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Abstract 

The aim of this essay is to examine if children’s, in this case girls and boys between four and six year old, 

experiences and perceptions of various occupations follow a gender stereotypical pattern that is 

distinguishable in the society and that is evidenced by a gender distributed list presented by the Central 

Bureau of Statistics (SCB 2016).  

These children’s experiences and perceptions are examined in relation to family and surroundings. The 

central question is how they describe occupations and occupational-related activities offered in a school and 

preschool environment from a gender perspective. These children’s experiences and perceptions are also 

examined in relation to how they describe their career-related aspirations. 

Our study is theoretically based upon two different alignments of the gender theory that describe the social 

construction of gender.  

The data collection is based on 7 group interviews with 31 children from one preschool class and two 

different preschools.  

The results of our study indicate that the children have occupational experience that they relate to family 

members and/or to their immediate surroundings. The majority of the children’s experiences show that 

chores are distributed equally within the family and are therefore described as genus neutral. However, the 

majority of the children's occupational experience is gender-influenced, thus following the gender segregated 

labor market outlined by Central Bureau of Statistics (2016) list. Their own occupational aspirations also 

show that they follow this gender stereotypical pattern. The study emphasizes that the children are active 

agents in their development of gender identity and that their gender identity appears more clearly in specific 

contexts. On the other hand, we see that girls are more eager to extend the limits of the female arena. 

Another important aspect that the study shows is that the occupational activities offered in the school and 

preschool activities have a positive impact on how children distinguish their own ability. This can increase 

their ability to feel that they can do it if they really want to! 

Keywords: gender, gender identity, gender norms, equality, occupation  

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

 

Det har varit en intensiv och samtidigt en lärorik process att skriva en uppsats. Vi 

kommer troligtvis att minnas detta moment för hela livet.  

Vi vill tacka våra familjer som stöttat oss under hela utbildningen och särskilt under det 

slutliga examensarbetet; deras indirekta medverkan har gjort det möjligt för oss att 

slutföra arbetet.   

Yulia Gradskova ska ha ett stort tack som genom värdefull vägledning tillfört viktiga och 

lärorika synpunkter.  

Det är självklart att vi vill tacka alla involverade pedagoger som gjort ett enastående 

arbete med att dela ut och samla in informations- och samtyckesbrev och som förberett 

barnen inför varje intervjutillfälle. Vi är oerhört tacksamma för pedagogernas 

tillmötesgående förhållningssätt som gjort det möjligt för oss att samla in ett rikt material.  

 

Barnen var vi måna om att tacka efter varje intervjutillfälle men vi vill tillägga att deras 

fantasi verkligen berikar själen. Tack för att vi fick ta del av er livsvärld.   

 

Vi ser slutet av detta examensarbete som en början på ett nytt kapitel i våra liv. 

 

Dina och Angelica  
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1 Inledning 
 
Förmåga, intresse eller skicklighet är säkerligen några betydelsefulla faktorer som har inverkan på 

en människas val av utbildning, yrke eller fritidsaktivitet. Vi gör det vi är bra på, vi gör det som vi 

tycker passar oss bättre eller vi väljer att göra det vi är intresserade av. ”Alla kan bara man vill!” 

Det känns riktigt bra att säga och det låter fint att höra särskilt när meningen uttrycks av ett eller 

flera barn. Vi hör orden och tänker att deras vision är att alla, oavsett könstillhörighet, kan bara man 

vill. Att vem som helst kan bli det man vill, bara man vill eller bara man tror på det är väl inget att 

diskutera om. Det är väl en självklarhet för oss som lever i ett land som värnar om jämställdhet i 

hemmet, på arbetsmarknaden, i skolan, på förskolan och inom idrottsföreningar bara för att nämna 

några inkluderade domäner. 

I artikeln Många väljer utbildning efter kön (2016) beskriver Mårten Martos Nilsson den svenska 

arbetsmarknaden som könssegregerad där löneskillnader mellan kvinnor och män ger uttryck för att 

kvinnodominerade yrken värderas lägre i jämförelse med mansdominerade. Kvinnor söker sig 

därför mer till mansdominerade yrken och män i mindre grad till kvinnodominerade yrken. Nilsson 

menar att arbetsmarknadens könssegregering går att tyda i ungdomars könsstereotypiska val av 

utbildning. En aspekt som Nilsson problematiserar är att män eller kvinnor som väljer otraditionella 

yrken ofta tilldelas uppgifter som följer ett traditionellt mönster. “Alla borde vara fria att utveckla 

sin potential utan att hindras av fördomar” är Malin Wreders, huvudsekreterare i regeringens 

delegation för ett jämställt arbetsliv och nu utredare på LO, avslutande ord i artikeln. 

Den avslutande meningen finner en matchande placering inom det värdegrundsarbete som tillhör 

förskolans uppdrag där varje barn ska bemötas lika oberoende av könstillhörighet och de skall 

uppmuntras till att våga vara och tänka olika (Läroplan för förskolan, lpfö98/16). 

Förskolläraruppdraget innebär således att stärka barnens förtroende och tillit till den egna förmågan 

och genom att erbjuda ett vidgat perspektivtagande berikas även deras erfarenheter av ett nyanserat 

samhälle. Det kan uppfattas som ett simpelt uppdrag. Samtidigt tydliggörs ett spänningsfält mellan 

möjligheten till att uppmuntra barn att utveckla sin fulla potential och samhällets djupt förankrade 

könssegregerade struktur där arbetsmarknaden verkar följa ett könssegregerat mönster. 

Den engelska organisationen Inspiring the future (2016) har, på efterfrågan av grundskolor i 

England, startat en kampanj Redraw The Balance med syftet att ge barn möjlighet att bredda sitt 

genusperspektiv på olika yrken. Kampanjen vill visa att könsstereotypiska roller kan tydas hos 

barn i tidig ålder. En två minuters kortfilm illustrerar hur 22 barn i åldrarna 5-7 år får i uppdrag att 

rita en brandman (firefighter), en kirurg (surgeon) och en stridspilot (fighter pilot). Av 66 

teckningar är endast 5 kvinnligt representerade. Kortfilmen avslutas med att barnen får träffa tre 

kvinnliga representanter för respektive yrke och vi, som ser på den, kan fånga deras förvåning. 
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Vår förhoppning är att under studiens process berikas med betydelsefull kunskap och erfarenhet 

som vi kan ha nytta av i vårt uppdrag som blivande förskollärare. Vi ser barnen som en 

inspirationskälla till att tänja på våra egna föreställningar av de normer och värderingar som är djupt 

förankrade i oss samtidigt som kampanjen Redraw The Balance får oss att fundera på hur vi ska 

göra för att kunna ge barnen bästa möjliga verktyg för att tro att De kan bli vad De vill, bara De vill. 

Våra reflektioner handlar således om det existerar en minimal chans att varje individ kan bemötas 

utifrån dess verkliga potential och inte utifrån könstillhörighet. 

1.1 Bakgrund 
 
Vi vill i detta avsnitt ge en inblick i det område föreliggande studie berör. Detta ger oss möjligheten 

att åskådliggöra en historisk anknytning till den aktuella arbetsmarknadens könssegregering. Vidare 

vill vi framhäva hur det pågående jämställhetspolitiska arbetet även inkluderar en revidering av 

förskolans läroplan och en satsning på forskning. Genusforskningen bidrar med att belysa aspekter 

av stor relevans för jämställdhetspolitiken.   

 

Den svenska aktuella arbetsmarknaden visar en tydlig könssegregering och det finns åtskilliga 

förklaringar till varför det blivit så. En aspekt är att arbetsmarknaden återspeglar människans fria 

val där kvinnor föredrar vård- och omsorgsyrken och män mer teknikinriktade eller mer fysiskt 

krävande yrken. Den andra syftar till att kvinnor och män rättar sig efter stereotypiska könsmönster 

som existerar i samhället (SOU 2004:43, s.21). Ytterligare en påverkansfaktor som ligger till grund 

för den könssegregerade arbetsmarknaden är att arbetsvillkoren mellan kvinnor och män ser olika 

ut, vilket bland annat uppmärksammas av en differens i löner och förmåner eller olika karriärs- och 

utvecklingsmöjligheter (a.a, s.2). På uppdrag av regeringen utfördes en utredning med syfte att 

inhämta kunskap om vilka faktorer som bidrar till att upprätthålla könssegregeringen på 

arbetsmarknaden och den förändring som skett sedan 1990-talet (a.a, s.1). En huvudsaklig 

förklaring är att den moderna arbetsmarknaden, som utvecklades under 1900-talets första hälft, 

utmärktes av en diskrepans mellan kvinnors och mäns villkor vilket innebar att kvinnor uteslöts. 

Kvinnor fick ett begränsat utrymme både på arbetsmarknaden och i samhället då lagar och normer 

huvudsakligen definierades av män. Den könssegregerade arbetsmarknaden kan sägas vara våra 

”förfäders verk” medan våra ”förmödrar” däremot har gjort åtskilliga försök till att förändra den 

vilket medfört att kvinnans roll på arbetsmarknaden antog en mer jämlik karaktär i förhållande till 

mannens, vid 1950-talets mitt (Tallberg Broman 2009, s.63).  

I dagsläget pågar ett jämställdhetspolitiskt arbete, som regeringen implementerat, med målet att 

kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (A2017/02477/ARM). 

För att effektivisera och förbättra detta jämställdhetsarbete redogör Arbetsmarknadsdepartementet 



3 

för en handlingsplan som syftar till de politiska områden som bör stärkas där förskolan inkluderas 

(ibid). Skolverket har därmed fått i uppdrag att se över förskolans läroplan där fokus är att 

skrivningar om jämställhet skall tydliggöras (a.a, s.8). Det betonas att insatser bör införas redan i 

förskolan för att kunna uppnå mer jämställdhet i samhället. Barnen skall därmed få möjligheten till 

att utvecklas utan att begränsas av rådande könsnormer (a.a, s.7). I handlingsplanen nämns att 

regeringen tagit beslut om att satsa på forskning gällande jämställdhet.  

I direkt anknytning till detta har genusforskningen uppmärksammats av myndigheter vid 

jämställdhetssatsningar då dessa områden är sammanflätade (Thurén 2003, s.25). I 

forskningssammanhang innebär begreppet genus att hela samhället och det mänskliga livet studeras 

medan jämställdhetsforskningen riktar sig enbart mot politiken och arbetsmarknaden (a.a, s.51). Vi 

är måna om att förtydliga att begreppet genus får en mer utförlig beskrivning i kapitlet tilldelat 

teoretiska utgångspunkter.  

Vi skapar, konstruerar och formar kön vilket en genusforskare beskriver som ”att göra kön” (a.a, 

s.11). Britt-Marie Thurén, professor inom genusvetenskap, fick i uppdrag av Vetenskapsrådets 

genuskommitté att skriva en rapport för att presentera genusbegreppet och genusforskningen på ett 

lättillgängligt sätt (a.a, s.3). Genusforskningen har under de senaste 30 åren genomgått ett 

perspektivskifte från att tidigare fokusera på kvinnan, till att inrikta sig på relation mellan kvinna 

och man (Thurén 2003, s.25). En genusforskare undersöker det vi kallar för kön; hur vi tänker, 

tolkar, uppfattar, känner, skriver eller önskar vilket definieras ”att konstruera”.  

 

Sammanfattningsvis är ovanstående av relevans för vår studie och för vårt kommande 

betydelsefulla förskolläraruppdrag som förhoppningsvis ger möjligheten till att motverka rådande 

könsmönster. Vi bör förse barnen med bästa möjliga verktyg och grundläggande förutsättningar för 

att de skall tro på sina förmågor oavsett könstillhörighet.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Kvinnor och män gör olika yrkesval enligt Statistiska centralbyråns könsfördelade yrkeslista (SCB 

2016/18). Dessa val går i linje med yrken som upplevs som stereotypiskt kvinnliga respektive 

manliga. Syftet med följande studie är därmed att undersöka om detta könsstereotypiska mönster 

redan går att urskilja i barns erfarenheter och föreställningar om olika yrken.  

  
För att uppnå studiens syfte tar vi följande frågeställningar till vår hjälp: 

  
• Hur beskriver barn sina erfarenheter och föreställningar av olika yrken i relation till familj och 

omgivning? 

• Hur beskriver barn yrken utifrån ett genusperspektiv – är de genuspåverkade eller 

genusneutrala? 

• Hur beskriver barn yrkesrelaterade aktiviteter som erbjuds i skol- och förskolemiljö och hur 

beskriver barn sina yrkesrelaterade aspirationer – är de genuspåverkade eller genusneutrala? 

 
2 Teoretiska utgångspunkter 
 
I ovanstående avsnitt framgår det att vi med vår studie vill undersöka barns erfarenheter och 

föreställningar av olika yrken ur ett genusperspektiv. Detta implicerar en fördjupad teoretisk insikt 

och förståelse för hur strukturer och mönster medför kategoriseringar av det som anses vara 

kvinnligt respektive manligt och den betydelse som dessa kategoriseringar har för hur vi beter oss, 

de val vi gör och för vad vi anser vara normalt eller tillåtet för en kvinna respektive en man att göra 

eller inte göra. Vi anser att genusteorin ger oss möjlighet att uppnå denna insikt och förståelse vilket 

förser oss med adekvata analysverktyg. Vår avsikt med detta kapitel är således att redogöra för två 

inriktningar inom genusteorin, där den ena representeras av Yvonne Hirdman och den andra av 

Raewyn Connell tillsammans med Rebecca Pearse.    

2.1 Genusbegreppet 
  
I Sverige uppmärksammades genusbegreppet för första gången i Yvonne Hirdmans rapport 

Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning (1988). Genus är en översättning 

av det engelska begreppet gender som definierades av den amerikanska antropologen Gayle Rubin 

år 1975 och betyder slag/sort men även kön (Hirdman 1988, s. 49-51). Hirdman förklarar att 

begreppet ger möjlighet att se hur människor formas till man och kvinna. Vidare menar hon att 

genus ger kunskap om våra föreställningar om manligt och kvinnligt och en förståelse för hur 

manligt och kvinnligt görs i ett socialt och kulturellt sammanhang. Särskiljandet av det biologiska 

könet, d v s könstillhörighet att vi föds till man eller kvinna, ryms därför inte in i genusbegreppet. 
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Genus inbegriper flera aspekter som förklarar hur man och kvinna konstrueras i sociala och 

kulturella sammanhang och beroende på om det är en man eller en kvinna så tillskrivs vi även olika 

egenskaper (ibid). 

 

2.1.1 Genussystemet 
  
Det Hirdman kunde uppmärksammade var att begreppet genus synliggjorde systematiserande drag i 

upprätthållandet av vad som är manligt och kvinnligt där samhällsstrukturen är av betydelsefull roll 

(1988, s.51-53). Genom att introducera en mer specifik förklaringsmodell genussystemet kunde 

Hirdman belysa och problematisera detta. Begreppet genussystemet beskriver hur maktrelationer 

mellan kvinnor och män upprätthålls, d v s en ordningsstruktur av kön. Enligt Hirdman har 

genussystemet två grundförutsättningar logiker eller lagar: den ena är dikotomin det vill säga 

isärhållande av det manliga och kvinnliga som görs i samhället som berör allt från yrke till 

egenskaper och färger. Den andra är hierarkin där mannen är normen och ses som det normala och 

mänskliga: Den manliga normen legitimeras genom att betona isärhållandets lag eller logik. 

Hirdman menar på att samhället är uppbyggt och genomsyras av ett strukturellt genussystem, som 

redan har förbestämda definitioner av vad som är manligt respektive kvinnligt. Mannen är normen 

och kvinnan det avvikande. Det är en upprepad reproduktion som ser olika ut beroende på vilket 

samhälle vi lever i och vilken tid vi lever i. Genussystemet belyser de strukturer som existerar i 

samhället och som synliggör vem som bestämmer vad, arbetsindelningen inom vissa områden och 

vilken uppfattning vi har av oss själva (ibid). 

