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Syftet med den här studien är att få veta hur sexåringen i tre förskoleklasser ser på kvinnligt och 
manligt. Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 
 

– Anser barnen att det finns sysselsättningar beroende på könstillhörighet? 

– Inom vilka områden anser barnen att kvinnor och män är jämställda? 

– Anser barnen att det är skillnad på flickor och pojkar? 

För att besvara frågeställningarna har vi använt oss av en kvantitativ strukturerad enkät och 
kvalitativa intervjuer med öppna svar, i tre olika förskoleklasser. Sammanlagt 52 barn, varav 27 
flickor och 25 pojkar deltog i undersökningen.  
 
Resultatet av studien visar att flickor och pojkar kopplar aktiviteter och yrken till respektive 
kön. Aktiviteter som kopplas till kvinnligt är enligt barnen hushållssysslor och motsvarande för 
mannen är teknik, underhåll och fritidsaktiviteter. De yrken som de flesta av barnen kopplar till 
kvinnan är förskollärare, frisör och affärsbiträde. De yrken flest barn kopplar till mannen är 
brandman, lastbilschaufför och bonde. Vidare visar resultatet av studien att flickorna i större 
utsträckning än pojkarna ansåg att både kvinnor och män skulle dela på aktiviteter och yrken. 
Barnen vet vad det är för skillnader mellan flickor och pojkar, som till exempel att flickor får 
barn och pojkar har skägg. Flickor och pojkar är överens om vad som kopplas till det egna 
könet och det motsatta i form av yttre attribut som kläder, leksaker och färger. Flickorna skulle 
enligt barnen bland annat ha klänning och glittriga kläder, medan pojkarna enligt barnen skulle 
ha kläder med dödskallar och eldsflammor. Leksaker som associerades till flickor, var dockor 
av olika slag, för pojkar var det bilar och krigsleksaker som gällde. Färgen barnen främst 
förknippade med flickor var rosa, medan färgen barnen främst förknippade med pojkar var 
svart. 
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1 Inledning 

Vi som gjort den här empiriska studien är tre högskolestuderande, tre blivande förskollärare, 

som också är tre mammor. Vi väljer inte att kalla oss för de ideala feministerna. Det är enligt 

vår mening inte lättare att vara tuff och hård, vilket i litteraturen associeras till mannen, än att 

vara söt och älskvärd som kvinnan anses vara. Hur ska man vara egentligen? Redan hos det 

lilla barnet finns föreställningar av vad som är kvinnligt och manligt. Vi vet genom allmänna 

undersökningar att män tjänar mer än kvinnor, att kvinnor väljs bort vid anställningsintervjuer 

då de väntas vara hemma med barn och att kvinnorna fortfarande står för det mesta av 

hemarbetet.  

Vi upplever att diskussionen om genus och jämställdhet är brännande het, ingen lämnas 

oberörd. Alla har åtminstone något att bidra med i diskussionen om vad som är kvinnligt och 

manligt, vilka fördelar och begränsningar som är direkt förknippade med det kön man tillhör. 

Flera gånger under arbetets gång har känslorna svallat i gruppen. Vi har pendlat mellan, 

nyfikenhet, ilska, förtvivlan men ändå till sist hopp i form av den ljusning mot ett jämställt 

samhälle vi läst om i litteraturen. Förändringen går långsamt, men ändå framåt.  

Grunden för hur barnen uppfattar sig själva och andra kan förklara något av det vi sedan i 

framtiden ser i samhället. Det visar sig i form av fördelning av aktiviteter könen emellan i 

vardagen såväl som i yrkeslivet. Det pågår en ständig växelverkan mellan individ och 

samhälle i bildandet av genus. Med den här studien kanske vi kan väcka tankar hos andra 

vuxna; att varje steg vi som vuxna tar kan vara avgörande i skapandet av genus. I studien 

fokuserar vi främst på bildandet av könsidentitet som en social konstruktion och inte ur 

biologisk synvinkel. Vi skriver alltid om kvinnor och män, flickor och pojkar, som grupp och 

inte som enskilda individer. Självfallet finns det flera kvinnor och män, flickor och pojkar, 

som faller utanför mallen. Vi väljer att gå från helhet till del, från det stora till det lilla. Vi 

börjar med att beskriva hur det ser ut för kvinnan och mannen och slutar i delen, barnet som 

är en spegelbild av mor, mormor och morfar, av far, farmor och farfar.  

Läs vår uppsats och reflektera sedan över var du står, för som ett kinesiskt ordspråk säger; 

Alla morgondagens blommor gömmer sig i de frön som sås idag. 
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2 Bakgrund 

2.1 Förklaringar av begrepp 

Genus, kön, jämlikhet och jämställdhet är några vedertagna begrepp som vi ofta stöter på i 

vardagen. Begreppen används ibland ovarsamt och i fel sammanhang. Det beror på att de är 

nära sammanflätade och förknippas med varandra (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003).  

2.1.1 Genus 

Genus innebär att kvinnor och män formas enligt de förväntningar samhället har på kvinnligt 

respektive manligt i den egna kulturen, den sociala konstruktionen. I en del länder bedöms det 

kvinnligt att snickra och fiska medan det i Sverige anses som manligt. Synen på genus 

förändras över tid, det som var ideal för hundra år sedan är inte det längre. Identitet och genus 

är nära förknippade med varandra, då vi inom oss har genus som ett omedvetet inlärt beteende 

(Josefson, 2005). 

Social konstruktion, Josefson (2005) skriver att media påverkar konstruktionen av genus. 

Massmedia sänder ständigt ut signaler om vad som är kvinnligt och manligt. Reklamen 

cementerar synen på kvinnligt och manligt och överöser alla människor, stora som små med 

stereotypa ideal. Den beskriver ideal av den i alla miljöer, i alla situationer, ständigt vackra, 

sexiga och underordnade kvinnan. Mannen beskrivs som stark, osårbar, teknikintresserad och 

överordnad kvinnan. Endast en tredjedel av det mediala utrymmet i Norden innehas av 

kvinnor, vilket anses bero på att det är fler män än kvinnor på höga positioner i samhället. 

Tidningar och reklam för kvinnor handlar oftast om utseende, mode, matlagning och 

inredning. Tidningar och reklam för män handlar i allmänhet om specifika ämnen som jakt, 

fiske, teknik och sex. Wahlström (2003) påstår att flickor och pojkar bildar sina identiteter i 

helt skilda världar. Statens offentliga utredningar (2004: 115) visar att pojkarna i vårt 

samhälle tidigt vet om sitt värde, de aktar sig för att vara flickaktiga pojkar, då de vet om att 

det medför en statussänkning. Flickan status däremot höjs om hon är pojkaktig. Josefson 

(2005) skriver att tidigare användes ordet könsroll istället för genus men det ansågs av 

forskare vara ett för snävt begrepp. Ingen kan påstå att könet är en roll, det är inte något 

valfritt eller utbytbart. Könsrollen är densamma livet ut.  

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) skriver att då ett barn blivit könsbestämt startar omedelbart 

omgivningen med att forma flickan eller pojken efter givna mallar.  
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Barnet formligen dränks i förväntningar på vad som är kvinnligt och manligt. Forsberg (2002) 

menar att positioneringen som flicka och pojke är både en fysisk och en psykisk process. Det 

vill säga barnen får namn, kläder och leksaker utifrån sitt kön, även bemötandet skiljer 

beroende på vilket kön barnet har som är framför dig. Bekräftelser från alla håll, i olika 

sammanhang och situationer av föräldrar, mor- och farföräldrar, vänner och andra människor 

som barnet möter gör att barnet aldrig har något val. Snabbt lär sig barnet vilka aktiviteter 

som kopplas till och som uppskattas av det egna könet, därför har till och med de små barnen 

klart för sig vilka yrken som passar för vem.  

Barns bearbetning av den sociala konstruktionen, barnen formar och bearbetar den sociala 

konstruktionen genom leken. Pojkar leker ofta med avstånd ifrån vuxna. Deras lek går ut på 

mycket rörelse, gärna med inslag av tävling, både individuellt och i lag. Pojkar umgås ofta i 

stora grupper och tränar på att vara ledare, ta initiativ, självständighet, mod och styrka. Det 

stärker pojkens uppfattning om sig själv och grundar den egna identiteten. Flickors lek består 

ofta av stillsamma aktiviteter som rollekar, samtal, brevskrivning, dagboksskrivning och 

bokläsning. Man förväntar sig att pojkar har större behov av att röra sig därför accepterar man 

ett stökigare beteende hos dem än hos flickor. Då vuxna låter pojkarna komma undan med ett 

visst beteende stärker det deras makt i förhållande till flickorna. Flickors umgänge består 

oftast av nära vänner. I sådana nära relationer blir man bra på att vara lyhörd, samspel och 

medkänsla. Flickor relaterar ofta sig själva till andra, till gruppen, inte som egen individ, utan 

som vi (Svaleryd, 2003). 

2.1.2 Kön  

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) skriver att i det svenska språket betecknas ordet kön bara 

som substantiv, nämligen könsorganen, eller som kvinnlighet eller manlighet. Vi saknar både 

adjektiv- och verbform för att beskriva kön, något som bland annat finns i det engelska 

språket i orden genderized och doing gender. Genderized används för att beskriva en relation, 

situation eller position och doing gender handlar om att göra kön, det vill säga skapa och 

återskapa kvinnligt och manligt i den dagliga vardagen i samhället.  

