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 Abstract  

The way towards an equal society, where both women and men has the same possibilities both 

private and in professional life, has been a long and still ongoing process. During my practical 

studies to become a recreation instructor I have noticed a difference between the children I have met 

in my workplace. What I saw was that girls and boys had a different approach towards their future, 

plus that the pedagogues at the school had different roles depending if they were men or women. 

 

In this study I have investigated which dreams and visions a group of after-school children has, plus 

how these distinguish between the genders. I have through group interviews, first three boys and 

then three girls, investigated how children look at their future focusing on career, spare time and 

familysituation. The questions have also focused on how children look at the schools pedagogues 

with gender as a premiss. 

 

My result shows that the children's vision on their future tends to look different between the 

genders. The boy’s focus more on a career in either rescue work or on a career were an academic 

education is required, with an active life on the side. Where the girls focus on working either as a 

model or a make-up artist, and building a family on the side. The children's answers also show that 

they see a difference between the female and male pedagogues, where the men are more playful and 

fun, whilst the women are more helpful and experienced in craftsmanship and likewise. This means 

that the female and male pedagogues at the school assume different roles that in the long run 

probably affect the children and their views on feminine and masculine. The study´s result also 

grounds in different theories about gender plus earlier research in the subject.  

Key words: Gender, gender role, feminine, masculine, future, living, pedagogues, children 

Nyckelord: Genus, könsroller, kvinnligt, manligt, framtid, livsfrågor, pedagoger, barn  

Title: What do you want to be when you grow up? - A study about after-school children's dreams 
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 1. Inledning 

Vad vill du bli när du blir stor?  

Frågan ovan har de flesta av oss någon gång i vår barndom besvarat.  Likaväl har vi själva ställt den 

till barn i vår närhet. Sällan är svaret något bestående, det kan variera och bytas ut under åren vi 

växer upp. När jag själv var liten lekte jag ”mamma, pappa, barn” tillsammans med min bästa vän. 

Vi hade min stora Skrollan-docka som barn och sen turades vi om att vara mamma och pappa. 

Mammarollen var dock klart populärast då man som mamma fick vara den mest aktiva i leken. 

Mamman tog hand om dockbebisen, matade den och bytte blöja. Pappan däremot hade snarare en 

biroll där han fick låtsas gå till jobbet, för att sen komma hem och fungera som statist vid sidan av 

leken. Mamman var den vårdande och omhändertagande. Pappan gick till jobbet och tjänade ihop 

pengar till familjen. Jag var inte medveten om det då, men i efterhand kan jag se att jag och min vän 

redan då hade ganska klar bild av hur uppgifterna fördelades mellan könen. För oss fanns det alltså, 

redan i så ung ålder en uppfattning om den kvinnliga och manliga rollen. Som om det skulle vara 

två vitt skilda saker. Ser det fortfarande ut så här bland barnen idag, eller håller trenden på att 

vända? Kan det vara så att vägen mot ett mer jämställt samhälle har öppnat upp möjligheter för 

dagens barn att skapa en identitet som inte är lika fast bunden till könstillhörighet?   

Genus – från engelskans gender är enligt nationalencyklopedins beskrivning ett: 

 ”begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som     

 sammantaget formar människors sociala kön”  

 (Nationalencyklopedin, 2010).  

 Med det sociala könet menas det kön som är socialt och kulturellt skapat, till skillnad från det 

biologiska kön som vi föds med. Med detta menas då att man inte föds till flicka eller pojke, 

förutom de kroppsliga skillnader som med ögat går att skåda. Vår könstillhörighet kommer att lägga 

grunden för hur vi blir bemötta och uppfattas i resten av våra liv. Detta är vad denna empiriska 

undersökning kommer att handla om, med barnen som utgångspunkt. Genus kommer följaktligen 

kopplas ihop med så kallade livsfrågor med avsikt att undersöka huruvida genus påverkar barnen i 

dess funderingar inför framtiden och livet som blivande vuxen. Då mitt intresse som blivande 

fritidspedagog ligger i skolans värld så kommer även barnens syn på skolans pedagoger, utifrån ett 

genusperspektiv, lyftas fram.  
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 1.1 Bakgrund till studien 

Under mina tidigare fältstudier i de två skolor där jag haft min verksamhetsförlagda utbildning har 

jag uppmärksammat en skillnad mellan flickor och pojkars tankar om framtiden och sitt framtida liv 

som vuxen. Det har varit dessa iakttagelser som lett fram till valet att göra denna undersökning. 

Med hjälp av undersökningen vill jag se om det verkligen kan vara så att det biologiska könet kan 

påverka ett barns livssyn, eller om detta snarare är något som skapas tillsammans med att det 

sociala könet skapas. Uttrycket att vi ”gör kön” grundar sig bland annat på hur vi i vardagen och i 

skolans värld förstärker de olika könsrollerna och reproducerar könsstereotyper genom vårt 

förhållningssätt till kvinnligt och manligt. Kristina Henkel och Marie Tomicic´ skrev år 2009 en 

handbok till föräldrar och pedagoger i vilken man kan finna tips och tricks på hur vi kan ge barnen 

fler möjligheter i en könsstereotyp vardag. Titeln på boken är ”Ge ditt barn 100 möjligheter Istället 

för 2” denna titel i sig är oerhört talande för var själva problemet i ett könsstereotypt samhälle 

ligger. Det handlar om att vi begränsar barnen till att bli antingen eller. Antingen är man flicka eller 

så är man pojke. Detta kan för många vid första anblick låta självklart, men med denna indelning 

kommer även en begränsning som medför att allt som faller utanför normens ramar uppfattas som 

avvikande eller onormalt. 

 1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur barnens genus påverkar deras framtidsdrömmar och deras 

syn på det framtida livet som vuxen. För att ta reda på detta kommer följande tre frågeställningar 

ligga till grund för undersökningen:                                                                         

 Vilka visioner och framtidsdrömmar har fritidsbarnen? 

  Hur påverkar barnens kön synen på deras framtid? 

 Hur ser dessa barn på skolans pedagoger utifrån könstillhörighet?   