  

2.1.2 Genuskontrakt  
 
Som vi nämner ovan så reproduceras det olika genussystem beroende på vilket samhälle och vilken 

tid vi lever i (Hirdman 1988, s.54–57). För att konkretisera detta använder sig Hirdman av 

begreppet genuskontrakt som berör föreställningen om och regleringen av relationen mellan man 

och kvinna, exempelvis hur de ska vara mot varandra bland annat i arbetet eller i ett 

kärleksförhållande. Det fungerar inte enbart som reglerare mellan de olika könen men även för det 

som anses vara maskulint och feminint. Hirdman menar på att begreppet genuskontrakt används för 

att vi ska få en bättre förståelse för kvinnor och mäns handlande på individ- och samhällsnivå, och 

att det även omfattar båda könens rättigheter, skyldigheter, ansvar och egenskaper. Det kan 

beskrivas i form av ”spelregler” som råder för hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra 

och bygger vidare på vad som anses som kvinnligt respektive manligt. I varje samhälle 

reproduceras dessa kontrakt omedvetet av människor och de går i arv från generation till generation. 

Genuskontraktet kan utspela sig på tre olika nivåer i samhället och den första är kulturell 
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överlagringsnivå som innebär föreställningen om hur en man och kvinna bör vara. Den andra är 

sociala integrationsnivån som berör arbetsdelningen mellan könen, och den tredje 

socialiseringsnivån eller individnivån som innebär hur man ska uppträda mer konkret, till exempel 

att pojkar inte ska gråta eller att flickor inte ska slåss vilket även upprätthålls genom barnens sociala 

samspel med varandra i vardagliga situationer bland annat i deras lekar (ibid).   

 

Hirdmans genussystem har även fått kritik av olika skäl, framförallt i Kvinnovetenskaplig tidskrift 

har det pågått en debatt sedan slutet av 1980-talet, vilket Lena Gemzöe socialantropolog och 

genusforskare vid Stockholms universitet, lyfter upp och problematiserar i sin bok Feminism. 

Kritiken har främst riktats mot Hirdmans genussystem som bygger in hierarkin mellan könen i 

begreppet, samt att i begreppets grundbetydelse antas makt i förväg. Ytterligare ett problem med 

teorin är att de ojämlika relationerna inom respektive kön inte synliggörs. Gemzöe framhåller att ett 

neutralt begrepp skulle vara mer fördelaktigt med en definition som tog hänsyn till historiska och 

kulturella variationen i hur ordningen mellan könen skulle se ut. Teorin beskrivs som entydig och 

statisk, när det faktiskt i praktiken finns det stora variationer att ta hänsyn till (2002, s.96-97).  

 

2.2 Genus – ett blivande 
 
Raewyn Connell, professor i sociologi, har tillsammans med Rebecca Pearse, forskningsassistent i 

sociologi, gjort en översikt och en definition av begreppet genus (2015). Connell och Pearse 

framhäver att genus tas för givet i vårt vardagsliv då vi dagligen kategoriserar en individ som 

kvinna eller man, som flicka eller pojke. Det existerar till exempel skilda sätt för kvinnor och män 

att knäppa sina kläder på, det finns olika frisörer för kvinnor och män och vi köper byxor i olika 

affärer. Det är vanliga arrangemang som tillhör naturens ordning och när mönstret inte följs 

uppmärksammas det som en avvikelse.  

Genom att visa upp stereotypiska exempel på vad som anses som maskulinitet och femininitet 

skapas genusskillnader. En kvinna eller en man antar därför inget förutbestämt tillstånd utan ett 

blivande som är under konstruktion, genuskonstruktivism. Detta kopplar Connell och Pearse till den 

franska feministens Simone De Beauvoir citat: ”Man föds inte till kvinna, man blir det”, och gäller 

även samma för männen (2015, s.18–19). 

  
I likhet med Hirdman nämner Connell och Pearse behovet av att ha ett begrepp som omfattar den 

nya medvetenheten som växte fram kring ordningsstrukturen av könen (2015, s. 23-25).. För att 

kunna tolka skapandet av kön som är inte baserade på biologiska skillnader började man använda 

begreppet genus. Termen genus härstammar från en ordstam som betyder ” att producera”. Språket 
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beskrivs av Connell och Pearse som en viktig aspekt av genus men är otillräckligt för att definiera 

eller förstå genus. De framhäver att i en del språk existerar ord, maskulint eller feminint, och tonfall 

som förknippas med antingen kvinnor eller män. Till skillnad från Hirdman ville Connell och 

Pearse komma ifrån skillnaderna mellan kvinnligt och manligt och sätta fokus på relationer mellan 

individer och grupper och deras agerande, de menar på att genus handlar om de sociala relationerna 

mellan dessa (ibid). 

2.2.1 Genusrelationer 
 
Connell och Pearse framhåller att vi har fasta genusarrangemang i samhället, vilket reglerar vem 

som ska anställas för att göra vad, vilka sociala indelningar som skapas, hur känslomässiga 

relationer ska bemötas och hur alla dessa förhåller sig till varandra (2015). Ett exempel är 

gruvarbetsplatser där männen arbetar och fruarna benämns som ”gruvhustrur” och hur en skolgård 

kan tilldelas en flick- och en pojksida. Connell och Pearse menar på att ett sånt mönster av fasta 

genusarrangemang kallas för institutionens genusregim det vill säga hur relationer hanteras och hur 

grupper sorteras efter genus. Connell refererar till sin egen studie av genusmönster utförd på tio 

olika arbetsplatser inom den offentliga sektorn, där hon kunde identifiera tydliga så kallade 

genusregimer (2007 se Connell och Pearse 2015, s.109–110). De flesta som arbetade som chefer 

och tekniker var män samt de som arbetade som kontorister och med omsorg var kvinnor. Samtidigt 

kunde Connell urskilja att dessa genusmönster var i en viss förändringsprocess p g a en mer 

accepterad jämställdhetsprincip inom traditionella maskulina arbetsplatser. Dock kunde hon överlag 

konstatera att i de flesta arbetsplatserna förblev genusstrukturerade i viktiga avseenden (ibid). 

Dessa genusarrangemang och genusregimer finner vi i mindre organisationer och institutioner 

såsom skolor, kontor, fabriker, poliskåren och även i idrottsföreningar, de brukar spegla en lokal 

variant av som råder i samhället vilket benämningen där är genusordning (Connell och Pearse 2015, 

s.109–110). 

  

Connell och Pearse menar att dessa fasta genusarrangemang och genusregimer består av relationer, 

det vill säga en interaktion som existerar mellan människor i olika grupper och den uppdelning som 

sker utifrån bland annat könstillhörighet inom organisationer (2015, s.111). De framhåller att 

genusrelationer skapas och återskapas via olika samhällsnormer och dagliga interaktioner 

människor sinsemellan; de syftar på att vi skapar vårt eget genus samtidigt som vi inte är fria att 

skapa det hur vi vill. Exempelvis kan religiösa och politiska praktiker ge män en överordnad 

auktoritet gentemot kvinnor vilket förklarar genusrelationer inom en patriarkalisk struktur (ibid). 
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Connell och Pearse hänvisar till den amerikanske etnografen Barrie Thornes studie inom 

genusforskning som visar att barnen är även själva aktiva i sin egen process av att konstruera kön, 

genom att självmanta frångå från de genusnormerna som råder och istället välja att ibland acceptera 

de och ibland inte (ibid, s.131).  

 

Ovanstående teoretiska ramar beskriver en komplex struktur av ordning, regimer, arrangemang och 

relationer som förklarar hur genus konstrueras, upprätthålls och införlivas vilket tillhandahåller ett 

grundläggande verktyg för vår analys då barnen är en del av denna helhet.    

 
3 Material och metod 
 
Vi har valt att dela in detta kapitel i underrubriker där vi inledningsvis redogör för studiens 

metodologiska utgångspunkter och därefter ges en beskrivning av studiens materialkategori som 

följs av ett avsnitt som berör etiska överväganden. Följaktligen redogör vi för hur vi gått tillväga i 

vår kontakt med medverkande parter som även presenteras i ett tilldelat avsnitt. Vidare ges en 

beskrivning av vårt tillvägagångssätt i gruppintervjuerna och i direkt anknytning till detta hur vi 

analyserat det insamlade materialet. Därefter diskuterar vi studiens tillförlitlighet i avsnittet 

metoddiskussion och avslutningsvis redogör vi för båda författarnas delaktighet i uppsatsens arbete.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka barns erfarenheter och föreställningar om olika 

yrken ur ett genusperspektiv. Detta gör vi genom en kvalitativ undersökningsmetod med tonvikt på 

gruppintervjuer med barn. Den kvalitativa metoden ger oss möjligheten att få en djupare kunskap i 

jämförelse med den kvantitativa metoden, som ofta riktar sig mot en större målgrupp där 

exempelvis enkäter är vanligt förekommande och erhållna resultat är ämnade att användas i ett 

bredare mer generaliserbart syfte (Patel och Davidson 2011, s.119-122). 

I anknytning till kvalitativa studier med fokus på barn är det viktigt som forskare att vara medveten 

om och fundera över hur de egna normerna och föreställningarna ser ut och hur de kan påverka 

forskningsprocessen (Saar och Löfdahl 2014, s.22-30). Det är lätt hänt att en forskare gör sig till 

barnens språkrör och i detta avseende är det av stor vikt att relatera till barn som bärare av olika 

erfarenheter för att undvika en enhetlig kategorisering. Vi har olika bakgrund, vi kommer från olika 

länder, kulturer och vi har skilda förutsättningar vilket är betydelsefulla aspekter att reflektera över 

som forskare (ibid). Således behöver vi medvetet reflektera över våra egna erfarenheter och 

föreställningar för att undvika att de ska ta över barnens utsagor. Vi vill skapa en närhet till barnens 

perspektiv och inte en distans.  
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Samtliga intervjutillfällen har dokumenterats genom videoinspelning samt ljudupptagning, med två 

telefoner för att säkerställa att intervjuerna spelades in, som därefter transkriberats. Fördelen med 

videoinspelning är att den tar tillvara information som kan vara av betydelse för undersökningen 

såsom kroppsspråket, gester, mimik och rörelser (Patel och Davidson 2011, s.107). Med 

ljudupptagning är fördelen att intervjupersonernas svar registreras exakt medan nackdelen är att 

transkriberingen ofta är tidskrävande (a.a, s.87). Det insamlade materialet har bearbetats för att 

finna gemensamma mönster och således delats in i huvudsakliga kategoriseringar. Därefter har vi 

gjort ett urval av representativa utdrag som analyserats utifrån vår teoretiska utgångspunkt, 

genusteorin. 

I relation till detta resonemang och till valet av att utföra gruppintervjuer med barn ansåg vi att 

begrepp som livsvärld, förståelse, del och helhet kunde komplettera studiens teoretiska 

utgångspunkt, genusteorin. Med hjälp av genusteorin kan vi synliggöra strukturella aspekter av hur 

kön skapas i samhällets olika nivåer medan fenomenologins begrepp livsvärld och hermeneutikens 

begrepp förståelse, del och helhet ger oss möjligheten att närma oss barnens perspektiv. Våra 

gruppintervjuer implicerar att vi tar del av och har en förståelse för barnens livsvärld vilket ger oss 

möjligheten att få en djupare insikt för deras beskrivningar av erfarenheter och föreställningar. I vår 

analys har del och helhet visat sig betydelsefulla komponenter. Vi har med detta tolkat barnens 

beskrivningar som delar av en helhet. Barnens individuella föreställningar är en del av ett större 

sammanhang där familj, förskola och samhälle symboliserar helhet. 

3.2 Hermeneutiken och fenomenologin inspirerar 
 
I anknytning till ovanstående resonemang har vi följaktligen hämtat inspiration av fenomenologins 

begrepp livsvärld och hermeneutikens begrepp förståelse, del och helhet vilket vi anser går i linje 

med valet av att utföra gruppintervjuer med barn. 

 

Thomassen nämner Edmund Husserl, en tysk-österrikisk filosof, som fenomenologins grundare och 

begreppet härstammar från det grekiska ordet phainomenon som betyder framträdelse (2007, s.90). 

Inom fenomenologin finns en strävan att se ett fenomen utan filter, utan förutfattade meningar, för 

att kunna få grepp om det meningsfulla och det väsentliga. Vi beskriver vår värld, livsvärld, utifrån 

våra subjektiva upplevelser och de kan såväl vara individuella som gemensamma. Vi befinner oss 

redan i livsvärlden som därmed utgör de meningsfulla sammanhang som vi upplever i vårt dagliga 

liv (a.a, s.93). Detta tolkar vi som att barn i förskolan upplever en gemensam livsvärld där en viss 

kultur genomsyrar den dagliga verksamheten, och som skiljer sig från exempelvis den livsvärld de 

upplever i hemmiljön där de förhåller sig till en annan kultur. Vi ser begreppet livsvärld som en 

möjlighet att ta distans från våra egna subjektiva upplevelser och förutfattade meningar för att 
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kunna uppleva barnens livsvärld så som den framträder för dem och därmed skapa en gemensam 

förståelse.  

 

Hermeneutiken härstammar från det grekiska ordet hermeneuein som betyder tolka (Thomassen 

2007, s.178). Thomassen nämner den tyske filosofen Wilhelm Dilthey som menar att 

hermeneutiken riktar sig mot att redogöra för vad förståelse är och att detta innebär att leva sig in i 

en annan människas värld för att sedan kunna återskapa den (a.a, s.180-181).   

Varje enskilt barn är bärare av erfarenheter, delar, värda att ta tillvara och som relateras till en 

helhet. Vi försöker att få ihop små delar till en helhet och för att vi ska kunna bilda oss en 

uppfattning av helheten, är del till helhet och helhet till del beroende av varandra, menar Ödman 

(2007, s.100-101). 

 

Som vi tidigare nämnt ser vi dessa begrepp som viktiga för hur vi träder in i barnens livsvärld, för 

hur vi tar del av den och för hur vi sedan tolkar barnens utsagor. Vår avsikt är att fånga barnens 

erfarenheter och föreställningar samtidigt som dessa varierar då varje enskilt barn är bärare av en 

unik historia. 

3.3  Urval och material  
 
Barns erfarenheter och föreställningar är betydelsefulla komponenter i vår studie och vi har valt att 

intervjua barn i åldrarna 4-7 år. Faktorer som kommunikationsförmåga, nyfikenhet och viljan att 

berätta om sig själva har varit viktiga faktorer i vårt val av åldersgrupp. Vi har följaktligen tagit 

hänsyn till deras förmåga att bjuda in till samtal och dialog, både barn sinsemellan och mellan 

vuxna, vi som intervjuar, och barn. Vår förhoppning var även att de skulle orka sitta stilla en längre 

stund och säga till när de inte längre ville vara delaktiga. 

För att stärka studiens tillförlitlighet och för att kunna inhämta ett varierande material har vi 

avsiktligen valt att utföra våra intervjuer i tre olika barngrupper, i en förskoleklass och på två 

förskolor inom samma enhet. Samtliga befinner sig inom en närförort i Stockholm. Det är ett 

familje- och barntätt område som består av både hyres- och bostadsrätter vilket innebär varierande 

socioekonomiska förhållanden.  

Sammantaget har 31 barn deltagit i vår studie, varav 15 pojkar och 16 flickor. I ett senare avsnitt 

ger vi en kortfattad beskrivning av förskoleklassen och förskolorna och i detta avseende är det 

nämnvärt att dessa har fingerade namn. 
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3.4 Etiska överväganden  
 
Det är av relevans att framhäva att vi i denna studie förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska krav. 

Informationskravet har inneburit att deltagarna dels har informerats om studiens syfte samt vilken 

kunskap den kan bidra med, dels om att deras uppgifter endast används till ämnat syfte och att 

deltagandet är frivilligt. Denna information har vi skriftligen förmedlat till respektive ledning, 

verksam personal samt vårdnadshavare samt att detta är i uppdrag från Södertörns högskola och att 

det slutgiltiga arbetet kommer att publiceras enligt anvisningar (DiVA). 

Samtyckeskravet har inneburit att vårdnadshavarnas medgivande inhämtats med tanke på att 

deltagarna är barn. Vi har under studiens gång förhållit oss till barnens egen rätt att vilja delta eller 

inte.   

Konfidentialitetskravet implicerar att deltagarna behåller sin anonymitet och att de försäkras om 

rätten till att behålla den individuella integriteten då alla namn på medverkande barn och 

benämningar på förskoleklassen samt förskolorna är fingerade. 

