutsättningarna för en välgrundad analys genom barnens 

perspektiv. 

4.4.3 Borttagning av material  

När insamlat material från undersökningen togs bort, fanns det en tydlig kommunikation och 

diskussion mellan oss för att se till att etiska aspekter följdes. Materialet har tolkats, 

reflekterats, sorterats och försiktigt reducerats till tre teman som möjliggjorde ett tydligare 
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material att hämta citat från till analysen. Argumentationssteget som i vår studie innebär att 

framhäva barns tankar och upplevelser (Rennstam och Wästerfors, 2015) som nämnts 

tidigare, fanns med kontinuerligt i varje steg som studien tog. Vi tänkte att argumentationen 

var viktig för vår studie då vi ville framföra barns perspektiv i kontrast till den forskning som 

bedrivits tidigare genom välgrundade argument. De steg som nämnts har varit viktiga för att 

förstå materialet och därigenom bilda kunskap som senare användes i analysen och 

resultatdiskussionen. 

4.5 Tillförlitlighet 

4.5.1 Val av verktyg 

Ljudinspelningar blir partiska när de görs i forskningssyfte då det inte går att undvika 

personliga tolkningar av det som upplevs på plats, och i efterhand vid reflektion och tankar 

kring det inspelade materialet. Nackdelen med ljudinspelning är att de deltagande kan 

påverkas av ljudinspelningsverktygets närvaro och därför agera på ett annorlunda sätt än vad 

de brukar göra (Eidevald, 2015). I den här studien har ljudinspelning använts, men vi 

upplevde inte att det valda ljudinspelningsverktygets närvaro påverkade barnen nämnvärt. 

Barnens tankar och upplevelser har utgjort grunden för studien och det var därmed utav vikt 

att svar inte förändrades i transkriberingen. Barnens reflektioner över det material som 

presenterades lyftes fram för att skapa trovärdighet och tillförlitlighet. Ljudinspelning 

användes som verktyg för att vi inte skulle förlora alla de viktiga funderingar och slutsatser 

som barnen reflekterade över och kom fram till. Det var av betydelse att kontinuerligt 

återkomma till ursprungsmaterialet och kontrollera att transkribering och tolkning utfördes 

korrekt i förhållande till barnens svar. Tolkning valdes då vi inte kunde veta hur barnen tänkte 

när de resonerade under samtalen, men däremot kunde vi tolka det barnen sa för att kunna 

möjliggöra en rättvis och välgrundad analys och diskussion i studien. Tolkningarna har blivit 

tillförlitliga då de har utgått från det barnen har sagt och därför kopplats samman med 

studiens syfte och frågeställningar. 

4.5.2 Etiska aspekter 

Undersökningen har förhållit sig till de fyra forskningsetiska huvudkraven. Det har inneburit 

att samtliga berörda; barn, vårdnadshavare och pedagoger blivit informerade om studiens 

innebörd och syfte, samt att de har haft rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan 

påföljder. Samtliga berörda blev även informerade om att det var frivilligt att delta i studien 

och att alla deltagare skulle bli avidentifierade. Vårdnadshavarna fick bekräfta sitt samtyckte 
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till barnets deltagande i studien skriftligt via en medgivandeblankett och informerades att 

samtliga ljudupptagningar skulle raderas när examinationen slutfördes (Vetenskapsrådet, 

2002). Deltagarna informerades vidare om att det transkriberade, avidentifierade material som 

samlades in från undersökningen, kan komma att användas vid framtida studier och forskning. 

Det var av stor vikt att de deltagande kände trygghet under tiden som undersökningen 

genomfördes, därför kände barnen en av oss utifrån tidigare erfarenheter. Då vi ville inge 

förtroende, fick alla deltagande parter information om den tilltänkta studien, våra namn, 

högskolan och programmet vi studerade på genom ett informationsbrev som delades ut 

tillsammans med medgivandeblanketten. Undersökningen genomfördes inte med barn utan 

godkännande signatur från vårdnadshavarna på medgivandeblanketten samt att barnen själva 

fick avgöra om de ville delta i studien på plats.    