 2. Metod 

Undersökningen grundar sig på intervjuer med fritidsbarn på en skola söder om Stockholm. 

Intervjuerna har skett i så kallade fokusgrupper. Med fokusgrupper menas en form av gruppintervju 

där människor, tillsammans med en forskare samlas för att diskutera ett på förhand bestämt ämne 

(Wibeck, 2000, s. 7). Detta arbetssätt kommer att beskrivas mer ingående nedan. När man väljer att 

använda sig av intervjuer finns det två olika typer av intervjuer att utgå ifrån- den kvantitativa och 

den kvalitativa. Den kvantitativa undersökningen grundar sig ofta på frågor med fasta 

svarsalternativ och denna intervjutyp är vanlig vid till exempel enkätundersökningar. Denna form 
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av intervju blir således också väldigt strukturerad (Patel & Davidson, 2003, s.75). Då avsikten i 

denna studie var att få igång en diskussion mellan barnen, så passade den kvalitativa intervjuformen 

undersökningen bäst. Vid en kvalitativ intervju behöver inte formen vara lika strukturerad, här 

lämnas det öppet för forskaren att själv välja att ställa de frågor denne vill ha besvarad, i den 

ordningsföljd som passar sig bäst i situationen. Färdigformulerade frågor är inte heller alltid 

nödvändiga vid denna typ av intervju, då friheten i samtalet lämnar det öppet för att se i vilken 

riktning samtalet kommer leda.  Enligt Patel & Davidson så är själva syftet med en kvalitativ 

intervju att upptäcka och identifiera egenskaper i informanternas livsvärld, samt att lyfta fram deras 

egna uppfattningar (Patel & Davidson, 2003, s. 78).  

 

 2.1 Fokusgrupp 

Innebörden av begreppet ”fokusgrupp” grundar sig kort sagt på ordet fokus. Vilket i detta 

sammanhang tyder på att det är en diskussion som kommer att beröra ett på förhand bestämt ämne. 

Ämnet presenteras av forskaren eller den så kallade moderatorn i inledningen av diskussionen. 

Moderatorn kan även inleda diskussionen med hjälp av någon form av stimulusmaterial. Detta 

innebär att moderatorn använder sig av ett material som får fungera som uppvärmning inför 

diskussionen. Dels för att väcka ett intresse till ämnet, men även för att väcka tankar och frågor hos 

deltagarna. Det är dock viktigt att materialet är någorlunda opartiskt och det ska heller inte komma 

med fakta eller ge svar. Avsikten med materialet är i huvudsak att väcka en diskussion (Wibeck, 

2000, s. 9). I denna studie gjordes en kort genusövning som kommer presenteras närmare nedan. 

Själva arbetssättet, gruppintervjuer har använts av samhällsvetenskapliga forskare sedan 1920-talet, 

men genombrottet för fokusgrupperna kom med Robert Merton och Paul Lazarsfeld strax innan 

andra världskriget. Merton bjöds in som publik för av bevittna en gruppintervju som Lazarsfeld var 

delaktig i. Merton uppmärksammade då att intervjuaren ständigt ställde ledande frågor till 

deltagarna och Merton lade fram åsikten att de borde få tala mer självständigt. Lazarsfeld föreslog 

då att Merton skulle få fungera som en moderator för grupperna. Arbetssättet utvecklades och efter 

andra världskriget skrev Merton, tillsammans med två av sina studenter, boken The Focused 

Interviews. Boken publicerades 1956 och begreppet fokusgrupper ärvde sitt namn från just denna 

boks titel (Wibeck, 2000, s.17).  

 Det finns tre viktiga saker att komma ihåg när man använder begreppet fokusgrupp. Först och 

främst så är det en typ av forskningsteknik, och syftet är att samla in data för forskning. Det skall 

således inte blandas ihop med andra typer av gruppsammankomster som till exempel terapigrupper. 
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Det andra att tänka på är att man genom arbetssättet samlar in data genom gruppinteraktion. Alltså 

samlas och formas innehållet i det data man får in genom interaktionen mellan människorna som 

deltar. Det tredje och sista är det faktum att ämnet som ligger i fokus är förbestämt av forskaren 

(Wibeck, 2000, s.23).    

 

 2.2 Barnintervjuer 

Det medvetna valet av att vända sig direkt till barnen för denna undersökning grundar sig på 

intresset av att verkligen lyfta fram hur barnen själva tänker. Fokus ligger således på att intervjuerna 

skall vara ur barns perspektiv. När man talar om att se något ur barns perspektiv så menas det att 

man utgår från barnens egna föreställningar om sina liv. Avsikten är då alltså att försöka se saker 

och ting ur barnens synvinkel. En av vägarna till att göra detta är då genom samtal med barnen och 

följande verkligen lyssna på vad de säger (Arnér & Tellgren, 2006, s. 40) Motivet bakom 

barnintervjuer, ur en pedagogs synvinkel, är ofta för att själv bli bättre på att förstå barnens 

tankevärld och för att kunna skapa en bättre lärandemiljö för eleverna (Dovenborg & Pramling-

Samuelsson, 2009, s.8). Då det är min blivande yrkesroll som fritidspedagog som väckt intresset till 

denna studie, så kändes detta tillvägagångssätt som ett självklart val. 

 Det finns ett flertal aspekter att tänka på inför intervjuer med barn, några av dessa är bland annat: 

Kontakten med barnet eller barnen – att ha en god kontakt med barnen som intervjuas är nästan av 

samma vikt som att ha formulerat relevanta intervjufrågor, då barnens vilja att samarbeta med 

moderatorn är det viktigaste för att få reda något. Att barnen känner sig trygga både i situationen 

och med moderatorn blir därför viktigt.  Förutom detta är valet av lokal viktig, intervjun skall helst 

hållas på en lugn och avskild plats där man inte riskerar att bli störd av andra barn och pedagoger. 