Nyttjandekravet har vi förhållit oss till i det avseendet att alla uppgifter som anses personliga inte 

förmedlats vidare till tredje parter för exempelvis kommersiellt bruk. 

All personlig information har endast använts i relation till vår studie. 

 

3.5 Genomförande 
  
I relation till studiens syfte och vårt val av att utföra gruppintervjuer med barn tog vi kontakt med 

två förskolor inom samma enhet, Gläntan och Solbacken, och en förskoleklass, Ringen. Detta var 

ett målmedvetet val då vi redan var bekanta med pedagogerna och/eller barnen och vår förhoppning 

var att lättare kunna skapa en tryggare och mer avslappnad stämning under våra samtal. 

Vid den första kontakten med pedagogerna på respektive förskola och förskoleklass presenterades 

studien samt vårt val av att utföra gruppintervjuer med barn. I nästa steg tilldelades respektive 

ledning samma information som i gensvar visade sig vara positiva till vår närvaro. Detta 

godkännande möjliggjorde att berörda vårdnadshavare kunde ta del av ett informations- och 

samtyckesbrev som även bifogas som bilaga. I överenskommelse med berörda pedagogerna 

bestämde vi datum för utförandet av våra gruppintervjuer och alla deltagande barn har 

vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas godkännande till medverkan i studien. Vi har därefter utfört 

sammanlagt 7 gruppintervjuer som varade mellan 25-35 minuter vardera. Totalt 31 barn har bidragit 

till studiens insamlade material som består av videoinspelningar och ljudupptagning. 
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I nästa avsnitt ger vi en överskådlig information om förskoleklassen och båda förskolorna samt de 

intervjutillfällen vi utfört på respektive avdelning 

 

3.6 Presentation av medverkande parter 
 
Förskolan Gläntan består av tre åldersindelade avdelningar med ca 41 barn på hela förskolan.  

På avdelningen, som vi besökte, arbetar tre kvinnliga pedagoger med 20 barn mellan åldrarna 4-5 

år. Vi lyckades utföra två gruppintervjuer och dessa har delats in enligt följande:  

Förskolan Gläntan  

1.   5 barn: Tindra, Louise, Jenny, Anton och Vilma, 2018-03-01    

2.   5 barn: Vera, Valentin, Ellen, Sonia och Alexandra, 2018-03-14    
  

Förskolan Solbacken består av tre åldersindelade avdelningar med ca 43 barn på hela förskolan.  

På avdelningen, som vi besökte, arbetar tre kvinnliga pedagoger med 20 barn mellan åldrarna 4-5 

år. Även här lyckades vi utföra två gruppintervjuer som har delats in enligt följande:  

Förskolan Solbacken  

1.   2 barn: Lilja och Raimona, 2018-03-05 

2.   5 barn: Vilgot, Klas, Anna, Milena och Jens, 2018-03-09   
  

Förskoleklass Ringen består av totalt 27 barn mellan åldrarna 6-7 år med tre kvinnliga pedagoger 

och en manlig resurs. Förskoleklassen hör till en låg-, mellan- och högstadieskola som har totalt 

fyra förskoleklasser. Vi lyckades genomföra tre gruppintervjuer uppdelade på följande sätt:  

Förskoleklass Ringen   

1.   5 barn: Viktor, Stefan, Leila, Samuel och Simona, 2018-03-02  

2.   7 barn: Jasmin, Asta, Jonathan, Albin, Ville, Fredrik och William, 2018-03-06  

3.   2 barn: Konrad och Åke, 2018-03-08  
 

3.7 Bilder som underlag för samtal 
 
I detta avsnitt vill vi ge en närmare beskrivning av hur vi gick tillväga och det material vi använt oss 

av i våra gruppintervjuer. Vårt första intervjutillfälle fick fungera som pilotstudie vilket vi kommer 

att beskriva närmare i ett senare avsnitt.  

Vår intention med gruppintervjuer var att skapa innehållsrika samtal med utrymme för barns tankar 

och idéer. För att undvika att endast ställa frågor bestämde vi oss för att använda bilder. Elisabeth 

Doverborg, universitetslektor och forskare om barns matematiklärande, och Ingrid Pramling 

Samuelsson, professor i pedagogik, framhäver i boken Att förstå barns tankar: kommunikationens 
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betydelse (2012) att bilder gör det lättare för barnen att associera till sin egen erfarenhetsvärld (s.38-

39). Vi sökte efter befintlig statistik om könsfördelning inom yrken på Statistiska centralbyråns 

hemsida, där fann vi två listor över de 20 vanligaste kvinnliga respektive manliga yrken (SCB 

2016/18). Enligt information som ges på Statistiska centralbyrån baseras denna klassificering på 

kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket på folkbokförda personer i Sverige, mellan 16 

och 74 år (ibid).  
 

Nedanstående tabell 1 och 2 är en illustration av dessa två listor (SCB 2016/18). 
  
Tabell 1. 20 vanligaste yrken för kvinnor                Tabell 2. 20 vanligaste yrken för män 
                     

1.     Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 1.     Företagssäljare 

2.     Barnskötare 2.     Lager- och terminalpersonal 

3.     Grundskollärare 3.     Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 

4.     Förskollärare 4.     Lastbilsförare m.fl. 

5.     Butikssäljare, fackhandel 5.     Träarbetare, snickare m.fl. 

6.     Vårdbiträden 6.     Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete 

7.     Övriga kontorsassistenter och sekreterare 7.     Butikssäljare, fackhandel 

8.     Städare 8.     Fastighetsskötare 

9.     Personliga assistenter 9.     Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer 

10.   Butikssäljare, dagligvaror 10.   Installations- och serviceelektriker 

11.   Vårdare, boendestödjare 11.   Butikssäljare, dagligvaror 

12.   Restaurang- och köksbiträden m.fl. 12.   Grundskollärare 

13.   Planerare och utredare m.fl. 13.   Underhållsmekaniker och maskinreparatörer 

14.   Grundutbildade sjuksköterskor 14.   Planerare och utredare m.fl. 

15.   Ekonomiassistenter m.fl. 15.   Restaurang- och köksbiträden m.fl. 

16.   Undersköterskor, vård- och specialavdelning 16.   Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik 

17.   Företagssäljare 17.   Civilingenjörsyrken inom elektroteknik 

18.   Kockar och kallskänkor 18.   Verkställande direktörer m.fl. 

19.   Redovisningsekonomer 19.   Buss- och spårvagnsförare 

20.   Socialsekreterare 20.   VVS-montörer m.fl. 

        Statistiska centralbyrån 2016, uppdaterad 2018 
 
Enligt ovanstående tabeller valde vi att skriva ut bilder som var lätta att känna igen och som barnen 

troligtvis stött på någon gång. För att fånga barnens spontana tankar undvek vi bilder som innehöll 

mänskliga gestalter. I uppsatsens kapitel tilldelat bilagor är alla bilder samlade på en och samma 

sida.   

Följande val av bilder finns med i ovanstående tabeller:  
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sjukhus, bild på datorer, snickarverkstad, byggarbetsplats, buss och tvärbana, restaurang, 

målarverkstad, förskola, bilmekaniker, städare, lastbil 

Vi valde även att ha med följande yrken som inte finns i ovanstående tabeller men vi antog att 

barnen ändå hade erfarenhet av dessa: brandbil, polisbil, flygplan (cockpit), taxi 

 
Nästkommande avsnitt är ämnat till att redogöra för vårt tillvägagångssätt vid utförandet av 

gruppintervjuerna. Det är av relevans att betona att vi valt att tillägga två bilder som föreställer en 

kvinnlig och en manlig gestalt vilket får en tydligare beskrivning i nedanstående text.  

3.8 Pilotstudie och genomförande 
 
En pilotstudie ger forskaren möjligheter att justera och utveckla det planerade tillvägagångssättet, så 

att det ska fungera så bra som möjligt för alla deltagare och för själva undersökningen (Patel och 

Davidsson 2011, s.86). Vårt första intervjutillfälle fungerade som en pilotstudie och vi fick prova 

det planerade tillvägagångssättet. Därefter valde vi att lägga till bilder av två tecknade figurer, en 

kvinna och en man, som barnen kunde identifiera sig med. Vi ansåg att detta kunde fungera som ett 

verktyg för att knyta an till Hirdmans teori, som vi redogjort för i tidigare avsnitt, om att det inom 

samhällsstrukturen råder ett isärhållande mellan det kvinnliga och manliga (1988).  

I samband med att vi visade bilderna på den kvinnliga och den manliga figuren ställde vi mer 

specifika frågor som vem av figurerna barnen ansåg passa bättre för det ena eller det andra yrket. 

Våra frågor var således av mindre neutral karaktär vilket tydliggörs i analysdelen.  
 
Vi valde att genomföra intervjuerna på barnens respektive avdelningar, i avskilda rum där de kunde 

känna sig bekväma. Stukát nämner det som en viktig aspekt för att intervjun ska ske så smidigt som 

möjligt (2011, s. 45). Gruppkonstellationer gjordes på plats beroende på om de hade 

vårdnadshavarens/vårdnadshavarens medgivande. Vi ansåg det viktigt att berätta för barnen om 

anledningen till vår närvaro och varför vi var intresserade av deras perspektiv vilket ökade deras 

nyfikenhet. 

För att få igång samtalen började vi med att visa en bild i taget och vi ställde öppna frågor som Vad 

ser ni på bilden?. Barnen fick utrymme att uttrycka sig och deras spontanitet gjorde det möjligt för 

oss att ställa följdfrågor som var relaterade till vem som gör något eller vad ett verktyg används till. 

Ibland kunde barnen sväva iväg och vi var måna om att visa intresse för deras resonemang som föll 

utanför det ursprungliga syftet. Vi ansåg att det var ett sätt att skapa en djupare relation till barnen. 

Som vi tidigare nämnt var våra frågor mer direkta och mindre könsneutrala mot slutet av våra 

samtal/intervjuer då vi visade bilder som representerar en kvinnlig respektive en manlig figur.    
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Samtliga gruppintervjuer har varit otroligt lärorika och vid ett tillfälle var barnen i full fart med ett 

legobygge som vi inte ville avbryta. Vi fick improvisera och frågade barnen om lov att sätta oss ner 

vid deras bord. Intervjun ägde rum samtidigt som legobygget fortgick.  

Varje behov av att exempelvis dricka vatten eller gå på toaletten tog vi hänsyn till och intervjuerna 

avslutades när barnen visade tecken på att de inte ville fortsätta. Därefter var vi öppna för 

improviserade eller informella samtal.   

 

3.9 Analysbeskrivning 
 
Syftet med vår undersökning är att ta tillvara barns erfarenheter och föreställningar av olika yrken 

ur ett genusperspektiv. Detta gör vi genom gruppintervjuer som dokumenterats genom 

videoinspelning och ljudupptagning. I nära anslutning till varje intervjutillfälle har vi tillsammans 

tittat på tillhörande videoinspelning för att kunna reflektera över vårt tillvägagångssätt samt ta 

tillvara barnens kroppsspråk och mimik. Samtliga ljudinspelningar har transkriberats och vi har 

även fört anteckningar för att bevara viktiga tankar och/eller tolkningar. Det empiriska materialet 

har därefter analyserats för att finna nyckelord och ett gemensamt mönster som resulterat i centrala 

kategoriseringar. Vi har således valt representativa utdrag av intervjutillfällena som gav möjlighet 

till intressanta analyser och/eller som kunde belysa ett annat perspektiv; vilket innebär att det inte 

fanns utrymme för att inkludera alla bilder i vår analys. (Alla utdrag är ordagrant citerade.) I 

anknytning till vår analys har vi sökt tidigare forskning inom olika databaser som bland annat 

DiVA, Söderscholar, ERIC och använt oss av sökord som gender, gender identity, equality, 

occupation, career m.m.    

3.10 Metoddiskussion 
 

Vår studie kännetecknas av en kvalitativ metod i form av gruppintervjuer med barn och vi relaterar 

till begrepp som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för att diskutera kring studiens 

tillförlitlighet (Stukàt 2011, s.132-136). I vår studie står reliabilitet för hur intervjupersoner har 

tolkat våra frågor vilket kan ge svar som inte går i linje med det ursprungliga syftet. Vi har tagit 

hänsyn till detta och analyserat intervjupersonernas svar i förhållande till hur frågan/frågorna tolkats 

eller upplevts. Validitet relateras till om våra frågor verkligen täcker det vi vill mäta, och om 

barnens svar utgår från deras egna perspektiv eller om de svarar på frågorna som de tror att vi vill 

att de ska svara. Vi insåg därför vikten av att använda öppna frågor för att ge utrymme för ärliga 

och uppriktiga svar och vi försökte stimulera barnen till att ge en förklaring till deras tankesätt 

genom att ställa frågan: Berätta mer om..?  
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Generaliserbarhet evaluerar om studiens resultat endast gäller deltagande målgrupp eller om det 

går att generalisera till en större grupp barn. Vi preciserar att studiens erhållna resultat gäller 

deltagande barn med den anledning att deras erfarenheter är kontextberoende och en större variation 

av faktorer som familj, etnicitet, sociokulturellt bostadsområde, kultur eller religion kan därmed 

påverka resultaten.  

 
Det vi har uppmärksammat, under våra samtal med barnen, är att en del av dem har lättare att ta för 

sig. Barnens nyfikenhet gör dem ivriga och de är snabba i sina svar. Vi har vi försökt att hänga med 

i svängarna samtidigt som vi vänt oss till varje enskilt barn med avsikten att ge alla utrymme och 

möjlighet att komma till tals. Detta har dock inte varit lätt alla gånger då en del barn tar mer 

utrymme. Med detta i åtanke har vi diskuterat gruppintervjuer i förhållande till individuella 

intervjuer och kommit fram till att de hade krävt mer tid för planering, förberedelse och utförande. I 

efterhand kan vi säga oss positivt inställda till gruppintervjuer då vi fått möjligheten att ta del av 

barnens varierande perspektiv. Det finns en möjlighet att barnen påverkas av varandra; vi ser det 

inte som ett hinder utan det är upp till oss att vara medvetna om det.  

Viktigt att tillägga är att bearbetning av det inhämtade materialet har varit en värdefull process som 

tydliggjort och preciserat både studiens syfte och dess tillhörande frågeställning.  

3.11 Redogörelse för författarnas bidrag till studien 
 
Det är av relevans att framhäva att vi, Dina Bellos och Angelica Rebecchi, är bekanta skrivpartner 

sedan författandet av b- uppsatsen. Under hela utbildningens gång har vi byggt upp ett ömsesidigt 

förtroende för varandra som haft en positiv inverkan på ett fungerande samarbete. Båda har varit 

engagerade i studiens olika moment och vi har planerat och utfört alla gruppintervjuer tillsammans. 

Tillsammans har vi har varit delaktiga och aktiva i reflektioner, diskussioner och i analysen av det 

empiriska materialet. En viktig aspekt som vi vill understryka är att det omfattande uppsatsarbetet 

även inneburit en uppdelning för att effektivisera arbetet. Därför har författandet av kapitel som 

teori och tidigare forskning delats upp samtidigt som båda visat delaktighet genom att reflektera och 

kommentera i syfte att förbättra skrivna texter. Vi ser hela arbetet som en positiv 

samverkansprocess där båda bidragit på det ena eller det andra sättet.  

 

4 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenterar vi nationell och internationell forskning som berör det område 

föreliggande studie undersöker, utifrån åtskilliga perspektiv därför vill vi inledningsvis belysa 

aspekter som är av relevans för vår studie; det socialt konstruerade könet, hur omgivningen 

påverkar barnens föreställningar av genus och hur omgivningen påverkar barns utveckling av 
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könsidentitet. Vidare är det relevant att framhäva hur barn konstruerar kön i bildaktiviteter på 

förskolan och hur barns meningsskapande kommer till uttryck genom att de söker sig till sina likar 

för att känna tillhörighet. Pronomen betonar den språkliga aspekten då “hon” och “han” används för 

att kategorisera och tilldela yrke eller syssla till ett specifikt kön.  