2.1.3 Jämlikhet 

Alla människor föds fria och är av lika värde oberoende av till exempel kön, religion och 

folkgrupp. Jämlikhet går ut på en rättvis fördelning av makt enskilda människor och grupper 

emellan (Utrikesdepartementet, 2006).  
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Alla människor har rätt till fri utveckling, materiella och kulturella värden samt allmän och 

lika rösträtt (Nationalencyklopedin, 1993). 

2.1.4 Jämställdhet 

Jämställdhet innebär alltid relationen mellan könen. Med jämställdhet avses lika villkor för 

kvinnor och män då det gäller rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden. 

Människan ska inte få fördelar eller nackdelar beroende på sitt kön. Könet ska inte vara till 

hinder för personlig progression (Hedlin, 2006). Jämställt är det inte förrän kvinnor och män 

har samma ställning och inflytande. Det vill säga det måste vara minst 40 procent kvinnor 

eller män i en grupp, för att den ska anses som jämställd (Nationalencyklopedin, 1993). 

2.2 En gång för länge, länge sedan 

Bibeln skriver om hur Gud skapade mannen till sin avbild och därefter skapade Gud kvinnan 

genom att ta ett av mannens revben. Hon kallades maninna, av mannen var hon skapad. Även 

filosofer, vetenskapsmän och författare i historien har påverkat synen på kvinnan och bestämt 

hennes roll. Otaliga är de män och kvinnor som genom tiderna, från Platon cirka 400 år före 

Kristi födelse till våra dagar har försökt att förklara kvinnans komplexa natur, alltid som en 

slags motpol till mannen. Mannen kopplades till orden liv, ljus, kraft och ren. Kvinnan 

kopplades till motsatsen, död, mörker, svaghet och oren. Mannen var en fulländad skapelse 

med begåvning, styrka och kompetens. Kvinnan ansågs vara svagt intellektuellt begåvad, 

kroppsligen och mentalt var hon en underutvecklad man, skapad i syftet att bredda vägen för 

mannen, samt att försäkra släktens fortlevnad (Hirdman, 2003). 

På 1700-talet dominerade den biologiska synen på kvinnor och män, vilket innebar att de 

skillnader som fanns mellan könen var medfödda. Dåtida forskning visade att kvinnan hade 

mindre hjärna än mannen därför ansågs hon inte lika begåvad. Det som kännetecknade 

kvinnan var svaghet, passivitet och blyghet, egenskaper som ansågs vara mindre värda och 

hon blev underordnad mannen. Kvinnans lott blev därmed att ta hand om hemmet samt vårda 

man och barn (Josefson, 2005). I förhållande till mannen jämfördes kvinnan ständigt med ett 

barn, oförmöget till eget ansvar. Till skillnad från barnet blev kvinnan aldrig vuxen nog att ta 

hand om sig själv (Hirdman, 2003). Mannens plikt var att fostra och försörja fru och barn. 

Han var ansiktet utåt. Under 1750-talet, upplysningstiden, var tron stark på vad människan 

kunde uträtta (Josefson, 2005). 
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Förnuftet och lika rätt för alla människor stod i centrum, där ordet människa var synonymt 

med mannen. Mannen skulle vara kultiverad, världsvan och känslig. Det manliga var normen 

(Josefson, 2005).  

I bondesamhället var sysslorna noga uppdelade efter kön. Allt arbete inne i stugan var ämnat 

för kvinnan. Maken eller sonen fick på inga villkor laga mat, diska, sopa eller skura golv. Den 

enda gången det kunde ske var om mannen var ute på arbete flera dagar i rad i en slåtter- eller 

timmerkoja. Föreföll det så att kvinnan blev sjuk stod korna omjölkade om ingen annan 

kvinna fanns att tillgå i närheten, oavsett hur många män det än fanns på gården. Det ansågs 

vara skamligt för mannen att mjölka, likaså att hämta ägg från hönorna (Hirdman, 2003). I 

slutet av 1800-talet ändrades synen på mannen i samband med industrialismens intåg. 

Idealmannen skulle vara hårt arbetande, hänsynslös i sina beslut samt framgångsrik 

affärsman. Det gällde främst för borgarklassen (Josefson, 2005). För den lägsta sociala 

klassen var mansidealet kopplat till alkohol och våld. Det var ofta större skillnad mellan de 

sociala klasserna än mellan könen (Hedlin, 2006). Enligt lagen definierades kvinnan alltid till 

en man som till exempel en far, bror, make eller husbonde. Kvinnan var omyndig, det vill 

säga hon saknade rättigheten till inkomst, egendom, utbildning och var kraftigt begränsad i 

arbetslivet (Josefson, 2005). År 1863 blev en ogift kvinna vid 25 års ålder myndig. Gifte hon 

sig blev hon åter omyndig (Engström, 2005). 

Det var inte många yrken som stod öppna för kvinnor, valet stod mellan att bli guvernant eller 

skolmamsell (Ohlander, 2000). I slutet av århundradet kom Sigmund Freud, psykoanalysens 

fader, med nya rön som påvisade att kvinnan var sprödare än mannen mentalt och hade 

klenare fysisk hälsa (Josefson, 2005). Enligt Freud (1998) var kvinnan underlägsen mannen i 

det mesta och han ansåg att kvinnan troligen aldrig skulle nå upp till mannens förståndsnivå. 

Problemen låg enligt Freud i kvinnans svårighet att foga sig, handla rättskaffens och att 

hennes person var lättledd och känslosam något som var en nackdel då hon skulle fatta beslut. 

Freud intresserade sig för den biologiska skillnaden på kvinnor och män med fokus på 

sexualiteten (Nationalencyklopedin, 1992).  

2.3 Kvinnor och män i 1900-talets Sverige 

1909 fick alla män rösträtt. Det tog ytterligare 10 år innan kvinnan fick rösträtt och hon kunde 

rösta för första gången i riksdagsvalet 1921 (Westerberg, 1998). Hedlin (2006) skriver att 

gifta kvinnor blev myndiga under 1920-talet. Så sent som på 1940-talet kom utredningar och 

avhandlingar som påstod att mannen var mer passande för teoretiska studier.  
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Man trodde sig ”veta” att kvinnans livmoder kunde riskera att bli förstörd av ihärdigt 

studerande och de hårda krav som utbildning kräver. Mannens plikt var fortfarande att själv 

ansvara för försörjningen av familjen. Han var inte delaktig i omvårdnaden av barnen, vilket 

innebar att den känslomässiga kontakten med barnen bestod av tillsägelser och aga (Hedlin, 

2006).  

I slutet av 1960-talet ökade efterfrågan på kvinnlig arbetskraft och följden blev att kvinnan 

började kräva rättigheter för att bli jämställd med mannen (Josefson, 2005). Hedman, 

Johansson, Sundström & Thermænius skriver i Westberg (1998) att moderskapspenningen 

upphör och föräldraförsäkringen, vilken var en betydande reform i strävan mot ett jämställt 

samhälle, träder i kraft 1974. Kvinnor och män hade nu möjlighet att dela föräldradagarna 

lika. Vidare påstår författarna att lönenivån var lägre för kvinnor än män inom så gott som 

alla yrken. En av grundvalarna i den svenska jämställdhetspolitiken gick och går fortfarande 

ut på att alla ska kunna försörja sig på sitt arbete. En annan viktigt jämställdhetsfråga var och 

är fortfarande arbetstiden, vilken ska främja en kombination mellan arbete och familjeliv. År 

1990 var många yrken starkt könssegregerade. Åtta av tio kvinnor arbetade inom 

karakteristiska kvinnoyrken detsamma gäller för män. Det enda yrket med jämn fördelning 

mellan kvinnor och män var lärare inom teoretiska ämnen. Vid närmare granskning ser man 

dock att fördelningen av kvinnor och män inom de teoretiska ämnena skiljde sig åt. Det var 

övervikt av kvinnliga lärare inom humaniora och manliga lärare inom de naturvetenskapliga 

ämnena (Westberg, 1998). 

2.4 Kvinnor och män i dagens Sverige   

Sverige ses som ett jämställt land. Det är många länder som ser Sverige som ett föregångsland 

då det gäller jämställdhet, fastän det manliga fortfarande är normen i vårt land. Jämställt är det 

inte förrän kvinnor och män har samma ställning, inflytande och makt (Hedlin, 2006). Enligt 

Statistiska Centralbyrån (2003:99) räknas politiken till ett av de områden där jämställdhet 

råder, 1994 var 42 procent av ledamöterna kvinnor. Inom andra områden är det fortfarande 

inte jämställt. Gens (2003) påstår att Sverige har en av världens mest könssegregerade 

arbetsmarknad. SCB (2003:99) menar att möjligheter till karriär, lika lön för lika arbete, 

inflytande, makt på betydande positioner i samhället och tillgång till högre utbildning ser 

olika ut beroende på kön. Fortfarande är det kvinnan som till största delen står för 

hushållsarbetet och omvårdnaden av barnen.  
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Fürst (1999) menar att det anses naturligt för kvinnan att ta hand om barnen, hon är skapt för 

det. Det naturliga för mannen är att tjäna pengar och inneha makten i samhället. Det har skett 

ett asymmetriskt rollövertagande. Kvinnan har kommit in på arbetsmarknaden och på så sätt 

avlastat mannen i hans roll som familjeförsörjare. Mannen har inte på motsvarande sätt tagit 

del av ansvaret för barn och hemarbete. Mönstret går igen då det gäller yrkeslivet. Kvinnor 

går ofta ner på deltid då barnen föds för att anpassa sig efter dem. Männen går åt motsatt håll 

då det gäller arbetade timmar och att bilda familj gynnar hans karriär och löneutveckling. 