Om någon som inte deltar i intervjun skulle komma in i rummet så riskerar man både att barnen 

tystnar och tappar koncentrationen (Dovenborg & Pramling- Samuelsson, 2009, s. 25). I detta fall 

använde vi oss av skolans så kallade ateljé. Detta är ett avskiljt rum som är bokningsbart, vilket 

innebär att vi kunde lita på att inte bli avbrutna under intervjuerna för att någon annan behövde 

komma in i rummet. Något som däremot kan antas ha påverka intervjuerna aningen negativt är 

tidpunkten då de genomfördes. Båda gruppintervjuerna i denna undersökning genomfördes direkt 

efter avslutad skoldag för barnen. Det vill säga första timmen på fritids. För att ha den bästa 

förutsättningen för en lyckad intervju bör man välja en tidpunkt på dagen då barnen inte är 

uttröttade, väntar på att få gå på rast eller är hungriga (Dovenborg & Pramling-Samuelsson, 2009, s. 

26). Dock är bristen på tid ofta ett problem ute i skolans värld och tiderna som valdes för 
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intervjuerna var helt enkelt de som passade bäst för alla inblandade parter. Barnen var medvetna om 

när intervjuerna skulle genomföras, så de var redan i förväg mentalt förberedda på detta. 

 Förutom de praktiska arrangemangen inför intervjuerna så finns det fler viktiga delar att tänka på 

inför intervjuer med barn. I detta fall valdes det som sagt att göra intervjuerna i grupper. Avsikten 

var att lyfta fram hur en grupp barn tänker tillsammans och då var gruppintervjun att föredra. I 

gruppintervjun så ger barnens enskilda svar upphov till nya frågor och funderingar och de kommer 

att påverka varandra samt hjälpa varandra vidare i samtalet (Dovenborg & Pramling- Samuelsson, 

2009, s. 29). Hur man ställer frågorna är också något som är viktigt att tänka på. För det första 

måste man veta att frågorna är begripliga för barnen, så hur frågorna ställs och formuleras blir 

avgörande för resultatet. Man bör även fundera på hur barnens svar följs upp, samt se till att barnen 

får den tid de behöver för att tänka igenom frågan och att de hinner svara innan man som intervjuare 

griper in i samtalet (Dovenborg & Pramling- Samuelsson, 2009, s. 31). Med andra ord så ska man 

inte bli rädd av att tystnad uppstår, utan låta frågorna sjunka in och ge barnen god tid att besvara 

dem. För övrigt skall frågor som endast kan besvaras med ett ”ja” eller ett ”nej” undvikas, då dessa 

inte ger mycket information om hur barnen tänker. Istället så skall moderatorn försöka uppmuntra 

barnen till att berätta och formulera sig med sina egna ord. Intervjun skall helst få karaktären av ett 

samtal, då detta kommer leda till att barnen blir villigare att dela med sig av sina tankar (Dovenborg 

& Pramling- Samuelsson, 2009, s. 33-34). Att intervjun närmare sig formen av ett samtal är även en 

av grunderna bakom den kvalitativa intervjun (Patel & Davidson, 2003, s. 78).     

 

 2.3 Etisk aspekt 

Samtliga barn som deltog i studien blev i förväg tillfrågade om de ville delta och de blev då också 

informerade om att deltagandet var helt frivilligt. De blev även informerade om syftet med 

undersökningen, både vid det första tillfället när barnen blev tillfrågade om de ville ställa upp i 

undersökningen och det upprepades sedan i början av de båda intervjuerna. Barnen blev här 

informerade om att de skulle delta i en intervju där man ville veta hur de själva såg på sin framtid 

och vad de ville göra när de blev vuxna. De blev även informerade om att det inte fanns några 

tankar eller funderingar som var fel, utan att intresset låg vid att få reda på vad de själva tyckte och 

tänkte. Barnen blev vid intervjuns början tillfrågade om de hade något emot att samtalet spelades in. 

Här förklarades det för barnen att inspelningen endast var ett hjälpmedel för forskaren så att 

anteckningar inte skulle behövas göras under intervjuns gång. Samtliga barn gick utan problem med 

på detta och tyckte snarare att det var roligt och lite spännande att bli inspelade. Efter intervjuns slut 
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lyssnades en liten del av inspelningen igenom så att alla barnen fick höra sin egen röst och något de 

själva sagt, vilket blev ett populärt inslag.   

  Alla namn som presenteras i undersökningens rapport kommer att vara fingerade, det vill säga att 

inget barn nämns vid sitt riktiga namn. Inte heller skolan kommer att benämnas vid sitt riktiga 

namn. Eftersom det är barn som deltagit i gruppintervjuerna så fick barnen innan intervjutillfället 

med sig informationsblad om studien hem till sina föräldrar. På detta fanns en kort presentation av 

forskaren samt ett utrymme för förmyndaren att lämna sitt godkännande till att dess barn var tillåtna 

att delta i studien (se bilaga 2). Både barn och föräldrar blev informerade om barnens 

konfidentialitet i undersökningens rapport. Med konfidentialitet menas, att det endast är jag som 

forskare som har tillgång till de uppgifter barnen lämnar och den information som kommer fram 

under intervjuerna (Patel & Davidson, 2003, s. 70). Att upprätthålla barnens konfidentialitet var för 

mig som forskare viktigt, därför raderades båda ljudupptagningar direkt efter transkribering. I alla 

former av forskning måste det övervägas huruvida metoden är etiskt riktig och att ingen person kan 

ta skada av forskningen eller göra något mot sin vilja. En av de positiva aspekterna med de så 

kallade fokusgrupperna, ur ett etiskt perspektiv, är att deltagarna kan undvika att besvara en fråga 

utan att det tydligt påverkar diskussionen (Wibeck, 2000, s.115). 