4.1 Kvinnligt och manligt – en social konstruktion 
 
Birgitta Fagrell, filosofie doktor och lektor i pedagogik vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 

i Stockholm, betonar i sin doktorsavhandling De små konstruktörerna: flickor och pojkar om 

kvinnligt och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete (2000) att det socialt 

konstruerade könet, det som tillskrivs som kvinnligt och manligt, redan kan tydas i barnens 

föreställningar om kvinnligt och manligt i relation till fyra övergripande regimer kropp, idrott, 

familj och arbete. Fagrell framhäver att barnens föreställningar är en avspegling av de normer och 

strukturer som existerar i deras omgivning och kommer till uttryck genom att de genusifierar yrken, 

aktiviteter och sysslor. Barnens beskrivningar skildrar en maktasymmetri där det manliga 

idealiseras och manligt förknippade yrken betonas som viktigare i förhållande till de kvinnliga. En 

annan aspekt som Fagrell lyfter i sin studie är att barnen tillskriver den kvinnliga respektive den 

manliga kroppen egenskaper som är normativt genusrelaterade. Att vara stark och modig relateras 

till manligt och kvinnokroppen beskrivs som slank. Pojkar håller sig till det fysiska och idrottsliga 

aktiviteter medan flickornas aktiviteter är av omvårdande karaktär som att pyssla. I anknytning till 

detta menar Fagrell att barnen söker sig till sina likar och skapar mening i sin tillvaro genom att 

känna acceptans och tillhörighet. Ytterligare en infallsvinkel som studien belyser och som Fagrell 

problematiserar är att pojkar ger intryck av att upprätthålla de könsstereotypiska rollerna medan 

flickorna visar på ett gränsöverskridande försök att ta sig in i den manligt genusifierade världen. 

Detta får en positiv betoning samtidigt som en mindre positiv aspekt är att flickorna istället visar 

preferens för det manliga vilket upprätthåller den rådande hierarkiska maktordningen. Fagrell vill 

framhäva att inom varje familj skapas ett jämställdhetshabitus och att barnen införlivar det som är 

kvinnligt och manligt utifrån deras erfarenheter av den livsvärld de lever i. Om barnen bevittnar att 

sysslor fördelas lika mellan mamman och pappan skulle detta troligtvis komma att påverka framtida 

genusförhållanden.  

Vi anser att Birgitta Fagrells doktorsavhandling ger en omfattande bild av hur kön konstrueras och 

upprätthålls inom flera väsentliga områden med barns föreställningar i fokus. Detta är en aspekt 

som sammanfaller med vår studie och som vi tar tillvara i vår analys.  
 
I relation till ovanstående framhäver Anette Emilson, lektor vid Linnéuniversitetet, Anne-Mari 

Folkesson, universitetslektor i utbildningsvetenskap, och Ingeborg Lindberg Moqvist, filosofie 

doktor och f.d. lektor i pedagogik att, hur barn konstruerar kön i förskolan påverkas direkt och 
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indirekt av pedagogernas föreställningar om genus. Studien Gender Beliefs and Embedded 

Gendered Values in Preschool (2016) undersöker pedagogers föreställningar om genus och 

värderingar som kommer till uttryck i deras diskussioner om genus och hur dessa är invävda i 

praktiken på 8 svenska förskolor. En aspekt som problematiseras är att det pedagogiska uppdraget 

inkluderar ett spänningsfält mellan att ta hänsyn till individens enskilda intresse och arbetet med att 

motverka stereotypiska könsroller. I samband med detta tydliggörs ytterligare en problematisk 

aspekt som försvårar pedagogernas arbete, vilket är att barnens familjer verkar för att upprätthålla 

könsstereotypiska roller. Således betonas en distans mellan det pedagogiska arbetet och familjens 

roll i fostrandet av barnen. Emilson, Folkesson och Lindberg Moqvist resonerar även om hur 

pedagogerna själva omedvetet upprätthåller kategorierna flicka och pojke genom att tillskriva dem 

olika egenskaper. Detta relateras även till pedagogernas resonemang kring att det finns två kön, och 

inte endast ett, av en anledning vilket understryker föreställningen om de två skilda kategoriernas 

existens. 

Gender Beliefs and Embedded Gendered Values in Preschool (2016) betonar hur förskolepedagoger 

upplever ett dilemma mellan ett jämställdhetsarbete och strävan efter att ta tillvara barns intressen. 

Det framgår att en påverkansfaktor som försvårar arbetet är familjerelaterat. Dessa infallsvinklar 

sammanfaller med aspekter vi lyfter i vår studie. 

4.2 Könsidentitet – en utvecklingsprocess 
 
Ovanstående studier poängterar att det socialt konstruerade könet och upprätthållandet av 

kategorierna flicka och pojke är ett resultat av påverkansfaktorer som familj, samhällsstruktur samt 

omgivningens bemötande och föreställningar av det som förknippas med kvinnligt respektive 

manligt. Hur barnen påverkas och i sin tur återskapar kategorierna flickor och pojkar kan 

uppmärksammas på varierande sätt. Eva Änggård docent och lektor vid Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, framhäver i sin avhandling 

Bildskapande – en del av förskolebarns kamratkulturer (2005) att bildaktiviteter ger barnen 

möjlighet till meningsskapande samtidigt som det är ett sätt att ge uttryck för och forma 

könsidentitet. Bildskapande är för den pedagogiska verksamheten ett verktyg som främjar lärande 

och utveckling inom språk, socialisation och kognitiva samt känslomässiga förmågor. Änggård 

beskriver att bildaktivitet i sig inte är barnens främsta mål utan i fokus hamnar den sociala 

interaktionen. I likhet med Emilson, Folkesson och Lindberg Moqvists (2016) studie lyfter Änggård 

den betydelse och den påverkan som bland annat familj, kultur och medieprodukter på barnens 

bildskapande. Exempelvis ritar pojkar manliga hjältar medan flickor gosedjur och pojkar och flickor 

ritar ofta människor som representerar det egna könet. Dock framgår det även att flickor ritar det 

motsatta könet i allt större grad än pojkar, vilket finner en gemensam nämnare med Fagrells (2000) 
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studie där flickorna visar sig mer villiga att tänja på den kvinnliga arenans gränser och därmed 

försöker träda in i den manliga. En förklaring som Änggård ger till barnens val av 

könsstereotypiska motiv är att de berättar om sig själva och sina erfarenheter. Det är således 

barnens sätt att “göra kön” samtidigt som vikten av att känna könstillhörighet hör till deras 

meningsskapande. 

Änggård poängterar att bildskapandet inbegriper oumbärliga aspekter för barns utveckling inom 

varierande områden, där även könsidentitet inkluderas. Dessa delar är av relevans för vår studie då 

vi riktar oss till förskolebarn samt att deras erfarenheter ger uttryck för en specifik anknytning till 

målaryrket. 

  
Av Änggårds studie framgår det att barn är aktiva medskapare i den process som utvecklingen av 

könsidentitet innebär. Det är även en socialisationsprocess som inkluderar yttre påverkansfaktorer 

där språket, andra människor och könsrelaterade beteenden spelar en betydelsefull roll. 

Psykologerna Britney Brinkman, Kelly Rabenstein, Lee Rosén och Toni Zimmerman betonar att 

barn agerar både aktivt och medvetet för att förhålla sig inom befintliga könsstereotypiska ramar. I 

artikeln Children's Gender Identity Development: The Dynamic Negotiation Process between 

Conformity and Authenticity (2014) redogör de för sin studie om könsidentitet och hur könsidentitet 

kommer till uttryck hos 86 amerikanska barn i åldrarna 10-13. Inledningsvis problematiserar 

Brinkman, Rabenstein, Rosén och Zimmerman traditionella teorier om utvecklingen av 

könsidentitet. De menar att traditionella utvecklingsteorier argumenterar för att könstillhörighet har 

en bestämd given natur och att utvecklingen av könsidentitet sker inom specifika normativa stadier. 

Därför antar deras studie ett interaktionistiskt perspektiv relaterat till socialisationsteorin vilket ger 

dem möjligheten att betrakta utvecklingen av könsidentitet som en process i ständig förändring. 

Barn anses vara aktiva medskapare av sin könsidentitet som kommer till uttryck på olika sätt 

beroende på vilken kontext barnen befinner sig inom. Detta förklaras med att ett könsstereotypiskt 

beteende innebär positivt bemötande medan ett gränsöverskridande beteende medför konsekvenser 

som glåpord, mobbning och utanförskap. Brinkman, Rabenstein, Rosén och Zimmerman betonar att 

barnen förhåller sig till omgivningens normativa föreställningar om beteenden som tillåts beroende 

på könstillhörighet. Barnen lär sig därför att överväga de fördelar och nackdelar som finns med att 

uttrycka sin könsidentitet. Ytterligare en relevant aspekt som framhävs är att en flicka som antar ett 

maskulint beteende, pojkflicka, ses mer positivt än om en pojke antar ett feminint beteende. Detta 

skulle kunna relateras till Änggård (2005) och Fagrells (2000) studie som visar på att flickor 

tenderar att vara mer benägna att tänja på gränsen mellan kvinnligt och manligt. Däremot skulle en 

negativ aspekt kunna vara att pojkar är mer begränsade i sitt beteende och i sitt handlingsutrymme. 
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I relation till vår studie finner vi Brinkman, Rabenstein, Rosén och Zimmermans interaktionistiska 

perspektiv och socialisationsteorin av relevans då dessa framhäver att barn spelar en aktiv roll i sin 

utveckling av könsidentitet och att yttre faktorer påverkar hur barn väljer att uttrycka sin 

könsidentitet inom en specifik kontext.  

4.3 Barn – yrken och aspiration 
 
I direkt anknytning till ovanstående framhäver psykologerna Esther Care, Jan Deans och Robert 

Brown att pojkar påverkas mer av omgivningen jämfört med flickor. I studien the realism and sex 

type of four- to five-year-old children’s occupational aspirations (2007) har 84 australiensiska barn 

deltagit med syftet att undersöka deras föreställningar samt egna yrkesrelaterade aspirationer. Care, 

Deans och Browns studie utgår från Linda Gottfredsons, professor i pedagogisk psykologi, teori 

circumscription and compromise som bygger på fyra åldersrelaterade stadier som barn genomgår i 

deras utveckling av aspirationer till yrken (1981, 1996, 2002, se Care, Deans & Browns 2007). 

Teorin framhäver en komplex utvecklingsprocess där betydelsefulla faktorer som kön, 

självuppfattning, identifikation och omgivning påverkar barnens aspiration till yrken därför har 

Care, Deans och Browns valt att inkludera information om föräldrarnas yrken. Studiens resultat 

visar att en större andel pojkar relaterar till mansdominerade yrken och även till yrket som den 

samkönade föräldern utövar. Det är i högre grad flickor som visar på att tänja på befintliga gränser 

genom att välja mansdominerade eller könsneutrala yrken. Care, Deans och Browns ger en 

plausibel förklaring vilket är att det råder en akademisk familjekultur som uppmuntrar flickornas 

vidgande av perspektiv i valet av yrke samtidigt betonar de att pojkar ger uttryck för att påverkas 

mer av omgivningen. En aspekt som författarna problematiserar är att både flickor och pojkar visar 

sig mindre positivt inställda till kvinnodominerade yrken vilket inte är relaterat till yrkets lägre 

status. 

Care, Deans och Browns belyser hur barn associerar till och upplever olika yrken varav föräldrarnas 

inkluderas. Det är en infallsvinkel som relaterar till vår studie men även till barnens yrkesrelaterade 

aspirationer.  

 
För att knyta an till föregående studie belyser filosofie doktorn i sociologi Ylva Ulfsdotter 

Erikssons i sin avhandling Yrke, status och genus (2006), relationen mellan yrkesstatus och genus. 

Kvinnor och män i Sverige har, bland annat genom en enkätundersökning, fått rangordna 100 yrken 

efter status men även efter den rangordning de själva tyckte att dessa yrken borde ha. En 

infallsvinkel som Ulfsdotter Eriksson framhäver är att hög status relateras till kriterier som 

karriärmöjligheter, hög lön, inflytande och makt vilket korreleras till manlighet. Således betonas 

även att det manliga idealiseras och värderas högre vilket även innebär att kvinnors närvaro i ett 
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yrke med hög status har en negativ inverkan, medan mäns närvaro inom kvinnodominerade yrken 

har en positiv inverkan. Ulfsdotter Eriksson problematiserar att kvinnor och män är medskapare av 

upprätthållandet av en könssegregerad arbetsmarknad vilket kommer till uttryck i en 

genusmärkning av yrken. Det är utan att reflektera som en bilmekaniker beskrivs med pronomenet 

“han” medan en sjuksköterska med pronomenet “hon”. Följaktligen spelar den språkliga aspekten 

en väsentlig roll i upprätthållandet av hög eller låg status av yrken; exempelvis tilldelas yrken av 

högre status en titel som bör respekteras. Ulfsdotter Eriksson menar att den språkliga aspekten har 

en inverkan på hur barn upplever ett yrke och även media samt Tvs påverkar barns föreställningar 

om det som anses kvinnligt och manligt accepterat. 

Doktorsavhandlingen Yrke, status och genus ger en omfattande överblick hur rangordning av yrken 

antar en hierarkisk ordning som är manligt dominerade. Den språkliga aspekten av kategorierna hon 

och han ser vi som betydelsefulla för vår analys av hur barnen oreflekterat associerar yrken till 

kvinnligt och manligt. 

 
Sammanfattningsvis är ovanstående studier ett tecken på genusforskningens aktuella relevans med 

syfte att belysa aspekter som verkar för upprätthållandet av den existerande dikotomin mellan 

kvinnligt och manligt. Vår studie antar en liknande infallsvinkel samtidigt strävar vi efter att 

komplettera tidigare undersökningar med att sätta barnens perspektiv i fokus; där vi försöker föra 

samman väsentliga domäner som familj, omgivning, förskola och till detta även vilka 

yrkesrelaterade aspirationer barnen ger uttryck för.  

 

5 Resultat och analys 
 
Detta kapitel syftar till att redogöra för studiens resultat som vi erhållit genom en analys av det 

empiriska materialet. Kapitlets huvudrubriker följer studiens tre frågeställningar där respektive 

avsnitt är indelat i underrubriker.  	 

5.1 Yrken i relation till familj och omgivning  
 
Vårt syfte med detta avsnitt är att redogöra för hur barnen beskriver olika yrken utifrån deras egna 

erfarenheter där familj, vänner och den närmaste omgivningen står i fokus. Vi kommer således att 

återge valda utdrag från våra intervjutillfällen som relaterar till ovanstående frågeställning.  

Genom att använda bilder skapades en öppen dialog med barnen och fick vi möjligheten att ställa 

följdfrågor som berikade vårt inhämtade material. Deras tidigare erfarenheter spelade i detta 

sammanhang en viktig roll för hur samtalen utvecklades. I vår tolkning och analys har vi försökt 

förhålla oss till hermeneutikens begrepp del och helhet och fenomenologins begrepp livsvärld. 
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Detta för att få en helhetssyn av barnens livsvärld och därmed hur deras föreställningar kommer till 

uttryck.  

5.1.1 Erfarenhet en betydelsefull faktor  
 

Hur vi upplever och förstår vår omgivning är beroende på de erfarenheter vi har av familj, vänner 

och de sammanhang vi rör oss inom. Vi identifierar oss med den närmaste omgivningen och våra 

erfarenheter hjälper oss att se på vår omvärld med olika glasögon. Fagrell nämner att erfarenheter är 

förkroppsligade och att flickor och pojkar upplever sig själva och sin omgivning genom sina 

kroppar. I kroppen införlivas genus som sedan förhåller sig till en genusfärgad värld (2000, s.88-

92). Intresset leder oss därför till barnens erfarenheter av vem som brukar lagar mat, använda 

hammare och spik, köra bil eller måla. Det finns säkerligen åtskilliga förväntningar eller 

förutfattade meningar om att vissa sysslor fördelas i relation till en individs förmåga. Samtidigt kan 

uppdelningen upplevas följa ett mönster som faller inom stereotypiska normer där manliga sysslor 

(och yrken) ofta förknippas med styrka och kvinnliga sysslor (och yrken) kopplas till omsorg. 

Hirdman beskriver i teorin om genussystemet att det råder en hierarkisk könsordning i samhället där 

normen utgörs av det manliga könet. Denna maktrelation, mellan det kvinnliga och det manliga, och 

isärhållandet av könen kommer bland annat till uttryck i en fördelning av sysslor (1988, s.51-53). 