5. Resultat och analys 

Utgångspunkten som följt den här studien har varit att belysa barns perspektiv då de i 

genusforskningen inte fått ta någon större plats, samt utmana barns reflektioner kring 

könsroller och hur det präglar samhället de lever i. När vi granskat samtalen i fokusgrupperna 

kan vi se att en del av barnen förhåller sig till de normer som finns i samhället angående 

könsroller och följer dem vid större delen av de frågor som ställs, samtidigt som det finns barn 

i grupperna som ifrågasätter normerna och försöker vid ett flertal tillfällen övertyga den andre 

deltagaren till att tänka mer normkritiskt. Samtalen kring könsroller präglas av barnens 

förståelse för begreppen, deras uppfattning om vad som är pojkigt och vad som är flickigt 

samt vad en pojke och en flicka får göra i olika situationer. Barnens första tankar uppkommer 

ur de normer som finns i samhället, men vi uppfattar också tendenser hos barnen att vilja slå 

sig fria från dem i samtalen. Genom resonemang, reflektion och välgrundade tankar berikas 

och fördjupas samtalen med att det kan finnas andra perspektiv och synsätt att se på 

människor, varandra och den värld alla tillsammans lever i.  

När vi kom till förskolan valde vi att sätta oss ned med de tre olika fokusgrupperna i ett rum 

som fungerade som ateljé eller liknande för att ge barnen möjlighet att diskutera och 

reflektera kring frågorna (se bilaga 1) och bilderna (se bilaga 2) utan att bli störda av andra 

barn eller personal på förskolan. Vi tog initiativ att prata med barnen och beskrev noggrant för 

barnen att vi skulle samtala tillsammans kring olika frågor och bilder och frågade därefter om 

de ville delta. Varje barn har fått välja sin egen pseudonym för att kunna vara delaktig i hur 

hen framställs i studien. 
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A – Samtal som följer rådande normer som finns kring könsroller 

Utdrag 7 - Fokusgruppsamtal med Isdrottningen och Iskungen  

Mikael: Hur tycker ni att en pojke ser ut då?   

Iskungen: Att den har uåååuu, jag vet inte.    

Isdrottningen: De, de har antingen långt skägg eller rakar de sitt skägg...   

Iskungen: Jag har inget skägg!   

Isdrottningen: Ja, det är för att du är ett barn Iskungen.   

Iskungen: Men hur kan man se skillnad på mig då? 

Isdrottningen: Äh, enkelt -? Små hårstrån som man ser.     

Isdrottningen: Om man rakar sig förstås: Om man är vuxen.  

Tolkande kommentar  

Isdrottningen belyser skägg som en del av utseendet på en pojke som denne bör ha för att 

kunna tillhöra den könsrollen. Skägg tillhör en sorts norm, på grund av att många män har valt 

att ha skägg och att det i det här samtalet ses som ett krav för att kunna tillhöra den 

könsrollen. Iskungen ifrågasätter däremot Isdrottningen genom att använda upplevelser av sig 

själv som argument i diskussionen. I flera av de samtal som Isdrottningen och Iskungen 

befinner sig i, används olika retoriska knep för att övertyga den andra om vem som har mest 

kunskap i ämnet. I det här samtalet försöker återigen Iskungen att använda sina egna 

erfarenheter som argument vilket Isdrottningen bemöter genom argument kring ålder. Barnens 

upplevelser av begreppet pojke skiljer sig från varandra och från Katts i det tidigare citatet. 

Iskungen och Katt förhåller sig normkritiskt till begreppet pojke genom att de tänker utanför 

de normer om vad en pojke ska ha för kläder eller utseende medan Isdrottningen väljer att 

belysa vikten av att en pojke bör se ut på ett visst sätt. Det kan tolkas som att barnens 

upplevelser av könsrollen påverkar hur de tänker kring begreppet i samtalet. De upplevelser, 

tankar och känslor som barn bär med sig från sina hem och familjer fastnar i deras 

förhållningssätt till deras egna identiteter och deras tankar kring andras identiteter och 

könsroller.   

Utdrag 8 - Fokusgruppsamtal med Isdrottningen och Iskungen  

Mikael: Mm, men tror ni att det är en pojke eller flicka?   

Iskungen: Flicka.   

Isdrottningen: Jag, jag tror faktiskt också att det är en flicka.    
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Mikael: Varför tror ni att det är en flicka då?    