Kvinnans avancemang däremot, bromsas upp för ett tag för att ta fart igen i och med att 

barnen växer upp. Även om mannen också arbetar i hemmet ligger det på kvinnans ansvar att 

arbetet blir utfört. Kvinnor tvättar, stryker, lagar mat, handlar kläder och står för 

huvudansvaret av barnen. Mannens del i hushållsarbetet består till största delen av skötsel av 

bilen och reparationer av bostaden. En av de vanligaste orsakerna till dispyt i förhållanden är 

just arbetsfördelningen i hemmet. En förändring pågår dock då det gäller hemarbetet. Män 

utför idag hushållssysslor som var otänkbara för 20 år sedan, vidare har inställningen till de 

egna barnen avsevärt ändrats. Under 1960-talet var det endast en procent av papporna som 

aktivt deltog i matning och byte av blöjor på små barn, mot 85 procent i slutet av 1990-talet.  

Yrken är ofta könsmärkta. Kvinnor och män är segregerade på arbetsmarknaden. Så kallade 

kvinnoyrken har ofta lägre status och är ofta lågbetalda. Om en man jobbar inom ett 

kvinnodominerat yrke ses det som positivt, det höjer yrkets status och på sikt även lönen, 

medan det motsatta gäller om kvinnan jobbar inom ett mansdominerat område. Trots försök 

att spränga vallarna mellan typiska kvinnliga och manliga yrkesområden i valet inför 

gymnasiet är det fortfarande snedfördelat, med flest kvinnor på omvårdnads-, barn och fritid- 

och estetiska program. Flest män finns inte oväntat på industri-, fordon, bygg-, teknik- och 

naturvetenskapligt program. Trots att det är fler kvinnor än män som läser vidare efter 

gymnasiet lönar sig högre studier sämre för kvinnor än för män, som har helt andra 

möjligheter att avancera och göra karriär (Fürst, 1999).  

Forsberg (2004) beskriver dagens man på följande sätt ”Mansrollen är en jacka fodrad med 

spikar, en tvångströja eller en kontrollerande förälder som inte låter dig vara den du är.” (s.69-

70) Trots mannens upphöjda position i samhället, är det inte lätt att vara man. Han avser 

schablonbilden av mannen som hård, tuff och föga känslosam. Vilket kan leda till att män har 

svårt att hantera sina känslor för det anses inte naturligt för en man att vara känslig. Idag är 

det svårare att vara man än förr då mannen är utbytbar. 
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Enligt Forsberg (2004) finns det inga specifika ansvarsområden för mannen längre. Vi har 

gått från ett patriarkaliskt samhälle med mannen som överhuvud till en position där mannen 

blir tvungen att dela med sig av makten i såväl samhället som familjen.  

2.5 Lagar och bestämmelser                  

2.5.1 Jämställdhetslagen  

Jämställdhetslagen togs i bruk 1980. I mer än tio års tid hade lagen diskuterats i regeringen. 

Lagen innebär förbud mot diskriminering och trakasserier på grund av vilket kön man tillhör. 

Jämställdhetslagen ska främja kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet då det gäller anställning, 

arbetsvillkor och löneutveckling (Laurén & Lavén, 1992). Då jämställdhetslagen kom till 

föddes en ny myndighet, Jämställdhetsombudsmannen, JämO, vars uppdrag är att kontrollera 

att lagen följs (Fürst, 1999).  

Lagen i skolan, som även den är stiftad av riksdagen, ger skydd till alla elever i skolans 

verksamhet. Avsikten med lagen är att främja elevers lika rättigheter och 

utvecklingsmöjligheter oberoende av kön, samt att skydda från diskriminering. Alla har rätt 

till en likvärdig utbildning (Svensk Författningssamling 1997:1212, 1997). 

2.5.2 Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 

1989. Idag har nästan alla världens länder skrivit under barnkonventionen vilket innebär att 

landet förbundit sig att förverkliga den. I konventionen kan man utläsa om vilka rättigheter 

alla barn i hela världen borde ha. Exempelvis i Artikel 2 står det om barnets rättigheter, lika 

värde och att ingen får diskrimineras beroende av kön (Utrikesdepartementet, 2006).  

2.5.3 Lpo 94  

Utbildningsväsendet i Sverige vilar på demokratins grund. Några utav de grundläggande 

värdena i läroplanerna är människans rätt till lika värde och jämställdhet mellan könen. I 

läroplanerna formuleras det tydligt att de människor som finns i verksamheten ska motverka 

att traditionella könsmönster uppstår, genom ett aktivt handlande. Läroplanen betonar att ett 

förändringsarbete ska fortgå och att flickor och pojkar ska ha samma möjlighet till utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 1998). 
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2.6 Genusforskning 

Genusforskning har en kort historia och fick sin drivkraft under 1970-talet då det talades 

mycket om hur ojämställt det var i samhället. Genusforskare koncentrerar sig på den sociala 

konstruktionen mer än den biologiska, i sin strävan efter att försöka förklara hur kön bildas 

och förs vidare. Genusforskare undersöker bland annat maktstrukturer, sexualitet, 

jämställdhetsfrågor och arbetsmarknad (Vetenskapsrådet, 2003). 

Historieprofessorn Yvonne Hirdman, Stockholms universitet, är en av de ledande 

genusforskarna i Sverige (Nationalencyklopedin, 2006). Hirdman (1998) lanserade begreppet 

könsmaktssystem, vilket går ut på att kvinnan är underordnad mannen, då det gäller hur makt 

och resurser är fördelade i samhället. Systemet är beroende av att individerna tror på det och 

bär upp det. Det handlar om att det som sker ses som något så naturligt att inte många 

reflekterar över det. Samhället är uppbyggt med mannen som överhuvud, det känns tryggt och 

fungerar bra, varför ändra på det? Det är först när någon, kvinna eller man, går emot 

strömmen och går utanför mallen som det många gånger osynliga systemet blir synligt.  

Vidare påstår Hirdman (1998) att systemet bygger på två grundpelare. Den första pelaren är 

isärhållandet som bland annat innebär att vissa yrken anses mer lämpade för män än för 

kvinnor. Det handlar också om att vissa speciella egenskaper tillskrivs kvinnor respektive 

män, till exempel kvinnor är omvårdande och män är starka och osårbara. Kvinnor och män är 

i grunden olika, därför gör vi saker olika. Den andra pelaren handlar om att det normala, det 

som alla vill ha och vill vara är det manliga. Förhållandet mellan könen bygger på ett 

kontrakt, ett så kallat genuskontrakt som handlar om hur vi är och förväntas vara om vi är 

man eller kvinna. Kontraktet genomsyrar så gott som allt i samhället; språket, arbetslivet, 

förhållanden mellan människor samt utseendet.  Utan upphandling förs sedan kontraktet 

vidare från en generation till nästa. 

En av världens ledande mansforskare är Robert W Connell professor i sociologi. Han har 

arbetat i USA och är numera verksam vid University of Sydney, Australien (Hedlin, 2006). 

Connell (1996) påpekar att det är essentiella skillnader mellan könsstrukturer, det vill säga 

vad manligt respektive kvinnligt betyder i samhället. Han menar att det finns skillnader i hur 

dessa strukturer i samhället ser ut i stort. Könsstrukturerna ser olika ut beroende av 

samhällsgrupp, klass och kultur. Synen på vad som är accepterat ser annorlunda ut i det lilla 

samhället kontra den stora staden.  
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Connell (1996) lägger i sin forskning tyngdpunkten på social konstruktion, mer än det 

biologiska, då manligt och kvinnligt ser olika ut över tid och rum. Connell har kommit fram 

till att det manliga står i motsats till det kvinnliga mjuk - hård, varm -kall. Det är enligt honom 

inte självklart lättare att vara man än att vara kvinna, även om mannen befinner sig i en 

överordnad position i samhället. Positionen leder inte automatiskt till fördelar. Överallt finns 

bilden av den ideala mannen som alla män vill identifiera sig med och som alla kvinnor vill 

ha. De bilder på hur man ska vara är inte till fördel vare sig för kvinnor eller för män. Mannen 

har svårt att leva upp till alla förväntningar och krav. Kvinnan i sin tur följer de normer som 

passar i manssamhället, upprättade av mannen. I det kvinnliga idealet ingår att lägga mer tid 

på att sköta hem och barn än åt karriär. Det offentliga rummet är fortfarande mannens till 

största delen. Connell anser att strävan för alla människor bör ligga i att umgås med kvinnor 

och män som personer och vara blinda för könet. 

Bronwyn Davies är verksam vid University of Western Sidney, Australien. Davies specialitet 

är att hon ser på den sociala konstruktionen ur barnets synvinkel. Davies inriktar sin forskning 

på barn i förskoleåldern och de tidiga skolåren (B. Davies, personlig kommunikation, 12 

december 2006). Maskulint och feminint räknas enligt henne inte som några medfödda 

egenskaper, det är samhället som signalerar till barnet om vilka strukturer som gäller i 

formandet av identiteten. Flickor och pojkar pressas in i förutbestämda mallar. Om någon gör 

motstånd och går emot rådande ideal ses det som ett misslyckande från omgivningens sida. 