Vi vill därmed undersöka om dessa förväntningar eller förutfattade meningar stämmer överens med 

barnens erfarenheter. 

 
Att använda bilder som underlag för våra samtal blev ett verktyg både för oss och barnen. Bilderna 

utgjorde ett konkret material som underlättade kopplingen mellan olika yrken och barnens 

hemmiljö samt närmaste omgivning. Exempelvis kunde vi, genom att visa bilden som föreställer 

yrket städare, fördjupa oss i vem som brukar städa hemma och barnen visade sig vara spontana i 

sina svar. De flesta barnen gav uttryck för att båda föräldrarna städar i hemmet och att de själva ofta 

får hjälpa till. Leila från förskoleklass Ringen förklarade stolt att hon minsann “kunde skrubba 

golvet” och Tindra från förskolan Gläntan vill bli städerska tillsammans med sin kompis; “Vi är så 

bra på det” menar Tindra. Majoriteten av barnen har således en gemensam erfarenhet av städning 

och att sysslan fördelas jämt mellan familjemedlemmarna. Matlagning var en syssla som vi 

intresserade oss för och i samtalen om bilden som föreställer en restaurang verkade många av 

barnen ha liknande erfarenhet av att båda föräldrarna lagar mat. Däremot kunde vi se en skillnad i 

barnens svar när det handlar om att laga mat med stora knivar. Tillsammans med barnen i 

förskoleklass Ringen kretsar samtalet om just matlagning:   

 

Intervjuare: Vem lagar mat hemma hos er? 
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Viktor: Både och 

Simona: Min mamma med. 

Samuel: Hos mig lagar båda mat.  

Stefan: Min mamma lagar alltid mat 

Intervjuare: Om vi har ett storkök och en stor kniv skulle jag (intervjuare och kvinna) kunna använda 

den? 

Leila: Nej, bara pappa. 

Vuxen: Berätta mer om varför. 

Leila: För papporna är mest rädd om mammorna för det är tjejerna som killarna måste rädda. 
(Förskoleklass Ringen: gruppintervju 1 - Viktor, Stefan, Leila, Samuel och Simona, Datum 2018-03-02)  

 

Viktor och Samuel ger spontant uttryck för att båda föräldrarna lagar mat hemma, medan Stefan 

och Simona troligtvis har erfarenhet av att mamman lagar mat för det mesta. När vi frågar om “jag”, 

intervjuaren, som är en kvinna får använda en stor kniv menar Leila att det endast är pappa som får 

det. Vi tolkar Leilas yttrande utifrån olika perspektiv; det ena är att hon relaterar stora knivar till 

något farligt och får därför endast användas av pappan. Den manliga figuren upplevs som starkare 

än den kvinnliga; mamman upplevs som svagare och är därför i behov av att skyddas. Vi 

sammanför detta med Hirdmans begrepp genuskontraktet som hon använder för att visa att olika 

genussystem reproduceras i samhället och förändras genom tiden (1988, s.54-57). Genuskontraktet 

utgör våra föreställningar om och förväntningar på hur kvinna och man ska bete sig i relation till 

varandra; de olika “spelregler” som råder mellan dem. Hon menar på att dessa kontrakt går i arv 

från generation till generation. Leilas erfarenhet av relationen mellan kvinna och man, ger uttryck 

för att pappan är den starkaste i familjen, och har därför en beskyddande roll medan mamman är 

mer passiv i dessa situationer. Vi förmodar även att Leila hänvisar till den manliga omsorgen som 

Fagrell benämner ”indirekt omsorg”. I kontrast till direkt omsorg som förknippas med kvinnlighet, 

står indirekt omsorg för manlighet, kännetecknat av styrka och mod. En brandman som räddar liv 

eller en man som skyddar sin familj är stark och modig medan en kvinnas omsorg är inte av lika 

betydande relevans (2000, s.178). 

Det andra tolkningsperspektivet är att Leila relaterar till sagor och berättelser där prinsen (hjälten) 

ska rädda prinsessan (tjejen) som är i fara. En intressant aspekt att beakta, i relation till detta, är att 

ett köksredskap kan ge en djupare insikt i hur barn lätt associerar till sin omgivning där även 

berättelser och sagor är en betydelsefull påverkansfaktor. 

 

I likhet med ovanstående gemensamma erfarenheter av städning och matlagning, kunde vi se att 

bilden som föreställer en snickarverkstad associerades till en familjemedlem eller en nära vän till 

familjen. I våra samtal med barnen gavs det intressanta beskrivningar som “snickargubbe med 
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traktorkläder, handskar, glasögon och en hjälm” och vi är med Konrad och Åke från förskoleklass 

Ringen som ser på bilden. 
 

Intervjuare: Vad ser ni på bilden, vad föreställer det? 

Konrad: Skruvar. 

Intervjuare: Vad ser ni mer?  

Åke: Jag ser en snickarbänk.  

Intervjuare: Vem kan snickra? Är det någon särskild person?  

Konrad: Jag vet, min farfar och farbror.  

Åke: Min pappa jobbar som snickare. Min farfar har en jättegammal fiol som pappa tänker laga.  
(Förskoleklass Ringen: gruppintervju 3 - Konrad och Åke, Datum 2018-03-08)  

 

Vår tolkning av ovanstående samtal är att både Konrad och Åke har erfarenheter av att någon i 

deras familj kan snickra. Dessutom så arbetar Åkes pappa som snickare. Gör vi en djupare tolkning 

i relation till fördelning av sysslor eller yrken så skulle detta exempel falla inom ramen för ett 

typiskt mansdominerat yrke. Detta innebär inte att barnen lägger denna värdering utan de talar 

endast utifrån sina egna erfarenheter.  

För att knyta an till snickarverkstaden kunde vi urskilja en tendens hos barnen att förknippa bilden 

som föreställer en lastbil till en manlig lastbilschaufför och förmågan att vara “stark för att köra en 

lastbil”. En utstickare var Leila, från förskoleklass Ringen, som menade på att lastbilschauffören 

kunde heta “Blum som i Winx”. Leila nämner en figur från Winx Club som är en italiensk animerad 

tv serie. Tillsammans med Lilja och Raimona från förskolan Solbacken tittar vi på bilden:  

 

Lilja: Ååå lastbil!  

Intervjuare: Vem tror ni kör lastbilen?  

Raimona: Min pappa gör det. 

Intervjuare: Vem tror ni kör den här lastbilen? Vem jobbar med att köra lastbilen?  

Lilja: Hoppas inte min pappa.  

Intervjuare: Kan det vara din mamma som kör lastbilen?  

Raimona: Näähä, aldrig det!  
(Förskolan Solbacken: gruppintervju 1 - Lilja och Raimona, Datum 2018-03-05)  

 

I likhet med föregående exempel ger Raimona uttryck för att ha erfarenhet av ett yrke som i det här 

fallet är lastbilschaufför och som hon relaterar till sin pappa. Hennes erfarenhet tolkar vi som 

betydelsefull för hur hon sedan relaterar yrket till sin mamma. Raimonas avsikt med att säga att 

mamman inte kan köra lastbil kan vi tolka på olika sätt. Å ena sidan kanske hennes mamma inte kan 

köra lastbil för att hon har ett annat yrke, och hon relaterar därför föräldrarna till två skilda yrken. Å 
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andra sidan kan det vara så att Raimona ger uttryck för att hennes mamma inte har körkort eller att 

hon inte kan köra en lastbil. En tänkbar tolkning går i linje med Care, Deans och Browns studie som 

poängterar att mansdominerade yrken idealiseras medan kvinnodominerade yrken inte anses av lika 

värde vilket barn införlivar i sina föreställningar. Lilja verkar däremot nästan avfärda tanken av att 

tilldela hennes pappa, yrket som lastbilschaufför. I enlighet med Care, Deans och Browns studie 

visar både Raimona och Lilja på att ha en uppfattning om och en förståelse för yrken, där även 

föräldrarnas yrken inkluderas. Detta relateras till Gottfredsons hypotes som betonar att barns 

utveckling av yrkesrelaterade aspirationer är en process som startar redan i åldrarna 3-5 (2007, 

s.156, s.165). 

Att kunna köra en lastbil kan anses svårt och komplicerat medan att måla verkar vara alla barnen 

nära till hands. Änggård framhäver att kulturen av bildskapande är en del av förskolans verksamhet 

och används som ett pedagogiskt verktyg för att främja barns utveckling inom bland annat språkliga 

och sociala områden (2005, s.1). Bilden som föreställer en målarverkstad gav oss möjligheten att 

urskilja en gemensam erfarenhet hos barnen. Genom att uttrycka “jag kan måla väggar själv” eller 

“jag fick måla väggarna med pappa” fick vi känslan av att majoriteten hade en positiv erfarenhet av 

att måla och yrkesrollen fick även härliga benämningar som “målarkonstnärfixarn”. Vi är 

tillsammans med barnen i förskoleklass Ringen och vi ställer frågan om det är någon som målar 

eller har målat hemma hos dem: 

 
Intervjuare: Är det någon som målar hemma hos er?  

William: Pappa.  

Intervjuare: William så pappa målar hemma hos dig och Albin är det någon som målar hemma hos 

dig?  

Albin: Nej, nej vi har tapetserat, det var någon som jobbar med det.  

Intervjuare: Kommer du ihåg vem det var som tapetserade hos dig?  

Albin: Han hade vita kläder, väldigt smutsiga kläder, med fickor på, så var Han (tar på sitt ansikte) 

hade ljus hy. 

Ville: Hela min familj jobbar som målare, min mammas bror..  
(Förskoleklass Ringen: gruppintervju 2 - Jasmin, Asta, Jonathan, Albin, Ville, Fredrik och William, Datum 2018-03-06)  

 

Våra frågor till barnen var med avsikt könsneutrala då vår förhoppning var att de själva skulle ge 

uttryck för vilket kön som förknippades med en syssla eller ett yrke. I det här specifika fallet ger 

Albin uttryck för att målaren är en man genom att säga pronomenet han, och en plausibel förklaring 

är hans föreställningen om att yrket utförs av en man. Ulfsdotter Eriksson menar att pronomen han 

och hon används i associationen mellan yrke och kön, samt att denna association ofta sker 

oreflekterat då vi exempelvis vet att en bilmekaniker är en man (2006, s.177, 186). William och 
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Albin visar på att ha gemensam erfarenhet av det är män som målar vilket förhåller sig parallellt 

med att målare är ett mansdominerat yrke. 

 

De hittills redovisade utdragen visar att flera av barnen har erfarenheter av olika yrken som ofta är 

relaterade till den närmaste omgivningen som pappa, mamma, farbror eller någon som utfört ett 

arbete i deras hemmiljö. Det som vi ser som gemensamt för utdragen är att sysslor eller yrken som 

snickare, målare, lastbilschaufför eller byggarbetare ofta relateras till det manliga könet. Detta kan 

tolkas som att barnens erfarenheter går i linje med att yrken som är mer fysiskt krävande ofta utförs 

av män som anses kunna uppnå kravet på en starkare fysisk förmåga; och kvinnliga yrken relateras 

till omsorg som exempelvis sjuksköterska, lärare eller kontorsarbeten med datorer (enligt visad bild 

på datorer). Det är intressant att barnen inte lägger någon större vikt vid att det faktiskt är män som 

utför mer fysiskt krävande sysslor utan att det är en del av deras vardag, och det faller naturligt 

inom en befintlig normalitetsram som även kan skådas i samhället. Connell och Pearse beskriver att 

det existerar fasta genusarrangemang i samhället. Det är upprepade mönster vilka reglerar 

exempelvis vem som ska anställas för att göra vad. Detta mönster av genusarrangemang som råder 

inom en institution där det finns en tydlig uppdelning kallas för institutionens genusregim vilket 

innebär hur grupper sorteras efter genus. Ett tydligt exempel på detta är att de flesta chefer eller 

tekniker är män och majoriteten som arbetar inom förskolan är kvinnor (2015, s.109–111). Att 

barnen tilldelar mer fysiskt krävande yrken det manliga könet och mer omsorgsfulla yrkena det 

kvinnliga könet är tydliga genusregimer som de upplever i relation till sin familj och sin närmaste 

omgivning.  
  
I detta avseende vill vi belysa en aspekt som ovanstående resonemang inte uppmärksammar, vilket 

är att barns erfarenheter av familjekonstellationer som skiljer sig från den traditionella kärnfamiljen 

har inverkan på hur de upplever fördelningen av exempelvis sysslor i hemmet. Tillsammans med 

barnen i förskoleklass Ringen tittar vi på bilden som föreställer en snickarverkstad. 

 

Intervjuare: Är det någon som har en mamma som använder verktyg som finns på bilden? 

Albin: Jag har men det är när hon lagar mat med knivar.  

Intervjuare: Okej när hon lagar mat.” “Vad sa du Jonathan?  

Jonathan: Min mamma.  

Intervjuare: Använder hon knivar eller redskap?  

Jonathan: Hon använder skruvmejsel.  

Intervjuare: Vad använder hon skruvmejsel till?  

Vi tolkar det som att Jonathan hade svårt att förklara och försöker att hjälpa honom vidare.  

Intervjuare: Använder hon den för att skruva ihop möbler?  
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Jonathan: Mmm.   

Intervjuare: Kanske när ni har varit och har köpt någon möbel? Är hon bra på det?  

Jonathan: Mmm.  

Intervjuare: Är pappa bra på det?  

Jonathan: Jag har två mammor.  

Intervjuare: Det var ju jättebra!!!  
(Förskoleklass Ringen: gruppintervju 2 - Jasmin, Asta, Jonathan, Albin, Ville, Fredrik och William, Datum 2018-03-06) 

 

Jonathan visar, i ovanstående utdrag, att hans erfarenheter av sysslor relaterade till hemmiljön 

skiljer sig från de andra barnen. Det kan tolkas som att Jonathans erfarenhet och föreställning om 

vem som kan utföra ett yrke eller en syssla inte är beroende av könstillhörighet. Om vi antar en 

teoretisk infallsvinkel ser vi detta som en utstickare till Hirdmans teori om genussystemet och 

isärhållandet av det kvinnliga och manliga (1988). Detta går i linje med kritiken som Lena Gezmöe 

(2002) nämner och har riktats mot Hirdmans teori, att den är bland annat för statisk och entydig för 

att kunna inkludera och ta hänsyn till de variationer som finns i praktiken. I det specifika fallet visar 

Jonathan inte behovet av att en syssla nödvändigtvis är könsrelaterad utan kontextberoende. 

Däremot har vi, intervjuare, gett uttryck för att, om det finns en mamma så finns det en pappa och 

vi är väl medvetna om att detta inte går att generalisera. Det är en djupt införlivad föreställning om 

att den traditionella familjen följer en heteronormativitetsmall som Fagrell nämner. En familj består 

således av två individer av motsatt kön, en mamma och en pappa (2000, s.166-167). I efterhand har 

vi reflekterat mycket kring hur frågan istället kunde ha ställts som: Är det någon annan i familjen 

som använder verktyg? Detta förhållningssätt är rent generellt att föredra då det öppnar upp för 

olikheter istället för att utmärka olikheter vilket inte var vår ursprungliga intention.  

 

Sammanfattningsvis visar ovanstående text och valda utdrag på flera viktiga aspekter såsom att 

barnens erfarenheter och föreställningar är relaterade till deras närmaste omgivning och beroende 

på hur den ser ut kommer olika perspektiv till uttryck. I ett heteronormativt familjeförhållande visar 

barnen uttrycka att sysslor och yrken fördelas beroende på könstillhörighet medan Jonathan, som 

har erfarenhet av två mammor, ger uttryck för att fördelningen av sysslor istället är 

kontextberoende. Fagrell  menar att barnen utvecklar olika jämställdhetshabitus inom familjen och 

om deras erfarenhet av att sysslor fördelas lika mellan könen kan utformningen av framtida 

genusförhållanden komma att se annorlunda ut (2000, s.191). Barnens erfarenheter av hur genus 

förhandlas eller inte förhandlas inom familjen, påverkar deras uppfattning av att en syssla tilldelas 

beroende på könstillhörighet. I relation till detta finns det en överensstämmelse med ett resultat som 

Emilson, Folkesson och Lindberg studie presenterar. Pedagogerna på förskolan upplever att deras 

jämställdhetsarbete och arbete med att bryta könsstereotypiska mönster faller isär då det inom en 
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del familjer råder starka föreställningar om och en tendens att bevara isärhållandet mellan könen 

(2016, s.230-231).  