Isdrottningen: Jag bara tror det, jag vet inte faktiskt varför jag tror det.  

Tolkande kommentar  

I det här samtalet speglas några av de normer som finns hos barnen utan att de egentligen vet 

om det. Barnens första tankar kring bilden på Babsan är att hen är en flicka men när de ska 

utveckla sina svar så kan de inte det därför att de svarar utifrån de normer som finns hos dem. 

Barnen anmärker inte heller på klädval eller andra utseendeval som berör utseendet och 

samtalet kring bilden stannar av. Barnen kan inte reflektera över bilden på egen hand utifrån 

ett normbrytande perspektiv vilket kan kopplas till att de inte fått möjligheter att erfara 

upplevelser och erfarenheter av könsöverskridande identiteter.  Vi uppmärksammar under 

samtalet att barnen är i behov av frågor som utmanar dem mer kring den bild de ser i syfte att 

möjliggöra förutsättningar för ett mer utvecklat samtal.  

Utdrag 10 - Fokusgruppsamtal med Katt och Hund  

Mikael: Mm, men vem tror ni kan laga bilen då? (Visar en bild på två superhjältar) 

Superflickan eller superpojken?  

Katt: Superpojken. 

Hund: Superpojken.   

Mikael: Eller kan båda hjälpa till då?   

(Båda barnen svarar samtidigt)   

Hund och katt: Ja.   

Utdrag 11 - Fokusgruppsamtal med Ugglis och Kattpojken  

Mikael: Det är en trasig bil, men vem tror ni kan laga den? (Visar en bild på två superhjältar) 

Superflickan eller superpojken?   

Ugglis: Superpojken.  

Kattpojken: Superpojken.   

Mikael: Eller tror ni att båda kan laga den?   

Kattpojken: Båda.  

Ugglis: Båda.   

Kattpojken: Båda.   

Mikael: Mm, men vem tror ni är bäst på att laga bilen då?   

Kattpojken: Killen.    

Ugglis: Killen. 
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Tolkande Kommentar  

I samtalen är barnens första tanke att det är Superpojken som kan hjälpa till eller är bäst på att 

laga bilen. Barnens första reaktion förhåller sig till de normer som barnen befinner sig i som 

är att pojkar är bättre på att laga saker, i det här fallet bilar, än vad flickor är. När vi 

ifrågasätter barnens tankar utvecklar de sina svar till att superhjältarna kan laga bilen oavsett 

kön, dock förtydligar Kattpojken och Ugglis att det fortfarande är superpojken som är bäst på 

att laga bilen. 

B – Samtal som innehåller svar som bryter mot de rådande normer som 

finns samt svar som förhåller sig till de normer som finns. 

Utdrag 1 - Fokusgruppsamtal med Isdrottningen och Iskungen 

Mikael: Jaha, hur är man om man är en pojke då?   

Isdrottningen: Mm. Ibland kissar man ner i toaletten med snoppen, vadå det gör min pappa!  

Iskungen: Menar du stå upp och kissa?   

Isdrottningen: Ja...   

Iskungen: Det gör inte jag.   

Isdrottningen: Min pappa gör det.   

Iskungen: Inte jag.  

Tolkande kommentar  

Isdrottningen har en bild av hur pojkar gör när de kissar, vilket följer den normen av att pojkar 

ska stå upp och kissa för att de är pojkar. Iskungen uttrycker däremot ett motstånd kring 

isdrottningens resonemang och menar att alla pojkar inte behöver stå upp och kissa och 

använder sig själv som exempel. Det som ses intressant i den här situationen är att det tydligt 

visar att Isdrottningen håller fast vid en norm, trots att Iskungen, utifrån sin egen erfarenhet, 

försöker argumentera för att pojkar faktiskt kan sitta på toaletten och kissa. Diskussionen 

fortsätter vidare i nästkommande citat.  

Utdrag 2 - Fokusgruppsamtal med Isdrottningen och Iskungen  

Mikael: Men vad tycker du då Isdrottningen, hur är man en flicka?   

Isdrottningen: Äh, mm, jag, flicka, de står aldrig upp och kissar...   

Iskungen: Kanske?   

Isdrottningen: Inte ens min mamma gör det (Bestämd).   
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Iskungen: Kanske, någon annan mamma i världen?    