Davies menar att barn bildar sitt kön genom samspel och konversation i leken. Hon byter ut 

karaktärer i sagor, flickor blir hjältar och pojkarna blir räddade. Det är enligt Davies en väg att 

gå för att det ska bli neutralt mellan flickor och pojkar. Davies mål är att barns aktiviteter ska 

utformas på ett sådant sätt att de utgå från individen och inte utifrån könet med alla de 

konventioner det innebär. Barnen känner enligt Davies att de inte kan bilda kön på det sätt de 

vill (Davies, 2003). 
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3 Syfte  

Syftet med denna studie är att få veta hur sexåringen i tre förskoleklasser ser på kvinnligt och 

manligt. Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

– Anser barnen att det finns sysselsättningar beroende på könstillhörighet? 

– Inom vilka områden anser barnen att kvinnor och män är jämställda? 

– Anser barnen att det är skillnad på flickor och pojkar? 
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4 Metod 

För att kunna besvara syfte och frågeställningar använde vi oss av en strukturerad enkät samt 

intervjuer med öppna svar. Avsikten med enkät och intervjuer var att få sexåringens syn på 

sig själv och det motsatta könet, av vad som är kvinnligt och manligt. Vi har gjort både en 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Bryman (2002) menar att en kvalitativ ansats avser att 

beskriva känslor och upplevelser kopplade till ämnet, medan den kvantitativa ansatsen avser 

att visa hur många av flickor respektive pojkar som anser vad. Enligt Kvale (1997) ligger 

grunden för samspel i kommunikation, därför kan intervjun vara ett sätt att få kännedom om 

hur barnen tänker och känner. Bell (2000) menar att intervjuer är att föredra då man får 

tillfällen att komma med följdfrågor som gör att intervjun kan utvecklas och fördjupas. 

4.1 Förstudie 

Vad ville vi forska om? Vi satte oss ner i gruppen och gjorde en tankekarta. Ur tankekartan 

föddes frågeställningar som blev till en enkät och intervju. Till vår hjälp i utformandet av 

enkäten nyttjade vi delvis en befintlig undersökning från Statistiska Centralbyrån (2003:99). 

Där hittade vi exempel på hur arbetsfördelningen såg ut i hemmet avhängigt kön och ålder. Vi 

tog även hjälp av Fagrell (2000) där fick vi fick några uppslag på vilka yrken som betraktas 

kvinnliga, manliga och könsneutrala. Fagrell menar att arbeta på dagis och i affär räknas som 

kvinnliga yrken, chaufförer av olika slag räknas till de manligt genusfierade yrkena, medan 

arbeten som doktor och frisör anses vara könsneutrala yrken.  

För att få så hög reliabilitet och validitet som möjligt har vi använt oss utav både testenkät och 

pilotintervjuer. Avsikten var att avgränsa frågorna inom barnens begreppsområde, det vill 

säga vi ville försäkra oss om att vi lade oss på skälig nivå i frågorna. Cohen, Manion & 

Morrison (2000) beskriver reliabilitet som ett mått av noggrannhet, någon annan som gör om 

undersökningen ska få likvärdiga resultat. Med validitet avser man att undersökningen mäter 

det den avser att göra. Validiteten är viktig för undersökningen, om undersökningen saknar 

validitet är den värdelös.  

Innan vi påbörjade undersökningen via enkät och intervju kontaktade vi föräldrar, handledare 

och rektor för att få tillåtelse att intervjua barnen (se bilaga 1). Inför enkäten gjorde vi en 

testenkät. I testenkäten använde vi oss av en försöksperson från en av förskoleklasserna, 

vilken är inkluderad i samtliga resultat.  
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Då försökspersonen hade svårt för att förstå de olika yrkestitlarna valde vi att beskriva yrkena 

mer konkret. Dessutom upptäckte vi att alternativet vet ej saknades. Vi omarbetade därför 

enkäten något (se bilaga 2). Frågorna i intervju ett och två testade vi på samma försöksperson 

som testenkäten. Frågorna i intervjuguide ett föll väl ut och vi beslöt att använda dem som de 

var i den kommande undersökningen (se bilaga 3) Några av de ursprungliga frågorna i 

intervju två kunde testpersonen inte svara på. Vi omarbetade därför frågorna till en ny 

intervjuguide (se bilaga 4).  

4.2 Urval 

De 52 förskoleklassbarnen är från tre olika skolor i två mindre samhällen, belägna i södra 

Sverige. Då datainsamlingen påbörjades hade de sexåriga barnen gått åtta veckor i 

förskoleklassen. Av de 52 förskoleklassbarnen var 27 flickor och 25 pojkar. Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval, då vi under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen befann oss i 

tre olika förskoleklasser och det var passande att göra undersökningarna där. I enkäten och 

intervju ett deltog alla de 52 förskolebarnen. Inför intervju två gjorde vi ännu ett 

bekvämlighetsurval. Vi valde ut två flickor och två pojkar, sammanlagt fyra av de 52 

förskolebarnen, som under tillfället då vi gjorde enkäten visade störst intresse av ämnet. Vi 

hade inget bortfall. Alla barn deltog i undersökningen. 

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Enkät och bearbetning av insamlad data 

Avsiktligt väntade vi med enkät och intervju av barnen ett par veckor in i praktiken till dess 

att barnen lärt känna oss bättre, för att de skulle känna sig trygga med oss och våra frågor. 

Flertalet av sexåringarna kunde inte själva läsa, därför valde vi att läsa för alla de 52 barnen. 

Barnen fick själva välja om de ville svara på våra frågor, ingen var tvungen att medverka. 

Alla valde dock att medverka. Enkäten utfördes enskilt i en välbekant miljö för barnen. Vi 

genomförde enkäten med barnen var för sig i våra respektive förskoleklasser och med väl 

tilltagen tid. Tanken var att barnen skulle få möjlighet att ta den tid de behövde för att besvara 

frågorna. Varje enkät tog ungefär tio minuter. Bearbetningen av det insamlade materialet 

skedde i flera steg. Vi började med att sammanställa flickornas och pojkarnas svar var för sig. 

Vi gjorde översiktstabeller av de 19 aktiviteterna på enkäten som ligger under rubriken Vem 

tycker du ska göra vad och av de åtta yrkena som ligger under rubriken Vilket arbete passar 

bäst för vem.  
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Till varje tabell gjorde vi en förklaring ovanför och en kommentar under. Därefter räknade vi 

ut sambandet mellan hur flickor och pojkar svarat på vilka aktiviteter och yrken som hör till 

vilket kön. Det gjorde vi för att få svar på inom vilka aktiviteter och yrken de starkaste 

sambanden fanns. Var tyckandet om vilka aktiviteter och yrken som hörde till kvinnligt 

respektive manligt beroende eller oberoende av kön? Vi kunde med blotta ögat se samband 

mellan vissa svar, men vi ville statistiskt säkerställa det. Vi använde oss av chi två test i 

fyrfältstabell, med signifikansnivån fem procent.  

I vem tycker du ska göra vad delade vi in enkätens 19 aktiviteter i kategorierna omvårdnad, 

hushåll, teknik, underhåll, fritidsaktiviteter och ekonomi varefter vi ansåg att aktiviteterna 

passade in. Det gjorde vi för att kunna använda oss av diagram. Då det var olika antal 

aktiviteter i kategorierna och därmed olika antal svar, valde vi att sammanställa resultatet i 

procent för en bättre överskådlighet, samt för att det skulle vara lätt att jämföra diagrammen 

med varandra. Därefter sammanställde vi alla diagram till ett gemensamt diagram där vi 

jämförde de olika kategorierna med varandra och analyserade resultatet.  

I vilket yrke passar bäst för vem sammanställde vi barnens svar i diagram, ett diagram för 

varje yrke. Yrkena sammanställdes i ett gemensamt diagram där vi jämförde och analyserade 

resultatet.  

4.3.2 Intervju ett och bearbetning av insamlad data 

I anknytning till enkäten ställde vi åtta frågor till alla de 52 barnen. Vi kallar den intervjun för 

intervju ett. Vilka skillnader och likheter ansåg barnen att det är på flickor och pojkar? Under 

intervjun antecknade vi fortlöpande de svar som barnen gav. Efter varje intervju skrev vi 

samman svaren vi fått och läste upp det för barnet, så att de tyckte att svaren stämde överens 

med vad de hade sagt. Intervju ett utfördes enskilt i en välbekant miljö för barnen. Vi 

genomförde intervjun med barnen var för sig i våra respektive förskoleklasser och med väl 

tilltagen tid. Tanken var att barnen skulle få möjlighet att ta den tid de behövde för att besvara 

frågorna. Varje intervju tog ungefär fem minuter.  