 

 2.4 Reliabilitet och Validitet  

Det finns två viktiga aspekter att se till när ett forskningsmaterial skall analyseras. Det första är 

reliabiliteten. Reliabilitet innebär att flera forskare, som är oberoende av varandra ska komma fram 

till samma resultat av undersökningen när de studerar materialet. Detta kan bland annat utläsas av 

att olika forskare, oberoende av varandra har kommit fram till samma resultat inom en viss typ av 

forskning vid olika tidpunkter (Wibeck, 2000, s. 119). I den forskning som genomförts till denna 

studie skulle reliabiliteten ha ökat om ett fler antal forskare studerat liknande fokusgrupper med 

fokus på samma ämne, för att sedan jämföra resultaten med varandra. Då detta ej varit möjligt så 

finns det andra aspekter som istället kan öka reliabiliteten i den forskningen som ligger till grund 

för studien. Detta är bland annat det faktum att resultaten som framkommit i studien kan jämföras 

både inom mellan de två olika grupperna. Reliabiliteten ökar även genom att det är samma 

moderator som leder de grupper som ingår i studien (Wibeck, 2000, s.120). Vilket också stämmer 

överens med denna studie. 

 Validitet å andra sidan grundar sig på om forskaren verkligen undersökt det som avsågs med 

studien (Wibeck, 2000, s.120). Alltså ligger frågan här vid om forskaren lyckats leva upp till 
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förväntningarna med studien och att studien har en tydlig röd tråd utifrån syftet, frågeställningarna 

och fram till presentationen av resultat och analys. Saker som kan påverka validiteten i 

fokusgruppstudier är risken med att deltagarna inte är uppriktiga med vad de säger. I en grupp kan 

grupptryck och rädslan att stå för sin åsikt påverka huruvida det som sägs stämmer överens med 

sanningen. Här blir det upp till forskaren själv att avgöra i hur hög grad han eller hon kan lita på att 

deltagarna verkligen säger vad de själva tycker och tänker (Wibeck, 2000, s.121).  

 2.5 Undersökning och urval  

Det finns två olika förutsättningar för en observatör när denne ger sig ut i fält, antingen som en känd 

eller okänd observatör. I detta fall var jag som moderator känd för eleverna som deltog i 

fokusgrupperna. Vilket i detta fall kan benämnas som en ”känd moderator” för att dra paralleller till 

observatörens roll. Jag valde att vända mig till den skola där jag tidigare gjort min 

verksamhetsförlagda utbildning, vilket innebar att barnen som deltog i studien redan kände mig. 

Utgångspunkten i denna studie är således att den är utförd av en så kallad känd observatör 

(moderator). Om observatören istället varit okänd skulle uppgiften bli aningen mer problematisk, då 

det vid samtal av denna typ bör finnas en tillit mellan forskare och informant (Patel & Davidson, 

2003, s. 96). I detta fall hade barnen som deltog i undersökningen redan en relation till forskaren, 

vilket i sig också påverkar motivationen hos informanterna (Patel & Davidson, 2003, s. 71). 

Barnen som deltog i studien gick samtliga i årskurs två och var således åtta år gamla. Skolan där 

undersökningen genomfördes är en liten skola med klasser från förskoleklass och upp till klass tre. 

Valet av att låta eleverna i årskurs två delta, grundade sig på den enkla anledningen att det var dessa 

elever som kände mig bäst. Urvalet av barn till studien skedde i samråd med en på skolan verksam 

fritidspedagog som kände barnen väl. Då intervjuerna skulle ske i form av fokusgrupper så valdes 

de barn som har lätt att prata för sig och uttrycka sina åsikter. Två stycken gruppintervjuer 

genomfördes, i den ena gruppen deltog tre stycken pojkar och i den andra deltog tre stycken flickor. 

Den medvetna uppdelningen mellan könen grundade sig på att det skulle bli lättare att jämföra 

resultaten, men även för att det på detta sätt underlätta för varje barn att våga komma fram och bidra 

till diskussionen. När målet är att jämföra åsikter hos människor så är det en fördel att använda sig 

av just separata grupper som är homogena inbördes (Wibeck, 2000, s. 51). 

 Förutom gruppdiskussionen genomfördes en kort genusövning tillsammans med barnen. Denna var 

utformad så att tre skyltar förberetts. På den ena stod det ”Tjej” och på den andra stod det ”Kille” på 

den tredje skylten stod det både ”Tjej och Kille”. Denna skylt var avsedd att vara ett mellanting, 

alltså ett könsneutralt alternativ. Dessa skyltar placerades sedan ut framför barnen tillsammans med 
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flera smålappar där olika yrken skrivits ut. Yrkeskategorierna på skyltarna var både yrken med en 

könsneutral klang såsom till exempel: Läkare och Lärare. Dessa blandades med yrken som i sin 

benämning låter mer könsbestämda som till exempel: Sjuksköterska och Brandman. Barnen fick 

sedan gemensamt välja att placera ut dessa smålappar vid den skylt de ansåg passade bäst. Avsikten 

med övningen var dels som en uppvärmning för att komma in i ämnet, men också för att se om de 

här barnen ansåg att det fanns några typiskt kvinnliga eller manliga yrken.  

 Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjuerna, det vill säga, samtalen  skrev ordagrant ut i 

textform för att det sedan skulle vara lättare att gå igenom materialet. När detta var gjort så valdes 

de mest aktuella delarna av diskussionerna ut för att användas som material och underlag till denna 

uppsats. Dess delar valdes utifrån tre teman, nämligen uppsatsen tre frågeställningar som 

presenterats ovan. Vissa delar av samtalen kommer medvetet ej presenteras ordagrant i resultatet 

nedan. Detta är av den anledningen att barnen antingen pratat i munnen på varandra eller kommit in 

på diskussioner för långt bort från ämnet. Det kommer även presenteras några citat från barnen som 

inte följs upp ytterligare i analysen, detta på grund av att de i sig är talande för hur diskussionen 

utvecklades barnen emellan och kan skapa en förståelse för läsaren hur barnen resonerar utan att de 

följs upp ytterligare.       

 3. Teoretisk bakgrund 

 3.1 Att göra kön  

Begreppet att ”göra kön” som presenterats tidigare i texten kräver en aning mer djupgående 

förklaring för att det skall förstås. Vi kan börja med att reda ut det faktum att kön inte bara är ett 

substantiv utan det kan snarare ses som ett verb. I det svenska språket finns dock ordet kön endast i 

formen av ett substantiv. Antingen som något som sitter på kroppen  i form av våra könsorgan eller 

något som sitter inuti kroppen, som vår kvinnlighet eller manlighet. I det Engelska språket däremot 

så finns kön i adjektivform – genderized, som beskriver en relation, situation eller position. 