Isdrottningen: Sant.   

Tolkande kommentar  

Iskungen bibehåller sitt motstånd mot normen om hur människor använder toaletten och 

menar här att flickor, eller mammor kan stå upp och kissa om de vill det. Isdrottningen 

ifrågasätter hans argument och menar att hennes mamma inte gör det och att andra flickor inte 

heller gör det utifrån det argumentet. Iskungen fortsätter dock att vara normkritisk och 

övertygar till slut Isdrottningen om att det kan finnas andra flickor som står upp och kissar.   

Citaten ovan visar ett samtal mellan två barn, där det ena barnet håller starkt vid normer 

samtidigt som det andra barnet förhåller sig normkritisk till det som diskuteras. Samtalet 

påvisar vikten av att arbeta med genus och normkritik utifrån samtal och diskussion där 

barnen får dela erfarenheter, kunskaper och åsikter för att tillsammans komma fram till en 

möjlig slutsats. Vi ser att barnen använder sig av olika typer av retoriska verktyg för att lyfta 

sina egna åsikter och övertyga den andre om vad som upplevs som det rätta alternativet.   

Isdrottningen och Iskungen använder sig båda av personliga erfarenheter när de diskuterar i 

det första citatet, där ingen lyckas övertyga den andre. I det andra citatet använder sig 

Isdrottningen av samma retoriska språkverktyg som i det föregående citatet, men däremot 

väljer Iskungen att byta taktik och använda sig av ett mer globalt argument och lyckas att 

övertyga Isdrottningen. De retoriska språkverktygen som används i de här samtalen är 

relevanta för studien eftersom man genom dem kan undersöka hur barnen väljer att 

argumentera när de är normkritiska och där reflektera kring hur det normkritiska tänkandet 

kan användas för att öppna barnens perspektiv kring de traditionella könsrollerna samt de 

könsroller som befinner sig utanför de traditionella könsrollerna.   

När barnen fick frågor kring vilka kläder man skulle ha om man ville vara både pojke och 

flicka så framkom det flera olika typer av resonemang.  

Utdrag 4 - Fokusgruppsamtal med Katt och Hund  

Mikael: Jaha, men hörni, vilka kläder kan man ha om man vill vara både pojke och flicka då?                 

Katt: Äh, ibland kortärmad om man är pojke, när man är tjej och äh (Skrattande slutton   

på meningen)  

(Båda barnen skrattar)    

Katt: Åh när man är pojke så ska man ha klänning (Skrattande slutton på meningen)   
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(Katt skrattar)  

Tolkande kommentar  

I samtalet framkom få tankar kring frågan om vad en person kan ha för kläder om hen vill 

vara både pojke och flicka. Barnen skrattade åt frågan och åt de svar som de delgav vilket 

visar att de inte hade kunskap om begreppet och att frågan var för svår eller att de fastnade i 

de normer som finns och därför tyckte att frågan enbart var komisk utifrån den bild av 

könsroller som de har. Katts förhållande till frågan kan dock tolkas som normbrytande då hon 

väljer påpeka att pojkar ska ha klänning, vilket inte hör till den norm som samhället vidhåller.  

Utdrag 5 - Fokusgruppsamtal med Ugglis och Kattpojken  

Mikael: Om man vill var både pojke och flicka vilka kläder tror ni att man har då?   

Ugglis: Skjorta och klänning.   

Kattpojken: Nej.   

Mikael: Skjorta och klänning, mm.   

Kattpojken: Bara när man är på kalas, har man det.   

Mikael: Men hur har man det om man inte är på kalas då Kattpojken?   

Kattpojken: Tröja och byxor. 

Tolkande kommentar  

Kattpojken och Ugglis reflektioner kring frågan berörde kläder och tolkas som att de följer 

normer i de klädval som diskuteras. Det finns inget resonemang kring hur personer som vill 

vara pojke och flicka samtidigt, kan göra i sitt val av kläder, det som framkommer är snarare 

en bild av vilka kläder som traditionellt representerar könsrollerna. Kattpojkens första svar i 

samtalet kan tolkas som ett motstånd till de personer som väljer att vara normbrytande i 

klädval och utseende men det kan och så tolkas som att han inte håller med Ugglis tankar 

kring kläder då han senare i samtalet förklarar vilka kläder man bör ha om man vill vara både 

pojke och flicka samtidigt.  