 
Hur barnen beskriver yrken i relation till könstillhörighet och om deras beskrivningar kan tolkas 

som genusneutrala eller genuspåverkade berör vi i nästkommande avsnitt.  

5.2 Yrken ur ett genusperspektiv 
 

I detta avsnitt vill vi framhäva barnens beskrivningar av olika yrken med fokus på om deras 

beskrivningar kan tolkas som genusneutrala eller genuspåverkade.  

5.2.1 Yrken med genusglasögon  
 
Det kan vara av ren vana som vi kategoriserar människor utifrån könstillhörighet men det kan också 

vara för att skapa ordning och för att kunna förstå vår omgivning på ett mer korrekt sätt. Vi 

kategoriserar för att kunna veta om vi ska använda hon eller han när vi pratar om en annan person. 

Connell och Pearse och Hirdman menar att begreppet genus anses som nödvändigt hjälpverktyg i 

vår förståelse för och tolkning av kvinnligt och manligt, där biologiska skillnader inte är tillräckliga 

för att förklara deras egentliga innebörd (2015) (1988). Connell och Pearse nämner att vi dagligen 

kategoriserar en individ som kvinna eller man och att vi på så sätt tar genus för givet. Vi införlivar 

det omgivningen och samhället anser vara genusrelaterat lämpligt vilket både påverkar oss och 

skapar genusskillnader. Människan är således under konstant konstruktion, att vara kvinna och man 

är inget förutbestämt tillstånd utan något blivande (2015, s.25). 

Vi tilldelar kön olika egenskaper där styrka och svaghet får en annan betydelse; en man ska inte 

gråta för det är tecken på svaghet medan en kvinna tillåts att gråta. Vi skulle kunna säga att vi inte 

föds som starka eller svaga individer men vi blir till starka eller svaga individer beroende på 

könstillhörighet och följden blir att vi tillskrivs olika egenskaper. Det skapas således olika 

förväntningar på hur en kvinna och en man ska bete sig, vilken utbildning och/eller yrke som passar 

bättre för de egenskaper som anses kvinnliga respektive manliga. Hirdman beskriver existerande 

genuskontrakt mellan män och kvinnor som reglerar hur de ska förhålla sig till varandra. Dessa 

genuskontrakt är befintliga inom samhällets olika nivåer där överlagringsnivå avser kulturella 

könsrelaterade förväntningar och föreställningar på hur en man och en kvinna ska bete sig. Den 

andra, sociala integrationsnivå, hänvisar till en könsrelaterad arbetsindelning medan den tredje 

socialiseringsnivå eller individnivå konkretiserar att det som är tillåtet för en pojke inte är tillåtet för 

en flicka (1988, s.54-57). Ett tydligt exempel på den sociala integrationsnivån är Statistiska 

centralbyråns könsfördelade yrkeslista (SCB 2016/18). Det är av intresse för oss att se om detta 

mönster återspeglas redan i barnens föreställningar.     
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För att fånga barnens spontanitet såg vi till att ställa öppna frågor men vid vissa tillfällen ställde vi 

mer direkta och utmanande frågor. Svaren blev således mer specifika och under ett samtal med 

barnen i förskoleklass Ringen ställde vi frågan om Dina (intervjuare), kunde jobba som snickare: 
   

Intervjuare: Om vi säger så här kan Dina jobba som snickare? Är det okej då?  

Leila: Nej hon får inte det.  

Intervjuare: Berätta mer om varför?  

Leila: För tjejer får inte bygga, det är förbjudet det är bara killar som får. Det enda tjejer får jobba 

med är lärare. 

Samuel: Det tycker inte jag, för jag vet att min mamma jobbar med något och det är inte lärare. 

Intervjuare: Vad arbetar hon med? 

Samuel: Ekonomi.  

(Förskoleklass Ringen: gruppintervju 1 - Viktor, Stefan, Leila, Samuel och Simona, Datum 2018-03-02) 

  

Leila antyder på att tjejer inte får bygga utan de får jobba som lärare. Vi tolkar det som att Leila har 

en föreställning om att det finns yrken som en tjej inte kan göra men att killar kan. En plausibel 

anledning skulle kunna vara att hon inte har erfarenhet av en tjej som bygger, och kan därför inte 

associera det specifika yrket till det kvinnliga könet. Däremot visar hon att ha erfarenhet av 

kvinnliga lärare. Vi relaterar även Leilas föreställning till den fysiska förmågan och att ett mer 

fysiskt krävande arbete ofta förknippas med den manliga kroppen. Samuel lägger till att hans 

mamma är ekonom och inte lärare. Vår tolkning går i linje med att barnens erfarenheter är 

betydelsefulla för hur de upplever sin omgivning. Det vi uppmärksammar i samtalet och som 

barnen ger uttryck för är att yrken som ekonom och lärare relateras till kvinnliga förmågor medan 

snickare/byggarbetare mer till manliga förmågor. Detta sammanfaller med den könsfördelning som 

Statistiska centralbyråns lista visar (SCB 2016/18). Vi ser att Leila uttrycker sin könsidentitet 

genom att avvisa det som hon troligtvis relaterar till manlighet. Detta sammanfaller med Brinkman, 

Rabenstein, Rosén och Zimmermans resonemang om att barn är aktiva i sin utveckling av 

könsidentitet och de förhåller sig inom befintliga könsrelaterade ramar för de beteenden som anses 

tillåtna. Således är barn medvetna om att ett beteende som hamnar utanför normalitetsramen kan få 

negativa konsekvenser och de riskerar därför att bli retade eller marginaliserade (2014, s.843-845). 

Utifrån denna infallsvinkel ser vi Leilas utsaga som ett försök till att förhålla sig inom dessa ramar 

och därför kan hon inte placera en kvinna inom en manlig domän.   

  
En intressant aspekt som vi uppmärksammade under våra samtal var att barnen ofta gjorde skillnad 

mellan den som använder exempelvis en dator och den som kan laga datorn. Vi är med 

förskoleklass Ringen och vi ser på bilden med datorer: 
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Intervjuare: Vilka är duktiga på att laga datorer?  

Stefan: Våra fröknar använder datorn jättemycket.  

Samuel: IT-doktorn kan laga datorn.  

Intervjuare: Vem är IT-doktorn?  

Samuel: Den som lagar ipads.  

Intervjuare: Om du ringer till IT-doktorn vad har den för namn?  

Samuel: Jag vet, Daniel.  

Leila: Nicklas. 

 (Förskoleklass Ringen: gruppintervju 1 - Viktor, Stefan, Leila, Samuel och Simona, Datum 2018-03-02)  

  

Vi ställer frågan om vilka som är duktiga på att laga datorer och Samuel svarar genom att associera 

till sin erfarenhet av att det är fröknarna som använder dator i sitt arbete. Vi håller fast vid den 

ursprungliga frågan, om vem som är duktig på att laga en dator, och Samuel menar på att det är IT-

doktorn som kan laga Ipads. Samuel och Leila ger sedan uttryck för att IT-doktorn är en manlig 

gestalt vilket visar sig i valet av namn. 

I vår analys ser vi att det finns en erfarenhet av att datorer används av fröknarna och att det är IT-

doktorn som lagar Ipads (datorer). Det som kommer till uttryck i fråga om varför de väljer att 

använda manliga namn istället för någon av fröknarnas namn skulle kunna tolkas på varierande sätt. 

Det ena är att det handlar om två olika yrken vilket barnen gör skillnad på genom att hålla isär deras 

erfarenhet av att fröknarna använder sig av datorer, och att den som lagar datorer är en IT-doktor. I 

det här fallet relaterar barnen IT-doktorn till det manliga könet. Den andra tolkningen berör de 

förmågor som de olika yrkena innefattar. Samuel kan ge uttryck för att en fröken använder sig av en 

dator men att hon sedan inte har förmågan att laga den. Hans erfarenhet förmodas vara att en manlig 

IT-doktor har dessa förmågor. Ytterligare en reflektion kring varför IT-doktorn är en man och inte 

en kvinna, med tanke på fröknarna, kan kopplas till ordet doktor. Samuel och Leila kanske har en 

föreställning om och erfarenhet av att en doktor är en man. En intressant aspekt att tillägga är att 

barnens uppdelning av yrken beroende på könstillhörighet går i linje med Statistiska centralbyråns 

lista, där lärare är kvinnodominerat medan yrken som berör reparation är representerade av män 

(SCB 2016/18). 

 
Bilden som föreställer ett sjukhus hade de flesta barnen erfarenhet av. Deras svar gav ofta uttryck 

för att yrket doktor förknippades med en man och yrket sjuksköterska med en kvinna. Ulfsdotter 

Eriksson nämner i detta avseende att barns föreställningar av fördelning av yrken påverkas bland 

annat av tv och andra medier och är inte endast samhällsrelaterat (2006, s.25).  



31 

Vi kunde däremot urskilja en skillnad om barnen hade en annan erfarenhet och tillsammans med 

barnen på förskolan Gläntan tittar vi på bilden som föreställer ett sjukhus: 

 
Tindra: Sjukhus, det är lite tråkigt.  

Intervjuare: Är det tråkigt på sjukhuset tänker du?  

Tindra: Man får spruta i rumpan och då gör det ont.  

Intervjuare: Vem ger sprutor i rumpan tänker ni?  

Tindra: Doktorn eller sjuksköterskan.  

Intervjuare: Kan det vara både och?  

Tindra: Min pappa är sjuksköterska.  

Intervjuare: Vem är doktor då?  

Jenny: Det är Han som lyssnar på hjärtat. 

 (Förskolan Gläntan: gruppintervju 1 - Tindra, Louise, Jenny, Anton och Vilma, Datum 2018-03-01)  

  

Det är en intressant fundering om vi oreflekterat tänker på en kvinna eller en man när vi nämner 

doktor eller sjuksköterska. Benämningarna i sig skulle kunna delas in efter könstillhörighet. En 

sjuksköterska skulle då kunna vara en kvinna medan en doktor skulle kunna vara en man. 

Gemensamt för dessa yrken är att de förknippas med omsorg samtidigt som vi skulle kunna dra en 

parallell till tidigare angivna exempel och särskiljandet på användandet av datorer och att laga 

datorer. I exemplet visar Tindra på att hon utgår från sin erfarenhet av att ha en pappa som är 

sjuksköterska medan Jenny använder pronomenet han i relation till doktorn. En sjuksköterska tar 

hand om patienten medan en doktor "lagar" patienten. Vi tolkar det som att Tindra inte relaterar 

sjuksköterska till ett specifikt kön då hennes erfarenhet är att pappan är sjuksköterska. Att Jenny 

nämner han i relation till doktor kan bero på att hon antingen har erfarenhet av en manlig doktor 

eller att hon följer Tindras resonemang och därför blir det en han.   

5.2.2 Möjligheter och begränsningar 
 
I början av våra samtal med barnen ställde vi öppna frågor för att ge möjlighet till spontanitet och 

för att skapa en ömsesidig dialog. När både barnen och vi kände oss mer bekväma ställde vi mer 

direkta frågor med avsikt att utmana barnen och därmed undersöka om mer direkta och mindre 

könsneutrala frågor gav mer specifika svar. För att ge en korrekt tolkning av barnens svar gick vi 

tillbaka till tidigare konversationer. Vår tolkning är därför relaterad till hela intervjutillfället där 

aspekter som intressen och/eller förmågor kommit till uttryck. Genom att sätta ihop små delar 

kunde vi se helheten vilket går i linje med vår inspiration av de hermeneutiska begreppen del och 

helhet. 
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Barnens svar på våra utmanande frågor visade sig öppna upp för andra föreställningar om vad en 

pojke respektive en flicka kan och inte kan göra. Vi är på förskolan Gläntan och alla bilder ligger 

överskådligt på golvet. Vi ställer en mer direkt fråga om vad en pojke och inte en flicka kan göra: 
  

Intervjuare: Om vi säger så här vad kan en pojke göra som en flicka inte kan göra?  

Louise: Spela på datorn. 

Intervjuare: Så du menar att en flicka inte kan spela på en dator?  

Jenny: Pojkar kan slåss som en ninja.  

Intervjuare: Så flickor kan inte?  

Tindra: Men flickor kan göra karate. 

Intervjuare: Men polis, vem kan bli polis?  

Tindra: Tjej och kille.  

Intervjuare: Brandman då?  

Tindra: Tjej och kille.  
(Förskolan Gläntan: gruppintervju 1 - Tindra, Louise, Jenny, Anton och Vilma, Datum 2018-03-01) 

 
Det här utdraget visar att vi frågar vad en pojke kan göra som inte en flicka kan göra. Vi kunde 

likaväl ha vänt på frågan och svaren hade troligtvis sett annorlunda ut. Louise menar på att pojkar 

kan spela på datorn men inte flickor. Vår tolkning är att Louise inte har intresse för att spela på 

dator, därför ser hon det mer lämpligt för det motsatta könet. Detta skulle kunna tolkas gå i linje 

med barns erfarenhet av att sysslor delas upp mellan föräldrarna där exempelvis mamman lagar mat 

och pappan spikar, som vi även nämnt i tidigare avsnitt. Jenny ger uttryck för att relatera pojkar till 

att de kan slåss och detta kan enligt oss tolkas utifrån flera perspektiv. Det ena perspektivet 

fokuserar på att ninjor kan vara relaterade till tecknade serier som Jenny har sett, och att ninjorna då 

är pojkar. Om vi förflyttar fokus till pojkarna, och deras förmåga att slåss, är det andra perspektivet 

relaterat till de förväntningar som skiljer sig beroende på om det är en pojke eller en flicka. Jennys 

svar kan då återspegla omgivningens förväntningar på att pojkar är mer fysiska och slåss därför 

mer. Vi kan relatera detta till Hirdmans teori om genuskontraktet och den tredje nivån, 

socialisering/individnivån, som synliggör att flickor och pojkar lär sig det beteendet som förknippas 

med deras könstillhörighet (1988). Det är i enlighet med Emilson, Folkesson och Lindberg 

Moqvists studie som visar på att flickor och pojkar bemöts olika trots pedagogernas försök till att 

inte differentiera. Deras beskrivningar färgas av föreställningen om att pojkar är mer fysiska än 

flickor och att detta relateras till biologiska skillnader (2016, s.232).   

Tindra visar sig däremot benägen att vilja tänja på både den kvinnliga och den manliga arenans 

gränser. Den förklaring vi ger detta är kopplat till det tidigare utdraget där det framgår att hennes 

pappa är sjuksköterska och träder därför in i en kvinnodominerad domän. Vi ser därför att hennes 

erfarenhet blir betydelsefull för hur hon relaterar till yrken. Det är flickor som i högre grad visar på 
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att kunna förflytta sig med större frihet mellan de könsrelaterade gränserna vilket vi relaterar till de 

resultat som tidigare forskning har som gemensam nämnare (Brinkman et al. 2014, Emilson et al., 

Änggård 2005, Fagrell 2000, Care et. al 2007).   

  

Som vi tidigare nämnt antog samtalen en annan karaktär vid mer utmanande frågor och våra 

följdfrågor syftade till att erhålla mer djupgående förklaringar till barnens ursprungliga tankar. 

Tillsammans med barnen i förskoleklass Ringen tittar vi på alla bilder som ligger utspridda på 

bordet och vi frågar om det är något yrke som bara en kille kan göra: 
  

Intervjuare: Är det något av dessa yrken som bara en kille kan göra?  

Samuel: Nä, ingenting här. 

Intervjuare: Berätta mer hur du tänker?  

Samuel: Inga killar kan bara göra något..alla kan bara man vill. Exempelvis killar kan inte bara vara i 

träslöjden, det kan också tjejer vara. Agneta* hon är ingen kille och hon jobbar i en träslöjd. Hon 

bygger robotar fast hon inte är en kille..t ex jag målar fast killar inte brukar göra det.  

Leila: Fast Julian* målade?  

Samuel: Ja. Julian målade om hela vår förskola.  