Bearbetningen av insamlad data började med att vi tillsammans diskuterade de svar vi fått 

från barnen och fann flera gemensamma nämnare. Därefter gjordes en sammanställning av 

flickors och pojkars svar. De svar som var mest frekvent förekommande, det vill säga 

gemensamma drag, gällande för hur flickor respektive pojkar hade besvarat frågorna, valde vi 

att lägga tillsammans och analysera.  
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4.3.3 Intervju två och bearbetning av insamlad data 

Utifrån från de svar vi fått från intervju ett föddes nya frågeställningar Vi ville veta mera och 

få djupare perspektiv och ytterligare bekräftelse. Vi gjorde intervju två, med fyra av de 52 

förskoleklassbarnen, två flickor och två pojkar. Under intervjun antecknade vi fortlöpande de 

svar som barnen gav. Efter varje intervju skrev vi samman svaren vi fått och läste upp det för 

barnet så att de tyckte att det stämde överens med vad de hade sagt.  

Vi bearbetade insamlad data genom att vi sammanställde och analyserade svaren från intervju 

två. Vi diskuterade och letade efter deras gemensamma uppfattningar om vad de anser vara 

specifikt för respektive kön. Vi analyserade svaren och drog paralleller med litteraturen. 
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5 Resultat 

5.1 Enkätsvar i översiktstabell, vem tycker du ska göra vad 

Tabell 1. Redovisning av de 27 flickornas svar på vilka aktiviteter som de uppfattar som 
kvinnliga respektive manliga. 
 
 
Aktiviteter  Kvinna Man Båda Vet ej  
 

Stryka  12   4 10   1  

Tjäna mest pengar   8   5 14     

Tvätta bilen    2 22   3  

Laga mat  17   1   9   

Diska  14   5   8   

Städa  13     2 12   

Leka med barnen   4   6 14   3 

Läsa sagor    9   4 14  

Handla mat    9   3 15   

Snickra    1 26    

Laga saker    1  24     2   

Fixa datorn    1 22   3   1  

Arbeta    4   9 14  

Klippa gräset    4 16   7 

Köra bil    2   7 18 

Förhöra läxor 11    16 

Spela ishockey   2 19   3   3 

Spela fotboll    2 14 10   1 

Dansa  22    5  

       

Kommentar: I tabellen ovan redovisas flickornas enkätsvar. Tabellen visar flickornas uppfattning 

att hushållssysslor, som till exempel stryka, laga mat, diska och städa, är förknippade med kvinnan. 

Även dansen som aktivitet räknas av flickorna tillhöra det kvinnliga området. Övervikt hittar vi för 

vad flickorna tycker att mannen ska göra, när det gäller tvätta bilen, snickra, laga saker, fixa datorn, 

klippa gräset, spela ishockey och fotboll. På sju av 19 aktiviteter har flickan svarat båda.  
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Tabell 2. Redovisning av de 25 pojkarnas svar på vilka aktiviteter som de uppfattar som 
kvinnliga respektive manliga. 
 
 
Aktiviteter  Kvinna Man Båda Vet ej  
 

Stryka    21     4   

Tjäna mest pengar   1   14 10   

Tvätta bilen    3 18     4    

Laga mat  14   2   9  

Diska  15   1   9   

Städa  14   2   9   

Leka med barnen   2 13   6   4 

Läsa sagor    9   7   7   2  

Handla mat    9   3 13   

Snickra     1 23    1  

Laga saker     24   1   

Fixa datorn    3 19   3   

Arbeta    2 14   9  

Klippa gräset    4 17   3   1 

Köra bil    3 12 10 

Förhöra läxor 10   6   9  

Spela ishockey   1 17   6   1 

Spela fotboll    1 20   4 

Dansa  13   2   9   1 

        

Kommentar: I tabellen ovan redovisas pojkarnas enkätsvar. Tabellen visar pojkarnas uppfattning att 

hushållssysslor, som till exempel stryka, laga mat, diska och städa, är förknippade med kvinnan. 

Övervikt hittar vi för vad pojkarna tycker vad mannen ska göra, när det gäller tvätta bilen, snickra, 

laga saker, fixa datorn, klippa gräset, spela ishockey och fotboll. Endast i aktiviteten handla mat har 

fler än hälften av pojkarna svarat båda. 
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5.1.1 Chi två test av vem tycker du ska göra vad 

Uträkningen av sambandet mellan vilka aktiviteter flickor och pojkar anser vara kvinnliga 

respektive manliga i vem tycker du ska göra vad visade att flickornas och pojkarnas 

gemensamma syn är att manliga aktiviteter består i att tvätta bilen, snickra, laga saker och fixa 

datorn. Chi två test visade att i synen på de här aktiviteterna var tyckandet oberoende av kön, 

med signifikansnivån fem procent. Samma starka samband fann vi inte då det gäller vad 

barnen ansåg vara kvinnliga aktiviteter. Där vi såg att barnen hade ett högt antal svar på båda 

hade resultatet ingen signifikans för tyckandet. Det fanns där ingen möjlighet att utläsa vad 

som ansågs kvinnligt eller manligt. 

5.1.2 Sammanställning av enkätsvar vem tycker du ska göra vad i diagram 

Diagrammen nedan visar en sammanställning av de 52 flickornas och pojkarnas gemensamma 

svar, vem ska göra vad enligt barnen. För att kunna göra ett hanterbart antal diagram har vi 

valt att slå samman aktiviteterna från enkäten till större kategorier. Vi jämför de fem 

kategorierna var för sig och i procent för att det ska bli tydligt då kategorierna innehåller olika 

antal aktiviteter och därmed också olika antal svar. Vi kommenterade de svar som barnen har 

givit under varje kategori. I kategorin omvårdnad ingår att leka med barnen, läsa sagor och 

förhöra läxor. I kategorin hushåll ingår att stryka, laga mat, diska, städa och handla mat.  I 

kategorin teknik ingår att fixa datorn och köra bil. I kategorin underhåll ingår att tvätta bilen, 

snickra, laga saker och klippa gräs. I kategorin fritidsaktiviteter ingår att spela ishockey, spela 

fotboll och dansa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



19 

Omvårdnad 
Diagram 1. Redovisning av de 52 barnens svar i kategorin omvårdnad där tre aktiviteter 
ingår, leka med barnen, läsa sagor samt förhöra läxor. Det totala antalet svar i diagram 1 
blir således 52*3=156 stycken. För att diagrammen ska gå att jämföra och bli mer 
lättöverskådliga har vi valt att presentera resultatsiffrorna i procent. Uträkningen av 
resultatet bygger på en risk att säga fel med en procent.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att 29 procent av barnen anser att kvinnan ska stå för omvårdnaden. 23 
procent av barnen anser att mannen ska stå för omvårdnaden. 42 procent av barnen anser att 
båda ska dela på ansvaret för omvårdnad. Sex procent av barnen svarar att de inte vet. 

 
Hushåll 
Diagram 2. Redovisning av de 52 barnens svar i kategorin hushåll där fem aktiviteter ingår, 
stryka, laga mat, diska, städa samt handla mat. Det totala antalet svar i diagram 2 blir 
således 52*5=260 stycken. För att diagrammen ska gå att jämföra och bli mer 
lättöverskådliga har vi valt att presentera resultatsiffrorna i procent. Uträkningen av 
resultatet bygger på en risk att säga fel med en procent.  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att 53 procent av barnen anser att kvinnan ska stå för hushållsarbetet. Nio 
procent av barnen anser att mannen ska stå för hushållsarbetet. 37 procent av barnen anser att 
båda ska dela på ansvaret i hushållet. En procent av barnen svarar att de inte vet. 
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Teknik 
Diagram 3. Redovisning av de 52 barnens svar i kategorin teknik där två aktiviteter ingår, 
fixa datorn och köra bil. Det totala antalet svar i diagram 3 blir således 52*2=104 stycken. 
För att diagrammen ska gå att jämföra och bli mer lättöverskådliga har vi valt att presentera 
resultatsiffrorna i procent. Uträkningen av resultatet bygger på en risk att säga fel med en 
procent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att nio procent av barnen anser att kvinnan ska klara av tekniken. 57 
procent av barnen anser att mannen ska klara av tekniken. 33 procent av barnen anser att båda 
ska dela på det tekniska ansvaret. En procent av barnen svarar att de inte vet. 

 
Underhåll 
Diagram 4. Redovisning av de 52 barnens svar i kategorin underhåll där fyra aktiviteter 
ingår, tvätta bilen, snickra, laga saker samt klippa gräs. Det totala antalet svar i diagram 4 
blir således 52*4=208 stycken. För att diagrammen ska gå att jämföra och bli mer 
lättöverskådliga har vi valt att presentera resultatsiffrorna i procent. Uträkningen av 
resultatet bygger på en risk att säga fel med en procent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att åtta procent av barnen anser att kvinnan ska svara för underhållet. 82 
procent av barnen anser att mannen ska svara för underhållet. Nio procent av barnen anser att 
båda ska dela på ansvaret för underhållet. En procent av barnen svarar att de inte vet. 
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Fritidsaktiviteter 
Diagram 5. Redovisning av de 52 barnens svar i kategorin fritidsaktiviteter där tre aktiviteter 
ingår, spela ishockey, spela fotboll samt dansa. Det totala antalet svar i diagram 5 blir 
således 52*3=156 stycken. För att diagrammen ska gå att jämföra och bli mer 
lättöverskådliga har vi valt att presentera resultatsiffrorna i procent. Uträkningen av 
resultatet bygger på en risk att säga fel med en procent.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att bland de fritidsaktiviteter vi valt ut påstår 26 procent av barnen att de 
aktiviteterna är avsedda för kvinnan. 46 procent av barnen anser att de utvalda 
fritidsaktiviteterna är avsedda för mannen. 24 procent av barnen anser att aktiviteterna är 
lämpade för både kvinnor och män. Fyra procent av barnen svarar att de inte vet. 