Barnens tankar påvisar olika förståelse för könsroller som inte är traditionella. I två av 

grupperna väljer barnen att fokusera på de stereotypa klädval som ett barn kan göra oavsett 

vilken könsroll det väljer att befinna sig i, medan Isdrottningen för ett annat resonemang i sin 

grupp. Hon visar en djupare förståelse för begreppet eftersom hon tänker kring kläder som att 

man får välja det man vill och blanda oavsett vad kläderna traditionellt tillhör, medan de 

andra barnen samtalar kring kläder och vilken könsroll som kan ha dem och för inget vidare 
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resonemang kring vad som är stereotypt och vad som är normbrytande. Barnen utvecklar dock 

inte sina tankar eller upplevelser mer kring den normbrytande könsrollen, utan fastnar i 

klädvalen. Det kan bero på att frågan var ställd på ett sådant sätt att barnen tolkade frågan som 

att det var enbart klädval som skulle lyftas och att det inte fanns utrymme för fler upplevelser 

eller tankar, men det kan också vara så att barnen såg på frågan bildligt, vilket innebär att de 

tänkte kring hur en människa som väljer att vara både pojke och flicka samtidigt, klär sig men 

inte hur hen tänker, känner och är innanför det yttre.   

C – Samtal som bryter mot de normer som finns kring könsroller 

Utdrag 3 - Fokusgruppsamtal med Isdrottningen och Iskungen  

Mikael: Det kanske de kan. Men hur tror ni man skulle vara då, vilka kläder skulle man ha om 

man är både pojke och flicka då?    

Isdrottningen: Mm, man skulle typ ha halva, halva halva.   

Mikael: Halva halva, hur menar du då Isdrottningen?   

Isdrottningen: Halva, äh, halva en annan klädsel, så.   

Iskungen: Jag fattar inte vad hon menar.  

(Isdrottningen suckar)   

Tolkande kommentar  

Isdrottningen förändrar sitt resonemang som tidigare har följt normerna men som nu blir mer 

normkritiskt till följd av reflekterande tankar kring hur någon kan klä sig om den vill vara 

pojke och flicka samtidigt. I de nästkommande citaten med de andra barnen som deltog i 

undersökningen finns det en tydligare bild av att personen då väljer att antingen ha kläder som 

lutar mot pojkigt eller flickigt, eller som Isdrottningen istället menar att personer kan ha lite 

av varje och blanda sina kläder. Isdrottningens tankar går därmed ut på att inte förhålla sig till 

vad som är flick- eller pojkkläder utan att istället välja kläder utefter det som man själv tycker 

om. Iskungen förstår däremot inte resonemanget vilket kan tolkas som att han inte väljer att 

vara normkritisk i den här delen av samtalet. Det skulle kunna betyda att Iskungen ser på 

frågan enligt normerna och därför väljer att inte svara något.    

Utdrag 6 - Fokusgruppsamtal med Katt och Hund  

Katt: Min morfar har haft klänning.   

Katt: Åh, åh min pappa brukar ha rosa kalsonger.   

(Båda barnen börjar skratta)   



24 
 

Katt: Min mamma brukar ha blå trosor.  

(Båda barnen börjar skratta)  

Tolkande kommentar  

I citatet beskriver Katt sina erfarenheter kring normbrytande upplevelser genom skratt vilket 

kan tolkas på olika sätt. Det kan vara så att Katt ser sina upplevelser som tokiga eller lustiga 

och att det är något som hon gärna skämtar om, men det kan även vara så att Katt ser sina 

upplevelser som spännande och utforskande och att hon utifrån det bildar tankar som 

utvecklar hennes normbrytande perspektiv. Katts skratt kan därför vara en protest, eller ett 

motstånd kring samhällets normer och en följd av ett normbrytande perspektiv och tankesätt. 