Följande finns även verbformen – doing gender, som rakt översatt betyder: att göra kön. När vi ser 

på begreppet kön utifrån en verbform så fokuserar vi mer på människors aktiva handlingar istället 

för på vad de har mellan benen. Detta betyder att kön blir något som finns överallt. Det cirkulerar 

inom oss, runt om oss och mellan oss. Könet blir då snarare en aktivt pågående process istället för 

att begränsas till en sak, såsom vårt könsorgan (Elvin-Nowak & Thomsson, 2006, s. 11). Något som 

vi idag kan konstatera är att kön ofta handlar om just kvinnligt eller manligt. Kring dessa två 

faktorer skapas även en identitet som kvinna eller man. Könsidentiteten anses ofta vara något som 

varje människa föds med och som utvecklas i takt med att man utvecklas som person. Men i 
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motsättning till detta så anser de flesta könsteoretiker att ingen människa föds till ”kvinnlig” eller 

”manlig”, utan att det snarare är omgivningen kring det nyfödda barnet, som genom sin tolkning av 

barnets biologiska kön, börjar skapa en flicka eller pojke. Det är här det så kallade ”könspådraget” 

tar vid. Nu börjar valet av namn, kläder, leksaker och till och med bemötandet av barnet att styras 

utifrån vad det har fötts med för könsorgan (Elvin-Nowak & Thomsson, 2006, s. 21). Individen 

börjar skapas och utgångspunkten är genitalierna.   

 Så, vi föds till att leva som antingen en feminin eller maskulin människa. Båda dessa alternativ 

kommer att innebära att vi kommer att befinna oss i sammanhang där de för tillfället existerande 

normerna kommer blir styrande i hur vi utvecklas och är som människor. Dock inte sagt att dessa 

normer är något som ser lika ut överallt i världen. Dessa normer är skapade inom ramarna av de 

mellanmänskliga relationer vi befinner oss i och styrs av det samhälle och tid som vi lever i (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2006, s. 25). Allt handlar alltså om att formas av ett samhälle för att passa in. 

Ytterligare en viktig aspekt att nämna, är de individer som inte ryms inom dessa ramar. Det finns till 

exempel individer som föds med en missbildning på könsorganet vilket kan leda till att barnet inte 

går att könsbestämma. Dessa fall har visat sig vara ett stort trauma för föräldrarna, trots att detta inte 

är ett livshotande tillstånd. Svårigheten ligger här ofta vid att det är svårt att förhålla sig till ett barn 

som man inte kan klassa som antingen flicka eller pojke. Barnet blir ett ”det” någonting mittemellan 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2006, s.104). Det här är ett av exemplen hur vi människor har ett 

behov av att kategorisera människor, efter till exempel könstillhörighet, när detta inte går blir 

situationen både en aning konstig och obekväm. 

 Förutom dessa fysiskt uttalade fall av oklar könstillhörighet så finns de personer som väljer att leva 

som ”transperson”, eller de personer som helt enkelt inte finner sig i att leva efter den rådande 

normen. Här kommer vi in på begreppet strukturer, vilket kan kopplas ihop med hur vårt samhälle 

är uppbyggt. När en person kan följa de rådande strukturerna i samhället och kan nöja sig med att 

leva inom de ramar som det innebär, så blir dessa strukturer ej så tydliga. Det är först när någon har 

svårt att finna sig i dessa och går emot dem som de blir tydliga. Till exempel när en liten pojke vill 

bära kjol och leka med dockor eller när en vuxen kvinna inte vill ta hand om sitt barn. Då har 

plötsligt dessa strukturer uppenbarat sig och de människor som väljer att gå emot dem får ofta 

försvara sig eller kämpa för sina rättigheter på ett eller annat sätt (Elvin-Nowak & Thomsson, 2006, 

s. 39-40). Det som nämnts ovan är några få exempel på situationer då ”uppdelningen” och det 

självklara i begreppet ”antingen eller” är lika lättillgängligt. Detta kan kopplas ihop med begreppet - 

ett tredje genus vilket motsäger det faktum att det bara skulle finnas män och kvinnor. Det existerar 

även varianter av dessa två som mångdubblar de olika genuskategorier människor kan leva i 
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(Connell, 2009, 147). Detta leder oss vidare in på den rådande heteronormen som bidrar till hur man 

utvecklas som antingen flicka eller pojke. Begreppet heteronorm syftar på den rådande normen i 

samhället som bygger på de förväntningar hur flickor respektive pojkar ”skall” vara.  

 ”Heteronormativitet skall således förstås som ett aktivt normerande, grundat på en binär 

 könsuppfattning. Allt det som faller utanför stämplas som avvikande.”  

 (Butler, 2005, s.11)    

Denna starkt förankrade norm lämnar inte mycket utrymme till några alternativ utan lägger grunden 

för ett samhälle där det faktiskt bara finns två fullt accepterade alternativ, det vill säga flicka eller 

pojke. 

 3.2 Aktuell forskning 

Christian Eidevald undersöker i sin avhandling Det finns inga tjejbestämmare hur förskolelärarna 

på en skola bemöter barnen. Avsikten är att se om det här finns någon skillnad i bemötandet av 

flickor och pojkar. Han studerar även hur barnen på skolan positionerar sig i olika situationer både 

gentemot varandra och gentemot förskolelärarna. Syftet är kritiskt analysera hur barnens 

könsmässiga identitetsskapande går till (Eidevald, 2009, s. 19). Eidevald lägger fram tre olika sätt 

att problematisera begreppen kön och genus. Det första förhållningssättet är; att se på kön som 

biologiskt givet och genus som den ”sociala effekten” av det kroppsliga och biologiska könet. Ur 

detta perspektiv så ses det som en självklarhet att kvinnor och män till viss grad kommer utvecklas 

olika. Här ligger fokus vid att se vad de biologiska olikheterna kommer ha för effekt på individen i 

fråga. Det andra förhållningssättet är att se på könet som biologiskt givet, men genus som 

socialtkonstruerat. Här sker en uppdelning mellan det biologiska och det sociala könet. När detta 

perspektiv ligger i fokus så vill man studera hur våra föreställningar om kvinnligt och manligt 

påverkar hur vi beter oss mot varandra och vad vi förväntar oss utav varandra utifrån 

könstillhörighet. Genus är i detta fall det som avses skapa sociala konsekvenser och inte själva 

könet i sig. Det tredje sättet att se på det hela innebär att man ser på både kön och genus som 

socialtkonstruerat. Här anses det inte finnas någon tydlig skiljelinje mellan vad som är biologiskt 

eller kulturelltbetingat. Det är således under denna del som likheter och olikheter könen emellan får 

minst betydelse. Kvinnor och män ses varken som lika eller olika, utan fokus ligger istället vid att 

se hur genus konstrueras i den sociala samvaro man befinner sig i (Eidevald, 2009, 26). 