Ekonomi 
Diagram 6. Redovisning av de 52 barnens svar i kategorin ekonomi där två aktiviteter ingår, 
tjäna mest pengar samt arbeta. Det totala antalet svar i diagram 6 blir således 52*2=104 
stycken. För att diagrammen ska gå att jämföra och bli mer lättöverskådliga har vi valt att 
presentera resultatsiffrorna i procent. Uträkningen av resultatet bygger på en risk att säga fel 
med en procent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att 15 procent av barnen anser att kvinnan ska klara av ekonomin.40 
procent av barnen anser att mannen ska klara av ekonomin. 45 procent av barnen anser att 
båda ska dela på det ekonomiska ansvaret. Inte något av barnen svarade att de inte vet. 
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5.1.3 Jämförelse av enkätsvar vem ska göra vad i diagram 

Vi har valt att lägga samman alla kategorierna i ett diagram för att lätt kunna se hur jämställt 

det är över samtliga kategorier. Det gör vi för att få en helhet av aktiviteterna i enkäten. Vi 

jämför kategorierna med varandra och i procent för att det ska bli tydligt då kategorierna 

innehåller olika antal aktiviteter och därmed också olika antal svar.  

Diagram 7. Diagrammet nedan visar en jämförelse mellan de olika kategorierna av de 52 

flickornas och pojkarnas gemensamma svar, vem ska göra vad enligt barnen. Uträkningen av 

resultatet bygger på en risk att säga fel med en procent. 

  
 
 
 
 

 

 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 

Kvinnan dominerar i kategorin hushåll, mannen dominerar i kategorierna teknik, underhåll 

och fritidsaktiviteter och svaret båda dominerar i kategorierna omvårdnad och ekonomi. I de 

kategorier där kvinnan respektive mannen dominerar visar diagrammet en tydlig uppdelning 

av vem som har huvudansvaret i kategorin. Vi finner att barnen anser att det är mest jämställt 

mellan kvinnor och män i kategorin omvårdnad då det skiljer minst mellan staplarna i den 

kategorin.  
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5.2 Enkätsvar i översiktstabell, vilket arbete passar bäst för vem 

Tabell 3. Redovisning av de 27 flickornas svar på vilka yrken som de uppfattar som kvinnliga 
respektive manliga.  
 
Yrken   Kvinna Man Båda Vet ej  
 
flyger flygplan    2   7  17    1 

brandman     1 16  10 

doktor     4   6  17 

arbeta på dagis  17   1    9 

kör lastbil     1   19    7 

frisör   16    1  10 

bonde     1  17    8    1 

jobba i affär   17    4     6 

Kommentar: Tabellen ovan visar att flickorna uppfattar att arbeta på dagis, frisör och jobba i affär är 

yrken som passar för kvinnan. Brandman, köra lastbil samt bonde är enligt flickorna yrken avsedda 

för män. Tabellen visar också att mer än hälften av flickorna tycker att både kvinnor och män kan 

arbeta med att flyga flygplan och doktor. 

Vilket arbete passar bäst för vem? 

Tabell 4. Redovisning av de 25 pojkarnas svar på vilka yrken som de uppfattar som kvinnliga 
respektive manliga. 
 
Yrken   Kvinna Man Båda Vet ej  
 

flyger flygplan   14    9    2 

brandman    22    2    1 

doktor     6    6  13 

arbeta på dagis  11    2  12 

kör lastbil    19    4    2 

frisör     8  10    7 

bonde     1  14    8    2 

jobba i affär     9    5   11 

Kommentar: Tabellen ovan visar att pojkarna inte uppfattar att det finns yrken bara för 

kvinnor. Att arbeta som brandman, köra lastbil, flyga flygplan samt bonde är enligt pojkarna 

typiska yrken avsedda för män. Tabellen visar också att ungefär hälften av pojkarna tycker att 

yrken som doktor, arbeta på dagis och jobba i affär passar för både kvinnor och män. 
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5.2.1 Chi två test av vilket arbete passar bäst för vem 

Uträkningen av sambandet mellan vilka yrken flickor och pojkar anser vara kvinnliga 

respektive manliga i vilket arbete passar bäst för vem visade att flickornas och pojkarnas 

gemensamma syn är att köra lastbil är ett manligt yrke. Chi två test visade att i synen på yrket 

att köra lastbil var tyckandet oberoende av kön, med signifikansnivån fem procent. Samma 

starka samband fann vi inte då det gäller vad barnen ansåg vara kvinnliga yrken. Där vi såg att 

barnen hade ett högt antal svar på båda hade resultatet ingen signifikans för tyckandet. Det 

fanns där ingen möjlighet att utläsa vad som ansågs kvinnligt eller manligt. 

 

5.2.2 Sammanställning av enkätsvar vilket arbete passar bäst för vem i diagram 

Flyger flygplan  
Diagram 1. Redovisning av de 52 barnens svar, vilket arbete passar bäst för vem, flyger 
flygplan. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att två av barnen tycker att flyga flygplan är ett yrke för kvinnor och 21 av 
barnen tycker att flyga flygplan är ett yrke för män. 26 av barnen anser att flyga flygplan är ett 
yrke för både kvinnor och män. Tre av barnen svarar att de inte vet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

21

26

3

0

5

10

15

20

25

30

kvinna man båda  vet ej

a

n

t

a

l



25 

Brandman 
Diagram 2. Redovisning av de 52 barnens svar, vilket arbete passar bäst för vem, brandman.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att ett av barnen tycker att brandman är ett yrke för kvinnor och 38 av 
barnen tycker att brandman är ett yrke för män. 12 av barnen anser att brandman är ett yrke 
för både kvinnor och män. Ett av barnen svarar att det inte vet. 

Doktor 

Diagram 3. Redovisning av de 52 barnens svar, vilket arbete passar bäst för vem, doktor. 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att 10 av barnen tycker att doktor är ett yrke för kvinnor och 12 av barnen 
tycker att doktor är ett yrke för män. 30 av barnen anser att doktor är ett yrke för både kvinnor 
och män. Inte något av barnen svarade att de inte vet. 

 

 

 

 

  

1

38

12

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

kvinna man båda  vet ej

a

n

t

a

l

10
12

30

0
0

5

10

15

20

25

30

35

kvinna man båda  vet ej

a

n

t

a

l



26 

Arbeta på dagis 
Diagram 4. Redovisning av de 52 barnens svar, vilket arbete passar bäst för vem, arbeta på 
dagis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att 28 av barnen tycker att arbeta på dagis är ett yrke för kvinnor och tre av 
barnen tycker att arbeta på dagis är ett yrke för män.  21 av barnen anser att arbeta på dagis är 
ett yrke för både kvinnor och män. Inte något av barnen svarade att de inte vet. 

 
Kör lastbil 
Diagram 5. Redovisning av de 52 barnens svar, vilket arbete passar bäst för vem, kör lastbil. 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att ett av barnen tycker att köra lastbil är ett yrke för kvinnor och 38 av 
barnen tycker att köra lastbil är ett yrke för män. 11 av barnen anser att köra lastbil är ett yrke 
för både kvinnor och män. Två av barnen svarade att de inte vet. 
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Frisör 
Diagram 6. Redovisning av de 52 barnens svar, vilket arbete passar bäst för vem, frisör.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att 24 av barnen tycker att frisör är ett yrke för kvinnor och 11 av barnen 
tycker att frisör är ett yrke för män. 17 av barnen anser att frisör är ett yrke för både kvinnor 
och män. Inte något av barnen svarade att de inte vet. 

 
 
 
 
Bonde 
Diagram 7. Redovisning av de 52 barnens svar, vilket arbete passar bäst för vem, bonde.  

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att två av barnen tycker att bonde är ett yrke för kvinnor och 31 av barnen 
tycker att bonde är ett yrke för män. 16 av barnen anser att bonde är ett yrke för både kvinnor 
och män. Tre av barnen svarade att de inte vet. 
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Arbeta i affär 
Diagram 8. Redovisning av de 52 barnens svar, vilket arbete passar bäst för vem, arbeta i 
affär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 
Diagrammet visar att 26 av barnen tycker att arbeta i affär är ett yrke för kvinnor och 9 av 
barnen tycker att arbeta i affär är ett yrke för män. 17 av barnen anser att arbeta i affär är ett 
yrke för både kvinnor och män. Inte något av barnen svarade att de inte vet. 

5.2.3 Jämförelse av enkätsvar vilket arbete passar bäst för vem i diagram  

Vi gör en jämförelse mellan de olika yrkena, av de 52 flickornas och pojkarnas gemensamma 

svar, vilket arbete passar bäst för vem enligt barnen. Vi har valt att lägga samman alla yrken i 

ett diagram för att lätt kunna se hur jämställt det är över samtliga yrken. Det gör vi för att få 

en helhet av yrkena i enkäten.   

 

Diagram 9. Diagrammet nedan visar en jämförelse mellan de olika yrkena. 
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Kommentar: I diagrammet ovan redovisas flickornas och pojkarnas svar gemensamt. 