Katts tankar belyser vikten av att vuxna tänker på hur de förhåller sig till normbrytande idéer 

och genom det våga bryta mot samhällets normer kring könsroller och genus för att utmana 

barnen i deras tankar, upplevelser och känslor kring sina egna identiteter. Vuxnas värderingar 

kring könsroller, hur barnen accepteras och bemöts, är direkt avgörande för barnens resa i sig 

själva. Det finns exempel från fokusgruppsamtalen där barnen bemöter frågorna genom 

normer utan att reflektera över normbrytande idéer vilket står i kontrast till det tidigare citatet 

från Katt.  

Utdrag 9 - Fokusgruppsamtal med Isdrottningen och Iskungen  

Mikael: Okej, men tror ni att det kan vara en pojke som är utklädd till flicka?   

Iskungen: Kanske.   

Isdrottningen: Kanske det.   

Iskungen: Kanske, som har målat sig läppstift?   

Mikael: Ja, vem vet?   

Iskungen: Kanske ansiktsfärg här eller smink?  

Tolkande kommentar  

Barnen visar större kunskap och förmåga att kunna diskutera bilden utifrån andra tankesätt 

som belyser identiteter som inte tillhör den norm som barnen till en början förhåller sig till i 

samhället. Vi ser inget ifrågasättande kring den utmanade frågan som ställdes utan 

uppmärksammar istället att ett av barnen börjar diskutera möjliga alternativ till hur det skulle 

kunna vara en pojke på bilden. Vi ser att Iskungen, som har varit normkritisk i tidigare delar 

av samtal, fortsätter att vara det i det här samtalet och att Isdrottningen, som tidigare har 

förankrat de flesta av sina svar i normer, börjar bryta sig loss från dem och öppna sig för att 

tänka och reflektera annorlunda kring de bilder hon ser.   
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Det som sker kan tolkas som ett resultat av ett fungerande öppet samtalsklimat där barnen har 

möjlighet att uttrycka sig hur de vill utan att bli ifrågasatta av pedagoger, andra vuxna eller 

samhällets normer.  

I början av fokussamtalet med Iskungen och Isdrottningen såg vi att Iskungen redan hade 

påbörjat ett normkritiskt tänkande innan vårt samtal, medan Isdrottningen fortfarande satt fast 

i normerna och behövde andra förutsättningar för att kunna utveckla sitt perspektiv på genus 

och könsroller. Det samtal som vi hade tillsammans gav Isdrottningen förutsättningar att 

utveckla sitt tänkande vilket, som tidigare nämnts, märks i hennes reflektioner i senare delen 

av vårt samtal. Isdrottningens utveckling i fokusgruppen visar på ett behov barn kan ha av att 

få diskutera de normer som samhället består av samt att utmana dem i det. Vi ser en fördel i 

att de båda barnen hade olika upplevelser av genus och könsroller då Iskungen hade möjlighet 

att delge sitt normkritiska tänkande till Isdrottningen så att hon fick möjlighet att utvecklas i 

förhållande till det. Fokusgruppsamtalet med Isdrottningen och Iskungen är ett exempel som 

framhäver behovet av att arbeta på olika sätt med genus och könsroller i förskolan och att det 

inte alltid räcker att prata med barn om deras funderingar för stunden, samtal som utmanar 

barnen och pedagoger kring normer behöver föras för att genusarbetet ska ge en effekt som 

förskolan strävar efter.    

När materialet kring bilderna undersöks vidare ser vi fler exempel på att barnen är i behov av 

att få reflektera och erhålla bredare perspektiv i förhållande till begreppet jämställdhet. Vi har 

därför ställt några frågor som av samhällets normer ses som manligt och kvinnligt för att se 

vilka funderingar barnen väljer att lyfta om de bilder de ser.   

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Utifrån de citat som lyfts fram, går det anta att det genusarbete som förskolan gör, inte 

kommer fungera utan ständigt samarbete med hemmen. Pedagoger i förskolans utbildning bör 

inte anta att alla barn har samma förutsättningar till en egen utveckling av sin identitet och 

normbrytande perspektiv. Det finns behov av att arbeta med genusarbete på individuell nivå 

utifrån barns perspektiv. Under samtalen framkom det att flertalet barn i flera fall har 

föreställningar av ett könsstereotypiskt samhälle. 
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Vilka tankar och upplevelser har barn om könsroller? 

A – Samtal som följer de normer som finns kring könsroller. 