  

 Fanny Ambjörnssons doktorsavhandling I en klass för sig är en studie gjord bland gymnasietjejer. I 

avhandlingen får man följa ett trettiotal tjejer mellan 16 och 18 år. Ambjörnsson problematiserar här 
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begreppet ”tjej”. Och undersökningen riktar in sig på att tydliggöra hur man egentligen ”blir tjej”. 

Med detta följer också frågan om vad som är ”normalt” kontra ”onormalt”. Även hon beskriver här 

genus som en process. Ett exempel på detta är hur hon kopplar ihop begreppet med Simone de 

Beauvoirs klassiska formulering ”En kvinna är inte något man föds till, utan något man blir” 

(Ambjörnsson, 2008, s.12). Jag tolkar detta som att även Ambjörnssons syn på kön är något som 

konstrueras i den kontext man befinner sig i. Ambjörnsson beskriver hur hon själv influerats av ett 

poststrukturalistiskt perspektiv på genus. Med detta menas att genus inte existerar bortom de 

handlingar man dagligen utför. Alltså, hon anser att det inte finns ett biologiskt kön som i sin tur 

bestämmer vår identitet som kvinna eller man (Ambjörnsson, 2008, s.12). Ambjörnsson 

sammanfattar två olika synsätt på genus på följande sätt:  

 ”medan somliga teoretiker menar att människor agerar som de gör på grund av vilka de är,   

 menar andra att man blir den man är  på grund av hur man agerar”   

 (Ambjörnsson, 2008, s. 12)  

Här menar Ambjörnsson att hon själv influerats av senare synen på genus, vilket således även är det 

poststrukturalistiska sättet att se på det.   

 

 3.3 Styrdokument  

 I Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem står det under rubriken ”Jämställdhet 

mellan flickor och pojkar”: 

Det är viktigt att personalen  

 reflekterar över sitt eget förhållningssätt till manligt och kvinnligt och diskuterar hur den 

pedagogiska miljön kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet och  

 aktivt arbetar för jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i verksamheten. 

 (Skolverket, 2007, s. 26)   

Detta med hänvisning till att det även i läroplanen lyfts fram att jämställdhet är en viktig del i 

värdegrundsarbetet. Vilket innebär att man aktivt skall arbeta för att motverka traditionella 

könsmönster.  Vidare så beskrivs även vikten av de vuxnas eget förhållningssätt:  

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar 

till att forma flickors och pojkars uppfattning av vad som är kvinnligt och manligt.”  

 (Skolverket, 2007, s. 26) 



15 

 

 

Det ligger alltså ett ansvar på pedagogerna att aktivt arbeta för att könsstereotyper inte skall 

förstärkas eller synliggöras i skolan och på fritidshemmet. För att leva upp till detta krävs det dels 

en teoretisk kunskap om jämställdhet och genus, men även en erfarenhet av jämställdhetsarbete i 

barngrupper. Då många fritidsaktiviteter faktiskt är könsbundna, så är det pedagogernas ansvar att 

skapa en miljö där alla barn, oavsett könstillhörighet inspireras till att prova nya saker och vidga 

sina intressen och förmågor (Skolverket, 2007, s. 27)  

 

 3.5 Genus i samhället   

Raewyn Connell, som är professor of Education vid universitetet i Sydney anser att genus är en, 

som hon uttrycker det: ”nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala relationer och vår kultur” 

(Connell, 2009, s. 9). För övrigt menar hon att med genus följer det även med en hel del fördomar 

och lögner, i form av att många människor tror att män och kvinnor är varandras psykologiska 

motsatser. Detta hävdar hon är fel med hänvisning till den mångfald av genusmönster som har 

funnits bakåt i historien och hur de tar sig olika form i olika kulturer. I sin bok Om genus som är 

forskningsbaserad lägger hon fram en teoretisk beskrivning av genus med ett globalt perspektiv. 

Med det globala perspektivet menas att hon genom sin analys haft mångfalden världen över i 

åtanke, då hon menar att det även är så den moderna genusanalysen ser ut (Connell, 2009, s. 195). 

Connell poängterar att de flesta genusdiskussioner ofta rör det personliga planet, det vill säga frågor 

som rör bland annat identitet, barnuppfostran, sexualitet och fördomar. Hon vill här påpeka att det 

finns anledningar att gå längre än så och se på genus ur ett större perspektiv. Det börjar med att först 

räkna med institutioner, ekonomier, ideologier och regeringar för att sedan ta ner det till personliga 

relationer (Connell, 2009, s. 155).     

Kommer ni ihåg inledningen till denna uppsats? Det var nog ingen slump att min väninna och jag 

hade de könsstereotypa uppfattningarna om kvinnan och mannens roll i vår ”mamma, pappa, barn” 

lek. Faktum är att även Connell lyfter fram att, i alla moderna samhällen står kvinnor för den större 

delen av oavlönat hem och omsorgsarbete. Hon tillägger även med en aningen humoristisk underton 

att:  

 ”Om du inte ser de här sysslorna som arbete har du inte ägnat dig åt dem än.” 

  (Connell, 2009, s.15).  