Leila: Ja..det gjorde han.    
(Förskoleklass Ringen: gruppintervju 1 - Viktor, Stefan, Leila, Samuel och Simona, Datum 2018-03-02)  

  
*vi tolkar det som att barnet hänvisar till en lärare som håller i en fritidsaktivitet  

* vi tolkar det som att barnet hänvisar till en person som målat på barnens förskola som de gick på gemensamt 

 
Samuel ger uttryck för att alla kan, bara man vill. Hans förklaring grundar sig i sina egna 

erfarenheter av en kvinnlig lärare som jobbar i en träslöjd och som kan bygga robotar. Samuel 

menar också att han själv målar fast killar inte brukar göra det. Leila lägger till sin erfarenhet av att 

det finns killar som målar, och Samuel instämmer. Vi tolkar detta som att Samuel utgår från att de 

aktiviteter/yrken som nämns är genuspåverkade medan han sedan redogör för motsatsen. 

Exempelvis placerar han en kvinnlig lärare, Agneta, i en miljö, träslöjden, som egentligen inte 

tillhör en kvinnlig domän, och detta menar vi att han uttrycker genom att först nämna att det inte 

bara är killar som får vara där. Vidare relaterar Samuel robotbyggande till något en kille gör men 

bevisar också motsatsen genom att hänvisa till Agneta. I likhet med detta kopplar han målandet till 

något en kille inte brukar göra, samtidigt som han bevisar motsatsen med att ta sig själv som 

exempel. Vi ser även att Leilas erfarenhet av en manlig målare blir betydelsefull för Samuel då han 

instämmer med att en man kan måla. Det vi tolkar att Samuel ger uttryck för är relaterat till det som 

barn förväntas göra beroende på könstillhörighet. I Emilson, Folkesson och Lindberg Moqvists och i 

Fagrells studie framhävs en tendens att förknippa vilda lekar med pojkar medan mer finmotoriska 
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och lugna lekar med flickor (2016) (2000). Vi tolkar det som att Samuel ger uttryck för just detta, 

att han relaterar målandet till något stillasittande och mer pyssligt och därför något mer flickigt.  

Vi vill även tillägga att Samuels yttrande “Alla kan bara man vill” har vi inspirerats av, och är 

därför titeln på föreliggande studie.  

5.2.3  Den kvinnliga och den manliga figuren 
 
Vårt första intervjutillfälle fungerade som pilotstudie och därefter valde vi att lägga till bilder av två 

tecknade figurer som föreställer en kvinna och en man. Avsikten med bilderna var dels att de skulle 

få representera kvinnan och mannen som går i linje med Hirdmans teori om isärhållandet och 

dikotomin mellan kvinnligt och manligt (1988). Dels gav det barnen möjligheten att antingen 

identifiera sig själva utifrån könstillhörighet eller relatera figurerna till exempelvis en 

familjemedlem. En annan avsikt var att se om samtalen tog en annan vändning då våra frågor 

riktade sig mer specifikt till vilket yrke som respektive figur var bättre på. Barnen fick själva 

namnge figurerna vilket gjorde tillfället intressant, roligt och de fick känna sig delaktiga. Fantasin 

flödade och de kom på en hel del kreativa namn: Aktiv-Zelda, Fredriksson, Telefon, Blixten-Ola, 

Dina Backlund, Oskar-Sky är några av dem.  

 
Då våra frågor antog en mindre neutral karaktär kunde vi se en skillnad i barnens svar och vi är på 

förskolan Gläntan när vi frågar vilket yrke/jobb figurerna Emma och Fredriksson är bäst på:     

 
Intervjuare: Vad tror ni Emma är bra på? Vilket jobb tänker ni hon är bäst på? 

Valentin: Städa. 

Sonia: Emma är bra på att vara en brandman 

Intervjuare: Finns det något som Emma inte kan göra? 

Valentin: Hon kan inte köra bil. 

Intervjuare: Varför tror du inte kan köra bil? 

Vi tolkar det som att Valentin blir osäker och svarar inte 

Intervjuare: Tror ni det finns något som Emma inte kan? 

Valentin: Hon kan inte åka skateboard. 

Intervjuare: Fredriksson vill veta på vad han är bra? 

Valentin: På att köra bil. 

Ellen: Åka skateboard. 

Alexandra: Städa. 

Sonia: Köra buss. 

Intervjuare: Vem av dem kan köra taxi? 

Sonia: Emma. 

Valentin: Fredriksson  
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(Förskolan Gläntan: gruppintervju 2 - Vera, Valentin, Ellen, Sonia och Alexandra, Datum 2018-03-14) 

 
Figurerna Emma och Fredriksson blir i ovanstående utdrag tilldelade olika yrken och de får även 

veta vad de är bra eller inte bra på. Exempelvis säger Valentin att Emma (figur) är bra på att städa 

men kan inte köra bil eller åka skateboard; däremot är Fredriksson (figur) bra på att köra bil och 

taxi. Alexandra säger att Fredriksson (figur) är bra på att städa och Ellen säger att han är bra på att 

åka skateboard. 

Det vi kan se är att barnens svar skiljer sig beroende på om det är en flicka eller en pojke. Vi tolkar 

det som att Valentin gör skillnad på könstillhörighet i relation till förmåga och yrke. Emma (figur) 

kan städa men inte köra bil eller skateboard, däremot kan Fredriksson (figur) köra bil och taxi. 

Detta går generellt sett i linje med de yrken och förmågor som anses mer kvinnliga respektive 

manliga. Vi tolkar även att Valentin relaterar skateboard till en manlig förmåga och Ellen hakar på i 

hans resonemang; dock kan detta tolkas som att Ellen inte åker skateboard och därför kan inte 

Emma (figur) det heller. Till skillnad från Valentin säger Sonia att Emma (figur) är en bra 

brandman och att hon är bra på att köra buss samt taxi. Vi tolkar det som att Sonia ger uttryck för 

att tilldela Emma (figur) förmågor som vanligtvis relateras till manliga, då hon har erfarenhet av att 

hennes mormor är polis; vilket hon berättat tidigare under samtalet och som vi har tagit hänsyn till. 

Vi finner det intressant att Alexandra i likhet med Valentin tilldelar det motsatta könet förmågan att 

städa. Vår tolkning är att vissa förmågor, yrken eller sysslor som de själva inte identifierar sig med 

eller som de inte är intresserade av tilldelas det motsatta könet vilket vi kunde se som ett mönster 

under våra samtal. 

  
När barnen, enligt vår tolkning, däremot identifierade gestalterna som representanter för deras egna 

kön fann vi ett annat mönster i deras svar. Vi är i förskoleklass Ringen och vi frågar vad gestalterna 

Emma och Pelle ska jobba med och vad de är bäst på. 

 
Intervjuare: Vem kan jobba som läkare då? 

Pojkarna pekar på Pelle och Leila pekar på Emma  

Intervjuare: Som städare? 

Alla pojkar svarar tillsammans: Hon hon..Emma.  

Simona: Han. 

Leila pekar på Pelle. 

Intervjuare: Byggarbetare? 

Pojkarna pekar på Pelle och flickorna på Emma  

 (Förskoleklass Ringen: gruppintervju 1 - Viktor, Stefan, Leila, Samuel och Simona, Datum 2018-03-02)  
 
I samband med vår analys av ovanstående utdrag har vi gått tillbaka och läst igenom det som sagts 

tidigare under samtalet. En markant skillnad som vi kan utläsa är att barnen har intagit en tydligare 
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position och gestalterna fungerar som representanter för deras respektive kön. Pojkarna som tidigare 

sagt att både en kvinna och en man kan vara läkare, menar nu att det är Pelle (figur) som kan vara 

det. Leila visar på att hålla fast vid att tjejer endast kan vara doktor eller lärare genom att tilldela 

Emma (figur) läkaryrket. Däremot visar hon på att ändra åsikt om att det är förbjudet för tjejer att 

bygga, då Emma (figur) kan jobba som byggarbetare. Vår tolkning är att barnen identifierar sig med 

den gestalt som motsvarar deras könstillhörighet där Emma (figur) är den kvinnliga och Pelle 

(figur) den manliga. En intressant aspekt är att flickorna tilldelar Pelle (figur) yrket som städare 

medan pojkarna gör det motsatta, genom att relatera Emma (figur) till städare. Vi ser detta som ett 

tecken på att barnen relaterar städning till en mindre intressant aktivitet därför lämnas det över till 

det motsatta könet.  

Att barnen identifierar sig med den samkönade figuren relaterar vi till Brinkman, Rabenstein, Rosén 

och Zimmerman studie som betonar att barn är aktiva i sin utveckling av könsidentitet och att hur 

de uttrycker sin könsidentitet är kontextberoende. Barn är således mindre könsstereotypiska i sina 

lekar när de är ensamma men är det motsatta när de är tillsammans med andra barn, i specifik mån 

samkönade. Brinkman, Rabenstein, Rosén och Zimmerman förklarar att känslan av könstillhörighet 

är ett sätt att skydda sig mot bland annat ensamhet (2014). Änggård, som relaterar till 

bildaktiviteter, menar att barns könsstereotypiska beteenden är ett sätt att “göra kön” samtidigt som 

känslan av könstillhörighet är betydelsefullt för deras meningsskapande (2005, s.82, 198-199).   

5.3 Yrkesrelaterade aktiviteter i verksamheten och barns yrkesrelaterade 
aspirationer 

 
I detta avsnitt vill vi undersöka hur barnen beskriver aktiviteter som erbjuds i skol- och 

förskolemiljö och som kan relateras till olika yrken som målare eller snickare. Dessutom är det av 

relevans för oss att undersöka hur de beskriver sina egna ambitioner att utföra ett yrke. Syftet med 

detta är att undersöka om barnens beskrivningar ger uttryck för att könstillhörighet är en faktor som 

kan påverka vad de kan eller inte kan göra. Vårt intresse är att uppmärksamma om det finns en 

tendens hos barnen att se möjligheter och/eller begränsningar beroende på könstillhörighet. Vidare 

vill vi fånga upp om deras yrkesrelaterade beskrivningar är genuspåverkade eller genusneutrala.  

  
Barn är fantastiska på att berätta om sig själva och de har en otrolig förmåga att ge en bild av hur 

deras vardag ser ut på bara några få minuter. I vår första överblick av samtalen med barnen kunde vi 

urskilja att vissa bilder relaterades till aktiviteter eller projekt i skolan eller förskolan. Barnen på 

förskolan Gläntan berättar om deras pågående projekt: 

 
Intervjuare: Om ni använder er av en tång, hammare, skruvmejsel tror ni att ni skulle kunna bygga 

ett hus då? 
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Louise: Nej tror inte, kanske om jag var stor. 

Intervjuare: När du blir stor skulle kunna tänka dig att bygga hus? 

Louise: Nickade ja med huvudet. 

Vilma: Vi bygger robotar och bygger på förskolan.  

Barnen berättar vidare om ett projekt som de håller med på förskolan där de tar sönder olika 

tekniska prylar med hjälp av olika verktyg för att sen använda delarna för att bygga en robot.  
(Förskolan Gläntan: gruppintervju 1 - Tindra, Louise, Jenny, Anton och Vilma, Datum 2018-03-01)  

 
Vår avsikt med den ledande frågan var att se om barnens beskrivningar gav uttryck för möjligheter 

eller begränsningar i relation till dem själva och den egna förmågan. Vi tolkar Louises svar som 

kopplat till de begränsningar som ett barn upplever i relation till vuxna när det kommer till att utföra 

ett yrke eller att exempelvis hantera verktyg. Detta visar sig då hon menar på att hon kan bygga när 

hon väl blir stor. Detta ser vi överensstämmer med det Änggård framhäver vilket är att barn lär sig i 

tidig ålder att de växa till sig för att kunna utföra vuxensaker (2005, s.111). Vilma relaterar 

byggandet till avdelningens pågående projekt att bygga en robot. Hon berättar vidare att de med 

hjälp av hammare tagit sönder och med skruvmejslar skruvat isär, en del tekniska prylar för att hitta 

delar till roboten. Vi tolkar det som att barnen ger uttryck för att de kan och har förmågan att 

hantera en del verktyg. Det pågående projektet har gett dem möjligheten att få testa sin egen 

förmåga att hamra, spika och skruva isär. 

  
I nära anknytning till ovanstående resonemang kunde vi se att barnens erfarenheter av olika yrken 

ofta var relaterade till skol- och förskoleverksamheten. Vi är i förskoleklass Ringen och vi tittar på 

bilden som föreställer en målarverkstad: 
 

Barnen tillsammans: Målarfärg!  

Intervjuare: Vem är det som målar tror ni?  

Jonathan: En konstnär.  

Intervjuare: Skulle några här tänka sig att måla? Kan alla måla?  

Alla barnen tillsammans: Ja.  

Intervjuare: Kan alla här måla väggar här?  

Alla barnen tillsammans: Ja!  

Intervjuare: Kan jag och Dina måla en vägg? 

Alla barnen tillsammans: Ja!  
(Förskoleklass Ringen: gruppintervju 2 - Jasmin, Asta, Jonathan, Albin, Ville, Fredrik och William, Datum 2018-03-06)  
 

De flesta barnen hade en positiv inställning till bilden som föreställer en målarverkstad och flera av 

dem gav uttryck för att de själva är målare. Vår tolkning är att barnen har erfarenhet av att måla då 

det är en vanligt förekommande aktivitet inom förskoleverksamheten. Änggårds studie belyser att 

bildaktivitet är ett naturligt inslag i förskolans verksamhet och är tillgängligt för alla barn. Det är ett 
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sätt för barn att socialisera och berätta om sig själva (2005). I relation till detta ser vi bildaktivitet 

som en könsneutral arena vilket vi tolkar utifrån barnens generella positiva inställning. 

  
Under varje intervjutillfälle ställde vi frågan om vad barnen själva skulle vilja bli när de blir stora. 

Vi ville därmed undersöka om deras aspirationer skilde sig beroende på könstillhörighet. Det var 

även vårt intresse att se om de gick i linje med Statistiska centralbyråns könsfördelade yrkeslista 

(SCB 2016/18).   

 
Intervjuare: Om vi tänker så här, skulle ni själva kunna bli vad som helst när ni blir stora om ni får 

välja?  

Alla barnen svarar: Ja! 

Albin: Jag vill jobba med datorer.  

Jasmin: Jag vet inte, det fanns inget här, det är två grejer, en som bakar tårtor och det andra kommer 

jag inte på. 

Jasmin menar att det hon vill bli inte finns med på bilderna.   

Ville: Jag vill bli pilot. 

Intervjuare: Vad skulle tänka dig att jobba som William?  

William: Polis  

Intervjuare: Vad skulle du jobba med Asta?  

Asta: Designer.  

Intervjuare: Lite som att måla? Vad skulle du vilja designa då?  

Asta: Klänningar och smycken.  

Jasmin: Jag har kommit på vad jag vill göra mer, sömmerska.  
(Förskoleklass Ringen: gruppintervju 2 - Jasmin, Asta, Jonathan, Albin, Ville, Fredrik och William, Datum 2018-03-06)  

 
I ovanstående utdrag kan vi se att barnen har en gemensam inställning till att alla kan bli vad de vill. 

Det går att urskilja ett mönster i barnens val av yrken som vi tolkar går i linje med deras 

könstillhörighet. Emilson, Folkesson och Lindberg Moqvist studie visade på att pedagogerna fann 

det svårt att förhålla sig till ett jämställdhetsarbete och därmed bryta könsstereotypiska mönster utan 

att ta tillvara barnens egna intressen (2016). Detta kan vara en tänkbar förklaring till varför barnens 

yrkesrelaterade aspirationer följer ett könsstereotypiskt mönster.  