Eidevald (2009) framhäver vikten av ett ökat medvetande om bemötandet som framkom i 

hans studie, nämligen att pedagogerna på deltagande förskolor bemöter pojkar och flickor 

utifrån stereotypa könsroller och att resultatet blir ett aktivt bidragande till könsskillnader, och 

inte individualitet. Det går att utläsa i vår studie hur medverkande barn tolkar hur en flicka 

och pojke ska se ut, samt vad de ska vara duktiga på inom olika områden. Exempelvis att 

pojkar har skägg och står upp och kissar, samt är duktiga på att laga bilar, medan flickor har 

smink och inte kan laga bilar utan hjälp av pojkar. Barnens tankar och upplevelser av 

könsroller kan därför kopplas samman med det stereotypa förhållningsätt kring könsroller hos 

vuxna som Eidevald (2009) upptäckte i sin studie. Enligt Hellman (2010) styr pojkar över hur 

förskolans utbildning utformas och att flickor därigenom fråntas rätten till demokratisk 

delaktighet. Utifrån samtal med vår studies deltagande barn kan vi se att barnen har svårare 

för att se flickor som handlingskraftiga personer då pojkars handlingskraft hamnar i centrum 

vilket vi kopplar till Hellmans (2010) studie kring pojkars större delaktighet i förskolan.  

Hur tänker och upplever barn situationer när någon bryter mot 

könsrollen? 

B – Samtal som innehåller svar som bryter mot de normer som finns samt som förhåller 

sig till rådande normer 

Flera av barnen i vår studie ifrågasatte de material i form av frågor och bilder som bröt mot 

samhällets normer kring vad en pojke och en flicka är, samt vad de gör. Det kan kopplas till 

att barnen inte fått möjlighet att utveckla ett normkritiskt perspektiv tidigare eller att barnen 

inte fått möjlighet att diskutera normer och normkritiska tankar, funderingar och upplevelser 

innan de deltog i våra fokusgruppsamtal. En del barn förändrade dock sitt perspektiv under 

diskussion och reflektion genom att barnen delade med sig utav erfarenheter och 

föreställningar med varandra. Rantala (2016) belyser att vuxnas förhållningsätt till barn 

präglar barnens tankar om hur en människa ska förhålla sig till den värld den lever i samt de 

människor den möter. Förhållningsättet från de vuxna präglar också barnen till att tycka om 

eller fatta intresse för olika aktiviteter som enligt samhällets normer kopplas till antingen 

flicka eller pojke.     
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Hur resonerar barn kring sina egna normer angående könsföreställningar 

med utgångspunkt i olika bilder som belyser personer eller situationer som 

är en del av samhällets normer eller som bemöter samhället normkritiskt 

C- Samtal som bryter mot de normer som finns kring könsroller.  

Andersson (2011) menar att lärarens förhållningsätt kring genus och jämställdhet behöver 

belysas som något utav högt värde som är viktigt för förskolans utbildning. Genom att låta 

genusarbetet och jämställdhetsarbetet genomsyra utbildningen och inte bara arbeta tematiskt 

kan man ge barn den kunskap och förutsättningar som behövs för att utveckla sin identitet och 

ett empatiskt förhållningssätt till sina medmänniskor. I vår studie reflekterar och resonerar 

barnen kring de bilder som presenterades, men deras kunskaper kring kön, könsöverskridande 

identiteter och jämställdhet visar på att de inte fått tillräckliga förutsättningar i 

undervisningen. Vi ser ett motstånd mot normerna hos barnen samtidigt som det finns en 

likgiltighet för det faktum att det är svårt att vara sig själv om man inte tillhör de stereotypiska 

normerna som finns i samhället. Utifrån det material som samlats in i fokusgrupperna samt 

det material som analyserats i studien i relation till förskolans läroplan (2018), är vår tolkning 

att det föreligger behov av ett mer framträdande genusarbete som belyser både jämställdhet, 

identitet och normkritiskt tänkande. Vi ser ett behov hos barnen att få diskutera och samtala 

kring de ämnen som uppstår kring genus och könsroller. Diskussionerna och samtalen 

behöver få vara öppna och tillåtande för att skapa förutsättningar för barnen att få utvecklas i 

sig själva. 