I vilket fall, detta är den typ av arbete som ofta hänger samman med den kulturella definitionen av 

att kvinnor av sin natur är omvårdande, kärleksfulla, självuppoffrande och strävsamma eller med 

andra ord – goda mödrar. Goda fäder däremot, de förväntas vara de som fattar de viktiga besluten, 
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försörjer och representerar familjen utåt (Connell, 2009, s.15). 

 Genusskillnaderna som råder i det samhälle man lever i är oftast så stark förankrade och inrotade i 

oss människor så att vi knappt märker dem. Det är, som tidigare nämnts i texten, först när något 

eller någon går emot dem som de blir tydliga. Vad som är genusrelaterat lämpligt och passande 

beteende sprids ständigt i samhället. Man skulle kunna säga att det är ett omfattande socialt arbete 

som styr människors beteenden. De som bidrar till detta är bland andra föräldrar, lärare, media, 

präster och den vanliga detaljhandeln (Connell, 2009, s.18). De ovan nämnda aspekterna är sociala 

nätverk och faktorer som kretsar kring barnen idag, och på ett eller annat sätt påverkar dem till en 

uppfattning om vad som förväntas av dem utifrån könstillhörighet. Som Connell då uttrycker det, så 

är det inte ett förutbestämt tillstånd att vara kvinna eller man. Det är snarare ett blivande tillstånd, 

som aktivt konstrueras (Connell, 2009, s. 18). Det som då konstruerar detta kön är således samhället 

i sig och det nätverk som barnet växer upp i.      

 

 3.6 Livsfrågor 

Själva begreppet ”livsfrågor” är svårt att definiera då begreppet i sig är lika stort som det är otydligt. 

Dahlin kopplar ihop begreppet med ordet livsform, vilket enkelt kan beskrivas med vårt sätt att leva. 

Han menar att vi dagligen besvarar våra livsfrågor genom hur vi väljer att leva. Han kopplar ihop 

detta med svårigheten i att undervisa våra barn i livsfrågor, då detta är något vi omedvetet gör 

dagligen genom vårt sätt att leva (Dahlin, 2004, s.13). Frågan om undervisning och fostran blir 

högst aktuell i denna rapports utgångspunkt, då den bottnar i vad vi vuxna och pedagoger sänder ut 

för signaler till barn och elever som lägger grunden för hur ett könsstereotypt förhållningssätt 

överförs till barn och ungdomar. Således blir vår egen roll som kvinna eller man i skolan, och som 

förebilder för de barn vi arbetar med, en viktig del i barnens blivande syn på kvinnligt och manligt. 

Dahlin beskriver begreppet initiation som betyder invigning. Med detta menas att man påbörjar 

eller startar något, vilket är just vad som sker i skolans värld (Dahlin, 2004, s.13). Förskola och 

skola är en av de första sociala arenor där barnen får en inblick i hur vårt samhälle ser ut och 

fungerar. Detta blir då i förlängningen även en av de första arenor, utanför hemmet, där 

könsstereotyper tar fäste och reproduceras. Pedagogerna blir då här de ansvariga för att bryta dessa 

mönster och skapa ett klimat där alla tillåts vara sig själva och utvecklas till självständiga individer 

oavsett kön. En förenklad formulering blir således att pedagogernas egen syn på kvinnligt och 

manligt smittar av sig på barnen.   

 För att sätta begreppet livfrågor i anknytning till genus bör det förtydligas vad som avses med 
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livsfrågor i just detta sammanhang. Livsfrågor, eller snarare de existentiella frågorna, definieras ofta 

som frågor man inte kan finna ett entydigt eller konkret svar på. Det är inte dessa frågor vi avser 

undersöka här. Med livsfrågor kopplat till genus i denna studie, menas de funderingar barnen har 

inför sin framtid som vuxen kvinna eller man. Barnen som deltagit i undersökningen kommer ju 

troligtvis en dag finna svar på frågor de nu kan tänkas bära på gällande sin framtid. Dock sitter de 

inte inne med det svaret just nu. Det är inte heller det konkreta svaret på vad deras blivande yrke 

kommer vara eller huruvida de kommer skaffa familj eller inte som är kärnan i undersökningen. 

Den viktiga frågan är hur de själva ser på sin framtid, med genus som utgångspunkt. Livsfrågorna 

som blir centrala för denna undersökning är de tankar som barnen har just nu, på sin framtid och 

nuvarande situation i skolan.     

 4. Resultat 

 Moderator: Vad är viktigast i livet?  

 Emil: Att leva!  

 Nina: Att leva! 

 

 4.1 Mötet med pojkarna 

Det är måndagen den 18 oktober 2010, klockan är 13.00 och de tre pojkarna Miguel, Ivan och Emil 

kommer direkt från dagens sista lektion. Det är alltså den första timmen på fritids och dags för dem 

att delta i gruppintervjun som de tidigare gått med på att vara med i. Vi befinner oss i den så kallade 

ateljén där vi får sitta ostört, sånär på livliga ljud utifrån skolgården och någon enstaka person som 

går förbi utanför då och då. Vi sitter nära varandra på kortändan av ett långt ovalt bord. Stämningen 

i rummet är lättsam och avslappnad, samtidigt som pojkarna är nyfikna på vad som väntar. Eftersom 

det var ett tag sen vi sågs, så småpratar vi en liten stund om ditten och datten. När pojkarna väl 

börjar komma till ro och känner sig bekväma med situationen så får de en kort introduktion i vad 

som kommer att ske. Efter att de fått bekanta sig med ljudinspelaren som ligger framför dem på 

bordet så börjar vi med den så kallade uppvärmningen, det vill säga genusövningen som ligger 

framför dem på bordet. 

 Pojkarna börjar snabbt bläddra igenom lapparna med yrken som ligger framför dem. Här går det 

undan och de kommer efter lite diskussion fram till att båda könen kan jobba med samtliga yrken. 