Kvinnan dominerar i yrkena arbeta på dagis, frisör och arbeta i affär. Mannen dominerar i 

yrkena brandman, köra lastbil och bonde. Svaret båda dominerar i yrkena flyga flygplan och 

doktor. Inom de yrken där mannen dominerar är kvinnan nästintill obefintlig i antal. Vi finner 

att barnen anser att det är mest jämställt mellan kvinnor och män i yrket doktor där det skiljer 

minst mellan stapeln för kvinna och man och högt på båda. 

5.3 Intervju ett 

De 52 förskoleklassbarnen hade klart för sig vilka skillnader och likheter det var mellan 

flickor och pojkar, vad som tillhörde deras respektive kön när det gäller klädsel, färger och 

leksaker och framtida yrken. Flickornas svar om vad som ansågs som passande för flickor 

stämde med vad pojkarna ansåg vara passande för flickor. Pojkarnas svar om vad som ansågs 

passande för pojkar stämde med vad flickorna ansåg passande för pojkar. Barnen var överens 

om hur flickor och pojkar ska vara klädda. Följande namn är fingerade. Maria säger ”Killar 

kan bara ha klänning när de klär ut sig.” Det som skiljer dem åt är att de beskriver det egna 

könets kläder mer detaljerat. Flickorna ska ha glitter på kläderna, tryck med djur och skor 

med klackar, enligt flickorna själva. Pojkarna ska ha guld på kläderna, eld, stjärnor och 

dödskallar, enligt pojkarna själva. Vilka färger som passade för vilket kön var barnen helt 

överens om. För flickorna var det övervägande rosa, men också röd och lila som gällde, för 

pojkarna var det färger som svart, blå och grön, där svart var det mest frekvent förekommande 

svaret. De var även överens om vilka leksaker som var avsedda för vem. Flickorna lekte 

enligt barnen helst med dockor av olika slag, medan pojkarna helst lekte med bilar, legobitar 

och krigsleksaker. Det jobb som ett flertal av barnen ansåg vara ett yrke bara för kvinnor var 

förskolläraryrket, att som de uttryckte det, jobba på dagis. Max säger ”Flickor passar bäst att 

jobba med små barn, de är snällare mot dem.” Barnen ansåg att det var flera yrken som bara 

en man kunde klara. Gemensamma yrken bara för män var industriarbete, snickare, brandman 

och polis. 

5.4 Intervju två 

För intervju två intervjuade vi två flickor och två pojkar, sammanlagt fyra stycken barn i 

förskoleklasserna. Namnen är fingerade. I intervju två fick vi ytterligare bekräftelse på vad 

barnen tillskriver det egna könet och det motsatta, vad det gäller skillnader och likheter 

mellan flickor och pojkar.  
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Barnen svarade likvärdigt på frågan vad som skiljer flickor och pojkar åt. Ben sex år säger 

”Flickor får bebisar. Pojkar kan inte få det för de har inte samma grejor som flickor. Pojkar är 

starkare än flickor och har annan form på kroppen.” Alla relaterade till skillnader som finns i 

utseendet mellan könen som till exempel längden på hår, förekomst av skägg och olika form 

på kroppen. Daniel säger ”Pojkar har skägg det har inte flickor, det är för att de ska vara lite 

finare.” Intervjun visar att både flickor och pojkar anser att flickorna är bäst på hemarbete och 

omvårdnad av barn. Anna sex år säger ”Flickor är bättre på att städa. Pappa städar ALDRIG. 

De är också bättre på att diska och på att uppföra sig.” De svar barnen gav om vad pojkarna är 

bättre på var att de är bättre än vad flickor är på att tvätta bilen, bygga, dansa och på sport av 

olika slag. De är också starkare och modigare.  

Intervjun visar att flickor leker mest med flickor både i skolan och på fritiden. Pojkarna 

uppger att de aldrig leker med flickor vare sig i skolan eller på fritiden. Lekarna som barnen 

anser vara för flickor är lekar med Barbiedockor och rolleken mamma, pappa, barn. Pojklekar 

handlar om att bygga, lek med bilar, slåss, brottas och kriga. Kalle sex år berättar om att det 

finns speciella pojklekar, han säger ”Ja, krigslekar, tjejer vågar inte, de är fega. Häftigt lego 

med dödskallar och spöktorn och att skjuta på låtsas.” Den sista frågan bygger på vilka 

egenskaper barnen associerar till vilket kön. Barnen var här helt överens. Den som kallas för 

söt, fnittrig och omhändertagande är flickan. Lisa sex år menar ”Flickorna fnittrar, det kanske 

är något roligt som pojkarna gör.” Då vi nämnde orden spotta, rapa, slåss och tuff svarade alla 

att det var pojken, men som Ben sex år påstod ”Pojkar brukar vara tuffa, rapa och slåss, fast 

flickor kan rapa också, jag känner en…” 
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6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Intentionen med studien var att få en ökad förståelse för hur sexåringen tänker och upplever 

sin situation som flicka och pojke. Det handlar om att utkristallisera eventuella skillnader, i 

relationer flickor och pojkar emellan, sättet att klä sig, leksaker med mera, samt vilka 

begränsningar och möjligheter som är kopplade till det egna könet. Vilka sysselsättningar 

kopplar barnen till respektive kön?  

6.1.1 Enkät Vem tycker du ska göra vad  

De sexåriga barnen i de tre förskoleklasserna har en klar bild av vem som ska göra vad i de 

olika aktiviteterna. Enligt SCB (2003:99) ägnar kvinnan ungefär dubbelt så mycket tid till 

hushållsarbete jämfört med män, mest ojämnställt är det när det gäller att ta hand om tvätten. 

Flickorna i vår undersökning, under aktiviteten stryka, ansåg att mannen skulle ta del av att 

stryka tvätt, medan pojkarna knappast alls ansåg att mannen skulle delta. I stora drag tycker 

flickorna att det ska vara mer jämställt, det är både kvinnan och mannen som ska dela lika på 

aktiviteterna. Pojkarna däremot upplever en uppdelning mellan vad kvinnor ska göra och vad 

män ska göra. Samtidigt anser både flickor och pojkar att snickra, laga saker och fixa datorn 

är något som till största delen ska utföras av mannen. Det visar enligt Levy, Sadovsky & 

Troseth (2000) att flickorna har dåligt självförtroendet i ämnena vetenskap, teknik och 

matematik, vilket även enligt författarna avspeglar sig i framtiden. ”Adolecent females also 

indicate significantly less confidence than males regarding future success in science and 

technology-related professions, such as engineering, computer science, and mathematics” (s. 

994).    

6.1.2 Enkät Vilket arbete passar bäst för vem  

Även här ser vi att flickorna i undersökningen i större utsträckning uppfattar att det ska vara 

mer jämställt mellan kvinnor och män. Pojkarna tycker att det finns yrken bara för män. Det 

är inte konstigt att barnen svarar på det sätt de gjorde. Enligt Gens (2003) har Sverige en av 

världens mest könssegregerad arbetsmarknad, tre fjärdedelar av alla kvinnor arbetar där det 

bara finns kvinnor och tre fjärdedelar av alla män arbetar där det bara finns män.   
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6.1.3 Intervju ett och två 

Barnen fann frågorna i intervjun intressanta då det rörde ett ämne som de hade en nära 

relation till. Alla hade en föreställning om hur det är vara flicka eller pojke. Barnen hade 

redan, trots sin ringa ålder, en fast föreställning om vad som räknas till det kvinnliga 

respektive manliga. Stundtals fick vi riktigt långa utlägg i ämnet. Intervjun gav oss bekräftelse 

på det vi tidigare läst i litteraturen.  

Davies (2003) menar att positionera sig som kvinna eller man innebär att man ser ut på visst 

sätt, där kläder och frisyr är den tydligaste yttre skillnaden mellan kvinnor och män, vilket 

redan små barn anammar. Föräldrar är delaktiga i att kläderna blir det som understryker 

barnets kön. I intervju ett och två var barnen överens om att kläder för flickor främst skulle 

vara rosa, röda och lila med glitter och tryck med djur på. Motsvarande för pojkar skulle vara 

kläder med färgerna svart, grön och blå och med tryck av dödskallar, guld och eld. Barnen vi 

intervjuade tyckte att långt hår tillhörde flickorna och kort hår tillhörde pojkarna. Lenz-

Taguchi (2004) menar att flickor och pojkar formas utifrån vuxnas förväntningar och krav på 

hur den felfria flickan och pojken ska vara. Ingen vill vara flicka och pojke på fel sätt och 

falla utanför mallen.  

6.1.4 Kritik  

De resultat som vi har fått fram är inte generaliserbara för alla sexåringar i Sverige då urvalet 

är ett bekvämlighetsurval och med en för liten population. Bryman (2002) menar att om ett 

bekvämlighetsurval görs bör resultatet ses på med varsamhet. Vår studie är gjord på flickor 

och pojkar, i förskoleklass, med invandrarbakgrund, svensk bakgrund, arbetarklass och 

medelklass. Undersökningen hade troligen sett annorlunda ut om den hade gjorts i en större 

stad med andra socialgrupper. Connell (1996) menar att resultatet i undersökningar kan skilja 

beroende på var man bor och socialgruppstillhörighet. Nu i efterhand ifrågasätter vi vilka 

aktiviteter vi lade under kategorierna. Under kategorin omvårdnad lade vi leka med barnen, 

läsa sagor och förhöra läxor, i analysen av jämförelsediagrammet beskriver vi kategorin 

omvårdnad som jämställd. Tittar vi däremot på aktiviteterna var för sig ser vi att det inte är så 

jämställt som vår analys säger, vilket gav oss insikt att insamlad data ska behandlas varsamt. 