6.2 Metoddiskussion 

Vald metod, fokusgruppssamtal med material som stöd känns fortfarande relevant och att det 

var rätt metod för vår undersökning och studie. Vi anser att fokusgruppsamtal lyfte barns 

tankar, känslor och upplevelser kring genus och könsroller och att de genom vald metod fick 

större plats i forskningen kring genus vilket vi strävade efter. Vi upplever att vår idé om att 

endast inkludera barn i fokusgrupperna gav oss material att arbeta med, då de barn som deltog 

var tillmötesgående och öppna med sina upplevelser och tankar.  

Vi anser att fokusgruppsamtal med bilder som stöd gav oss en inblick i barnens upplevelser 

och tankar kring könsroller, jämställdhet och könsöverskridande identiteter. Hermeneutiken 

har följt med genom hela studien vilket gjorde valet av metod ytterligare mer självklart då 

fokusgruppsamtal frigör en miljö och en atmosfär som öppnar upp för fria samtal och 

diskussioner.  
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6.3 Vidare forskning 

Förskolans arbete med genus debatteras kontinuerligt bland politiker, i sociala medier och i 

övriga dela av samhället. Vi hoppas att vår studie inspirerar människor till att våga ta debatten 

för genusarbete i förskolan.et är inte enbart vår nutid och framtid som vi samtalar om, det är 

barnens också. I ett modernt samhälle föds demokratiska värderingar som inkluderar ett brett 

genusarbete i alla samhällets delar och som förespråkar en värld uppbyggd av jämställdhet, 

medmänsklighet och kärlek för varandra. Barnen bär inte ansvaret för vad vi har skapat och 

låtit fortgå, men de har rätt att få de verktyg som krävs för att förändra världen till en mer 

kärleksfull och öppen plats. Vi ser att mer forskning behövs för att se till att förskolans 

genusarbete inte är en politisk fråga eller ett val som förskolorna själva kan göra, det ska vara 

tydliga riktlinjer och målsättningar som efterlevs och som anpassas efter varje förskolas 

individuella behov. Vi ser att dagens samhälle har kommit längre i förståelsen, 

medmänskligheten och kärleken för andra människor men att vi tillsammans måste hitta 

lösningar för att komma vidare. Barnen har viljan, kunskapen och omtanken, vi måste bara se 

till att ge dem förutsättningar att uttrycka sin vilja till förändring i samhället och vi måste se 

till att alla förskolor engagerar sig i det. 

Till förskollärare och övrig personal i förskolan: Sprid inte fördomar och förtryck, studera, läs 

och reflektera över varför alla människors lika värde och rättigheter är viktigt för vårt 

samhälle.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Diskussionsfrågor fokusgruppssamtal 

Vad är en pojke? 

Hur är man om man är en pojke? 

Hur ser en pojke ut? Vilka kläder har han? 

Får en pojke göra vad han vill? 

Hur är man om man är en flicka? 

Vad är en flicka? Vilka kläder har hon?   

Får en flicka göra vad hon vill? 

Kan man vara både pojke och flicka samtidigt? Hur är man då? Vilka kläder kan man ha om 

man vill vara både pojke och flicka? 

Måste man vara pojke eller flicka? Kan man bara vara sig själv? Vilka kläder kan man ha om 

man inte vill vara en pojke eller flicka? 

Kan man välja att vara vem man vill? 

8.2 Bilaga 2 

Bilder och stödfrågor fokusgruppssamtal 

1. Vem är det här? 

Varför tror ni det?  
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2. En trasig bil! Vem kan hjälpa till? 

Superkvinnan eller Supermannen? Eller kan båda hjälpa till?  

 

 

 

3. Vem kan göra salladen? 

En pojke eller en flicka? Eller kan både en pojke och en flicka göra salladen? 
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4. Vem kan grilla maten? 

En pojke eller en flicka? Eller kan både en pojke och en flicka grilla?  

 

 

5. Vem tror ni att det här är? 

Varför tror ni det? 

Kan pojkar gilla glitter? 

Kan flickor gilla glitter? 

 

 

6. Tror ni att Batman kan baka? 

Tror ni att den här tjejen (Syftar på Esmeralda) kan rädda människor?
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7. Vem tror ni är flicka och pojke på de här bilderna och varför tror ni det?  
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