I relation till ovanstående resonemang reflekterar vi över det tydliga spänningsfält mellan 

bevarandet av barnens genuina intressen och det gränsöverskridande samt normkritiskt arbete som 

förskolläraruppdraget inkluderar.  
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6 Slutsatser 
 
I vår studie har vi med hjälp av tre huvudsakliga frågeställningar undersökt barns erfarenheter och 

föreställningar om olika yrken ur ett genusperspektiv. Den första frågeställningen berör barns 

erfarenheter och föreställningar av olika yrken i relation till familj och omgivning medan den andra 

relaterar till hur barn beskriver yrken utifrån ett genusperspektiv. Den tredje fokuserar på hur barn 

beskriver yrkesrelaterade aktiviteter inom skol- och förskoleverksamheten och hur de beskriver sina 

yrkesrelaterade aspirationer. Genom att utföra gruppintervjuer med barn har vi samlat in ett rikt 

material och i anknytning till detta har fenomenologins begrepp livsvärld och hermeneutikens 

begrepp förståelse, del och helhet varit värdefulla komponenter. Vi har försökt att kliva in i barnens 

livsvärld med förståelse för att deras beskrivningar är delar av en helhet och att deras erfarenheter 

bör ses i ett bredare perspektiv. För att kunna analysera det empiriska materialet och för att kunna 

belysa hur genus upprätthålls och reproduceras i samhällets varierande strukturella nivåer samt hur 

vi, människor, dagligen reproducerar genus genom handlingar har två inriktningar inom genusteorin 

varit betydelsefulla verktyg. Vi har därmed utgått från Yvonne Hirdmans genussystem som 

beskriver hur maktrelationer mellan kvinnor och män upprätthålls i samhällsstrukturen. Raewyn 

Connell och Rebecca Pearse framhåller om att en större samhällelig genusordning återspeglas och 

framträder i mindre lokala varianter i samhället, samt att genusrelationer skapas och återskapas 

beroende på vilka normer som råder och interaktionen sinsemellan individer. För att kunna belysa 

viktiga strukturella aspekter med avsikt att belysa olika perspektiv på barns erfarenheter och 

föreställningar om olika yrken. Med hjälp av dessa två inriktningar inom genusteorin och tidigare 

forskning, som berör vårt undersökningsområde utifrån varierande infallsvinklar, har vi analyserat 

hur barnens beskrivningar förhåller sig till rådande könsmönster. Som underlag för våra samtal 

använde vi bilder, som föreställer olika yrken, med förhoppning om att barnen lättare skulle kunna 

koppla dessa till sina erfarenheter. För en ytterligare möjlighet till identifikation och lade vi till två 

tecknade figurer som representerar en kvinna och en man. 

Vi ser i detta avseende Birgitta Fagrells beskrivning som värdefull: “Aktören/agenten, kvinnan och 

mannen, den som handlar, tänker jag mig som en levande människa fylld med erfarenheter från sin 

livsvärld där genusrelationerna osynligt omsluter dem (2000, s.30).”   

 

Hur barnen beskriver sina erfarenheter och föreställningar av yrken är främst kopplade till 

yrkesrelaterade sysslor och hur dessa sysslor fördelas inom familjen. Genom att ställa frågan om 

vem som brukar utföra olika sysslor kunde vi se att majoriteten av barnen hade erfarenhet av att 

matlagning och städning fördelas jämnt inom familjen. Däremot kunde vi se att flickorna och 

pojkarna gav olika svar om ett köksredskap som en kniv lades till. Det var till större delen flickor 
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som uttryckte att kniven var ett “farligt” köksredskap och var därför mer lämpligt för en pappa att 

handskas med. En förklaring som flickorna ger uttryck för är att mannen är rädd om kvinnan. Den 

aspekt som synliggörs i detta avseende är att relationen mellan kvinna och man följer 

genuskontraktets förutbestämda “spelregler”, och det finns således skilda förväntningar på hur en 

kvinna och en man skall bete sig i förhållande till varandra (Hirdman 1988, s.54-57). En större del 

av barnen har erfarenhet av att mer fysiskt krävande yrken som snickare, målare, lastbilschaufför 

utförs av en man. Vi kunde däremot urskilja att familjeförhållanden som går ifrån den 

heteronormativa ramen, exempelvis med samkönade föräldrar, påverkar de erfarenheter barnen har 

av hur yrkesrelaterade sysslor fördelas och är således kontextberoende; det är därför inte viktigt vem 

av föräldrarna som gör vad utan vem som är där vid det specifika tillfället.  

 

Hur barnen beskriver yrken utifrån ett genusperspektiv är ett sätt för att oss att se om det finns 

liknande mönster i barnens föreställningar som vi finner tydligt i Statiska centralbyråns 

könsfördelade yrkeslista (SCB 2016/18). Vi kunde urskilja ett mönster i barnens svar som 

tydliggjorde den könsfördelning som existerar mellan olika yrken; en kvinna och en man tilldelas 

olika förmågor vilket innebär att de anses mer lämpliga för vissa yrken. I anknytning till detta 

framkom att barnen gjorde ett tydligt isärhållande mellan könen, eftersom de förstärker principen 

genom att tilldela vissa yrken till kvinnor respektive män. En påverkansfaktor är troligtvis kopplad 

till barnens erfarenheter av hur yrkesrelaterade sysslor fördelas inom familjen, och deras 

erfarenheter av yrken som utförs i den närmaste omgivningen. Det finns en tendens hos barnen att 

särskilja på yrken där exempelvis användandet av en dator är kvinnorelaterat medan reparationen av 

en dator relateras till en man. Detta går i linje med den könssegregerade arbetsmarknaden där 

kontorsyrken är kvinnodominerat medan exempelvis teknik och reparation är mansdominerade 

yrken. Ytterligare en viktig aspekt att framhäva är att barnens identifikation med bilderna som 

föreställer en kvinnlig och en manlig figur markerar deras könstillhörighet och könsidentitet. Detta 

resulterar i att figurerna representerar det egna könet och de intar en tydligare position gentemot det 

motsatta könet. Vi ser här att flickorna visar på ett viktigt gränsöverskridande mellan den kvinnliga 

och manliga arenan vilket kommer till uttryck genom att de tilldelar den kvinnliga figuren yrken 

som inte följer det tidigare visade könsstereotypiska mönster. Det skulle vi kunna koppla till Barrie 

Thornes studie som Connell och Pearse (2015) hänvisar till, att barnen är själva aktiva i sin egen 

process av att konstruera kön och det innebär att de ibland väljer att följa eller inte, de genusnormer 

som råder.  Utöver det kunde vi tyda att barnen generellt avvisar de yrken som de visar mindre 

intresse för och tilldelar dessa det motsatta könet. Brinkman, Rabenstein, Rosén och Zimmerman 

framhäver, i detta avseende, att barnen är medskapare av sin könsidentitet vilket även innebär att de 
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är väl medvetna om de fördelar som finns med att inkluderas i den samkönade gemenskapen (2014, 

s.843–845). 

 
Hur barnen beskriver yrkesrelaterade aktiviteter som erbjuds i skola och förskolemiljö och hur 

beskriver barn sina yrkesrelaterade aspirationer är betydelsefulla för deras upplevelse av den egna 

förmågan. Vi kunde urskilja att majoriteten av barnen visade på en tydlig entusiasm för målaryrket. 

Detta kopplar vi till att det inom skol- och förskoleverksamheten är en vanligt förekommande 

aktivitet vilket Änggård belyser i sin studie (2005). Vidare uppmärksammade vi att bilden som 

föreställer en snickarverkstad kopplades till de aktiviteter eller projekt som barnen varit med om i 

skolan eller i förskolan. I samband med detta kunde vi tyda att barnen uttryckte en större tillit till 

den egna förmågan då de får testa på olika aktiviteter som höjer deras kompetensområde. Det vi 

kunde urskilja var att barns val av yrken följer ett könsstereotypiskt mönster, där de även har en 

inställning att alla kan bli vad de vill. Men några faktorer som de måste ta hänsyn till är att de måste 

bli vuxna för att kunna utföra vissa yrken, detta går i linje med vad Änggård framhäver att barnen är 

medvetna om att det krävs att de blir stora och utvecklas för att kunna göra sysslor som vanligtvis 

vuxna utför (2005, s.111). 

 

Vår studie visar att barnen har yrkesrelaterade erfarenheter som de kopplar till familjemedlemmar 

och/eller den närmaste omgivningen. Det framgår att mestadels av barnen har erfarenhet av att 

sysslor fördelas lika inom familjen och beskrivs som genusneutrala. Majoriteten av barnens 

yrkesrelaterade erfarenheter är däremot genuspåverkade och följer således den könssegregerade 

arbetsmarknaden som den Statistiska centralbyråns lista redogör för (SCB 2016/18). Deras egna 

yrkesrelaterade aspirationer visar dessutom på att följa detta könsstereotypiska mönster. Detta går 

linje med det Connell och Pearse framhåller att genusordningen som råder i samhället återspeglas i 

mindre institutioner och organisationer. Studien framhäver att barnen är medskapare i sin 

utveckling av könsidentitet och att deras könstillhörighet framträder tydligare i specifika kontexter. 

Vi ser däremot att flickorna är mer angelägna om att tänja på den kvinnliga arenans gränser. 

Ytterligare en viktig aspekt som studien visar är att de yrkesrelaterade aktiviteter som erbjuds inom 

skolan och förskolans verksamhet har en positiv inverkan på hur barnen upplever den egna 

förmågan. Detta kan öka deras möjligheter till att känna att De kan bara De vill! 

 

7 Slutdiskussion 
 
Denna studie har inneburit en värdefull process för oss och den har framhävt viktiga aspekter att ta 

tillvara i vårt kommande arbete som förskollärare. Barnen är säkerligen den bästa inspirationskällan 
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för vår fortsatta personliga samt professionella utveckling och vi ser förskolläraruppdraget som en 

betydelsefull utmaning då vi ska lägga en god grund för deras framtid. Vi är medvetna om att det 

krävs mer insikt i vad genus är, vad genus gör och hur genus skapas då vi dagligen förhåller oss till 

våra föreställningar om genus. Förskolan spelar en betydelsefull roll då ett medvetet 

gränsöverskridande arbete kan ge barnen en ökad trygghet i att ta sig över de djupt inrotade 

normerade könsgränserna. Vår studie har dock gett oss en djupare insikt i den problematik som vi 

blivande förskollärare troligtvis kommer att möta i relation till ett normbrytande och 

gränsöverskridande arbete. Det vi kan utläsa av våra teoretiska ramverk som representeras av 

Yvonne Hirdman och Raewyn Connell och Rebecca Pearse är att det pågår en ständig positions- 

och maktkamp mellan kvinnan och mannen och att denna kamp oftast är osynlig. Det är inte förrän 

vi problematiserar eller ifrågasätter varför exempelvis arbetsmarknaden ser ut som den gör som vi 

uppmärksammas på en tydlig könsfördelning. En större andel kvinnor väljer yrken som relateras till 

omsorg medan en större andel män mer teknikbaserade eller mer fysiskt krävande yrken. Vi 

ifrågasätter inte endast varför arbetsmarknaden ser ut som den gör utan om det kan bero på att 

kvinnor och män utgår från skilda förutsättningar som antingen ger möjligheter eller begränsar. I 

detta avseende ger den tidigare forskningen en insikt om hur vi är medskapare av vår könsidentitet 

och att vi både omedvetet och medvetet väljer att förhålla oss inom accepterade normer och 

förväntningar. Dagligen utför vi omedvetet handlingar som förhåller sig inom ramen för det 

kvinnliga eller det manliga eller vi tillskriver omedvetet en kvinna eller en man olika egenskaper. 

Vi ser till att passa in i sociala sammanhang genom att följa ett beteende som anses lämpligt för vår 

könstillhörighet vilket vi tolkar som ett medvetet agerande. Det är vi i samspel med vår omgivning, 

samhället, vänner och familj som omedvetet och medvetet påverkar hur vi väljer att strama åt eller 

bredda vårt handlingsutrymme. Som blivande förskollärare och med djupare insikt i våra egna 

erfarenheter och föreställningar om genus ser vi möjligheten att kunna bredda barns 

handlingsutrymme. Vi bör ständigt reflektera över hur vi skall kunna erbjuda alla barnen en 

variation av gränsöverskridande aktiviteter för att de skall få med sig en positiv erfarenhet vilket 

kan utvidga deras intressen och handlingsutrymme.    

 

 
8 Vidare forskning 
 
Vår studie har vidgat intresset för det ovannämnda undersökningsområdet och vi skulle därför se 

det som relevant att utföra en studie av mer komparativt inslag där två skilda sociokulturella 

områden jämförs. Vi anser då att fokus på pedagogers föreställningar om jämlikhet och genus är av 

relevans. Studie skulle kännetecknas av en kvalitativ metod i form av individuella intervjuer av 
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pedagoger för att fånga deras föreställningar om genus och/eller om de finner för svårigheter samt 

möjligheter i deras arbetssätt med jämställdhet och genus.  

Vi tillägger att alternativt utföra en liknande studie inom ett socioekonomiskt utsatt område med 

fokus att undersöka barnens föreställningar och erfarenheter ur ett genusperspektiv.   
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10 Bilagor 
 

10.1 Informations- och samtyckesbrev  
 
 
 

 
 
 
 

Stockholm och datum 
 
Informationsbrev och förfrågan om barns medverkan i en intervjustudie som har i syfte att 
undersöka barns föreställningar kring olika yrkesroller och hur barnen positionerar sig 
själva i relation till dessa.  
 
Vi, Dina Bellos och Angelica Rebecchi, är studenter på förskollärarprogrammet vid Södertörns 
högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 
undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. 
Studien kommer att handla om barns föreställningar kring olika yrkesroller och om dessa kodas 
som manliga och/eller kvinnliga, samt hur barnen positionerar sig själva i relation till dessa 
yrkesroller.  
 
För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka förskolan XXXXXX, avdelningen 
XXXX, under mars månad och specifika datum kommer att stämmas av med avdelningens 
pedagoger. Vi skulle då vilja utföra gruppintervjuer med barnen i fokus, med hänsyn till deras 
frivilliga deltagande, och dokumentera dessa tillfällen med hjälp av videoinspelning, 
ljudupptagning och anteckningar. Vi är även öppna för att fånga upp informella samtal kring 
uppsatsens syfte vilket innebär att vi gärna samtalar med barnen vid spontana tillfällen.  
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 
anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte 
får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer 
att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna 
analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 
publikationsdatabasen DiVA. 
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All medverkan i 
studien är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. 
Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även barnen att bli 
åldersadekvat informerade om studien och de ges då också möjlighet att besluta om sitt eget 
deltagande.  
 
Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 



49 

 
 
 
 
 
Dina Bellos  
073-6155700 
dina01.bellos@student.sh.se 
 
Angelica Rebecchi  
073-5868198 
angelica01.rebecchi@student.sh.se 
 
 
Handledare 
Yulia Gradskova 
Södertörns högskola 
yulia.gradskova@sh.se 
08-608 41 70  
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  
 
 
 
 
Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
 
 
 
 
Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
Formuläret återlämnas till XXXXX senast den xxx. Om du/ni inte samtycker till att medverka i 
studien så bortse från detta brev.  
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10.2 Datum för utförandet av gruppintervjuer 
 
Förskolan Gläntan består av tre åldersindelade avdelningar med ca 41 barn på hela förskolan. 

På avdelningen, som vi besökte, arbetar tre kvinnliga pedagoger med 20 barn mellan åldrarna 4-5 

år. Vi lyckades utföra två gruppintervjuer och dessa har delats in enligt följande: 

Förskolan Gläntan 

1.    5 barn: Tindra, Louise, Jenny, Anton och Vilma, 2018-03-01 

2.    5 barn: Vera, Valentin, Ellen, Sonia och Alexandra, 2018-03-14  

  

Förskolan Solbacken består av tre åldersindelade avdelningar med ca 43 barn på hela förskolan. 

På avdelningen, som vi besökte, arbetar tre kvinnliga pedagoger med 20 barn mellan åldrarna 4-5 

år. Även här lyckades vi utföra två gruppintervjuer som har delats in enligt följande: 

Förskolan Solbacken 

1.    2 barn: Lilja och Raimona, 2018-03-05  

2.    5 barn: Vilgot, Klas, Anna, Milena och Jens, 2018-03-09  

  

Förskoleklass Ringen består av totalt 27 barn mellan åldrarna 6-7 år med tre kvinnliga pedagoger 

och en manlig resurs. Förskoleklassen hör till en låg-, mellan och högstadieskola som har totalt fyra 

förskoleklasser. Vi lyckades genomföra tre gruppintervjuer uppdelade på följande sätt: 

Förskoleklass Ringen   

1.    5 barn: Viktor, Stefan, Leila, Samuel och Simona, 2018-03-02 

2.    7 barn: Jasmin, Asta, Jonathan, Albin, Ville, Fredrik och William, 2018-03-06 

3.    2 barn: Konrad och Åke, 2018-03-08 
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10.3 Bilder till gruppintervju 
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    Alla bilder är nedladdade från Google  