Vi kanske hade fått fram ett annat resultat om vi hade utformat frågorna till barnen 

annorlunda. Vilka svar man får är avhängigt av vilka frågor man ställer och hur man ställer 

dem. Det finns alltid en svårighet att utforma frågor så att barnen inte lotsas in i ”vad vill hon 

veta”, vilket svar är det rätta? 
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6.1.5 Vidare forskning 

Vår studie visar god reliabilitet och validitet då den stämmer väl överens med litteratur och 

forskning, vilket visar att studien återspeglar en reell verklighet. Vi hoppas att vår studie 

väcker nyfikenhet och inspirerar till vidare forskning. Genom att medvetandegöra genus kan 

vi som pedagoger och vuxna så ett frö så att fler människor börjar reflektera över 

genusskapandet. Vår studie i de tre förskoleklasserna visade att flickorna ansåg att både 

kvinnor och män skulle dela på aktiviteter och yrken, medan pojkarna inte i lika stor 

utsträckning ansåg det. Vad beror det på? Det är många ensamstående föräldrar i Sverige 

idag. Skulle det bli någon skillnad på de barnens svar, jämfört med barn som har föräldrar 

som bor tillsammans? Vilken skillnad skulle det bli på barnens svar om de bodde i storstad, 

tillhörde annan socialgrupp och etnicitet? Vi har i vår studie bara skrapat lite på ytan. 

6.2 Vem bär ansvaret 

Varje sekund ett nytt liv, varje sekund föds en ny kvinna och en ny man, någon föds, någon 

dör, men skapandet av genus lämnar fotspår i tidens sand. Trots mer än 30 års 

jämställdshetsarbete i Sverige kan vi av barnens svar, i vår undersökning, utläsa att det 

fortfarande råder en segregation mellan kvinnan och mannen. Barnen associerar ett flertal 

aktiviteter och yrken till antingen kvinnligt eller manligt. Enligt Lenz-Taguchi (2004) är det 

lätt och upplevs rätt att gå i samma fåra som sina föräldrar när det gäller skapandet av genus. 

Det är inte så lätt att ändra synen på kvinnligt och manligt eftersom genusskapandet sitter 

djupt och går generationer tillbaka. Det är tryggt för människan att passa in i mallen.     

Vi vuxna, barnens spegel, är skyldiga att bredda vårt sätt att förhålla oss till genusskapande. 

Samma förutsättningar, möjligheter och skyldigheter ska gälla oavsett kön. Ingen kan välja att 

idag ska jag vara en pojke, med pojkens förutsättningar och imorgon ska jag vara en flicka, 

med flickans förutsättningar. Könet påverkar oss hela tiden med dess förväntningar och 

många gånger oskrivna regler. Styrs våra handlingar utifrån könet, vad är egentligen medfött? 

Några hundra år tillbaka i tiden talades det om skillnaden mellan kvinnor och mäns hjärnor. 

Kvinnans hjärna ansågs mindre lämpad för teoretiska studier på grund av hjärnans storlek och 

dessutom ansågs hon också vara mentalt svag och mer sjuklig. Varje tid har sin sanning. 

Varje gång vi lämnar genusskapandet oreflekterat gör vi så att ojämställdheten fortgår. Gens 

(2003) påstår att om det lilla barnet är en pojke får han per automatik makt.  
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Makten tillskrivs könet och behöver inte vara förtjänad eller erövrad, makt existerar bara om 

det inte är jämställt. Davies (2003) menar att det inte är några få illvilliga män som 

bestämmer vad som är kvinnligt respektive manligt. Det handlar om att makten tillhör 

mannen och att kvinnans svagare position i samhället hjälper till att vidmakthålla makten för 

män. Vi ser svårigheter för alla människor speciellt för de små barnen i sitt identitetsskapande 

då de schablonbilder som finns av kvinnor och män ständigt är närvarande. Elvin-Nowak & 

Thomsson (2003) skriver om schablonbilden av kvinnan, vilken går ut på ständigt 

omhändertagande, vara snäll och intresserad av fred. Mannen däremot är mer intresserade av 

sex, har liten simultanförmåga och tar för sig i livet på alla plan. De förutfattade meningarna 

om vad som är kvinnligt och manligt blir som en profetia varje gång vi säger ”det är så, det är 

typiskt flickor, det är typiskt pojkar” utan att reflektera vidare. Kvinnlighet kopplas till 

mjukhet, svaghet, omsorgsfullhet och känslosamhet. Manlighet kopplas till hårdhet, styrka, 

maktfullkomlighet och föga känslosamhet. Föreställningar om vad som räknas till manligt och 

kvinnligt genomsyrar allt i samhället, både inom det som räknas till den personliga sfären och 

samhället i stort, vårt sätt att tänka, vårt sätt att vara, vardagslivet, sexualiteten, politiken och 

religionen.  

Vi anser att kvinnor och män inte ska bedömas efter kön utan utifrån deras kompetenser. 

Individen ska stå i centrum, inte könet. Det är jämställdhet för oss. Själva tanken med 

jämställdhet tror vi medför en förbättring och en vinst för både flickor, pojkar, kvinnor och 

män. Vi håller med Wahlström (2003) om att det inte är meningen att flickor och pojkar ska 

byta roller, då vinner vi inget. Vinsten ligger i att ta bort det som är direkt kopplat till kön och 

som är förödande för den individuella utvecklingen. Trots den upplysta tid vi lever i bär vi 

ständigt med oss föreställningar om genus inuti oss, omkring oss och mellan oss, synligt och 

osynligt. Vi måste sluta dela in världen i feminint och maskulint och se ett vidare begrepp. 

Det finns människor som alltid kommer att falla in under begreppen. Men det finns också 

otroligt många människor som varken passar in under begreppet feminint eller maskulint. Vi 

måste börja se människor som individer och inte som kön. Det handlar om att ge ALLA 

samma förutsättningar oberoende av kön. Lenz-Taguchi (2004) ger oss hopp när hon skriver 

att varje människa skapar och omskapar sin identitet, vilket också innefattar skapandet av 

genus. Därför är det aldrig för sent att skapa samma förutsättningar för flickor, pojkar, 

kvinnor och män. Vi avslutar vår studie av sexåringens syn på könets betydelse med citatet: 

”Manligt och kvinnligt har förändrats och kommer att fortsätta förändras och just därför har vi 

möjligheten att ändra på det vi tycker är fel och dåligt.” (Forsberg, 2004, s.69) 
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Hej föräldrar till barn i förskoleklass!             Bilaga 1

  

Jag heter XXXX och har fått förmånen att göra min sista praktik i den här förskoleklassen. 

Jag är en av tre studenter från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, med 

inriktning lärare mot förskola och förskoleklass. Vi läser nu sista terminen och gör 

examensarbete i ämnet jämställdhet. Min förhoppning är att Ni låter Ert barn deltaga i en 

enkät och intervju för att få mesta och bästa möjliga underlag för vårt examensarbete. All 

medverkan är självklart helt frivillig för barnet. Allt sker under sekretess och ingen kommer 

att kunna koppla svaren till något enskilt barn eller ens till vilken skola vi varit på. Om ni inte 

samtycker, meddela det snarast till klassläraren. 

 

Med vänlig hälsning XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enkät                            Bilaga 2 

flicka   pojke   

 

Vem tycker du ska göra vad? 

          Kvinna    Man    Båda      Vet ej  

1. stryker kläder     

2. tjänar mest pengar 

3. tvättar bilen      

4. lagar mat 

5. diskar 

6. städar 

7. leker med barnen 

8. läser sagor 

9. handlar mat 

10. snickrar 

11. lagar saker 

12. fixar datorn 

13. arbetar mest 

14. klipper gräset 

15. kör bil 

16. förhör läxor 

17. spela ishockey 

18. spelar fotboll 

19. dansar 

Vilket arbete passar bäst för vem? 

flyger flygplan 

brandman   

doktor 

arbeta på dagis 

kör lastbil 

frisör 

bonde 

arbeta i affär    



 

Intervjuguide ett   Bilaga 3 

1. Hur ska en flicka vara klädd?  

2. Hur ska en pojke vara klädd? 

3. Vilken favoritfärg har flickor? 

4. Vilken favoritfärg har pojkar? 

5. Vilka leksaker passar bäst för flickor? 

6. Vilka leksaker passar bäst för pojkar? 

7. Finns det något jobb som bara flickor kan jobba med? 

8. Finns det något jobb som bara pojkar kan jobba med? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervjuguide två                 Bilaga 4 

1. Vad är det för skillnad på en flicka och en pojke? 

2. Är flickor bättre på något än vad pojkar? 

3. Är pojkar bättre på något än vad flickor är? 

4. Brukar du leka med flickor i skolan? 

5. Brukar du leka med flickor hemma? 

6. Brukar du leka med pojkar i skolan? 

7. Brukar du leka med pojkar hemma? 

8. Finns det speciella flicklekar? 

9. Finns det speciella pojklekar? 

10. Om jag säger söt, fnittra, trösta och ta hand om barnen. Vem tänker du på då, en flicka 

eller en pojke? 

11. Om jag säger spotta, rapa, slåss och tuff. Vem tänker du då på, en flicka eller en 

pojke?  

 

 

 

 

 

 

 

 