De fastnar en kort stund vid yrket ”stadsminister”, men efter en gemensam kort överläggning 

kommer de fram till att: – Jo, men visst kan tjejer vara det med va? Huruvida det spelar in att det 

just varit val i Sverige och att vi faktiskt hade både en kvinna och en man överst på agendan till att 
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bli Sveriges nästa stadsminister spelar in, kan vara svårt att avgöra. I vilket fall så blir det aningen 

oväntade svaret att pojkarna inte anser att könet spelar någon roll i val av framtida yrke. När 

genusövningen är genomförd får pojkarna veta att ljudupptagningen kommer starta och de tittar 

förväntansfullt och storögt på ljudupptagaren när inspelningsknappen trycks på.  

 

 4.2 Mötet med flickorna  

 Dagen efter gruppintervjun med pojkarna är det flickornas tur. Även som med pojkarna sker mötet 

direkt efter avslutad skoldag och i samma lokal. Dock är stämningen en aning annorlunda. Fnittret 

flickorna emellan överröstar både min röst och det svaga sorlet utanför. De skojar, skrattar och 

pratar i munnen på varandra så pass mycket att jag som moderator måste be dem sansa sig. 

Presentationen av ljudupptagaren gör det inte lättare, men efter en stund lyckas de samla sig. 

Liksom dagen innan inleder vi med genusövningen men här förändras resultatet en aning.  

Flickorna är inte lika övertygade om att båda könen kan ha alla de yrken som står på lapparna. 

Flickgruppen, som består utav Nina, Moa och Sandra läser noggrant de små lapparna med de olika 

yrkena. De funderar och diskuterar sinsemellan. Tillslut har de gemensamt kommit fram till 

följande: De yrken som passar in på ”tjejskylten” är: Dagisfröken, Sjuksköterska, Lärare, Dansare, 

Modell, Journalist, Författare och slutligen Frisör. De yrken som passar in på ”killskylten” är: 

Snickare, Kock, Rektor, Pilot, Fotbollsproffs, Brandman och Präst. På skylten där det står både kille 

och tjej, det vill säga de yrken som flickorna tycker är könsneutrala och som båda könen kan ha är: 

Advokat, Statsminister, Städare, Politiker, Polis, Läkare, Programledare och slutligen Servera på 

restaurang.  

 

 4.3 Barnen om dess framtida yrkesroll 

Vid båda intervjutillfällena, det vill säga både vid mötet med pojkarna och med flickorna inleddes 

samtalet med frågan: Vad vill ni bli när ni blir stor? Frågan specificerades inte ytterligare utan 

barnen fick själva tolka innebörden i frågan.  Då detta var den första frågan, och barnens 

koncentration gärna drogs mot ljudupptagaren framför dem, så blev moderatorns roll att få igång 

samtalet genom uppmuntrande blickar och korta kommentarer. Då de vanligtvis pratglada barnen i 

början var avvaktande med att svara och tittade sig omkring på sina kamrater i hopp om att någon 

annan skulle ta ordet, så föll det sig på moderatorn att helt enkelt fördela ordet dem emellan genom 

att säga deras namn. Detta skulle dock snart förändras, ju mer ”varma i kläderna” de blev desto mer 
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flöt samtalen på och moderatorrollen förändrades från att uppmana till samtal till att snarare försöka 

avbryta, för att kunna gå vidare när samtalen gick för långt ifrån ämnet.     

 Moderator: Vad vill ni bli när ni blir stor? 

 Miguel: Målare, därför att jag har målat förut och det är kul. 

 Moderator: Måla på väggar och så alltså?  

 Miguel: Ja, och tavlor och så... 

 Emil: Första är vara brandman den andra är att vara läkare, på fritiden ska jag spela trummor.  

 Miguel: Och på fritiden ska jag spela elgitarr, jag har en. 

Ivan sitter tyst och ser väldigt fundersam ut. Jag tittar uppmuntrande åt hans håll och låter tystnaden 

oss emellan uppmana honom att svara. Tillslut utbrister han:  

 Ivan: Nu! Nu vet jag vad jag vill bli,  forska om molekyler!  

 Moderator: Det låter avancerat, vad skulle du vilja göra på fritiden då? 

 Ivan: Läsa... Läsa om molekyler. Det gör min pappa.  

 

Pojkarna tolkar frågan, likt min förväntan vid den blivande yrkesrollen. Men även fritidsaktiviteter 

och vad de vill syssla med vid sidan av yrket får en plats i deras funderingar kring vad de vill bli när 

de blir vuxna. Pojkarnas samtal leder dem även in på frågan kring huruvida tjejer kan vara 

rockstjärnor eller inte, detta tack vare Miguels och Emils intresse för att spela trummor och elgitarr 

på fritiden. Miguel hävdar att han tror att det kan bli lite problem för en tjej att spela elgitarr och 

han säger att han skulle bli väldigt förvånad om han såg det. Emil har svar på tal till detta:  

  Emil: Jag tycker faktiskt att det är likadant att alla, både tjejer och killar kan spela både elgitarr och 

 trummor, alla tjejer som kommer till mig brukar spela trummor och låna mina och brosans elgitarr 

 brukar också tjejer låna. Så jag tror nog att det kommer fungera bra. 

Då jag finner det intressant att spinna vidare på deras egna funderingar kring detta så frågar jag dem 

om det finns några tjejer som är rockstjärnor? Detta håller samtliga med om, även Miguel denna 

gång:  

 Miguel: Ja, som Bob Marley  

 Moderator: Bob Marley, är det en tjej? 

 Miguel: Det låter som ett tjejnamn. Okej, Hannah Montana det är i varje fall en tjej! 

 Emil: Alltså, Bob Marley det är inte ens rock. Men tycker du att det är håret?  
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 Miguel: Nej alltså det är namnet, jag har inte ens sett han, det låter som ett tjejnamn...        

 Emil: Han heter BOB! Tänk inte på efternamnet.  

 Miguel: Jaha, då fattar ja! 

 

Hos flickgruppen kommer svaren lite snabbare och med en aning mindre eftertanke. De ångrar sig 

även några gånger, dels för att de helt enkelt själv kommer på ett nytt yrke. Men även när de hör 

kompisens svar och kommer på att det också låter spännande. De visar också en benägenhet att vilja 

berätta för varandra, vad den andra vill och inte vill syssla med. En lätt känsla av konkurrens ligger 

i luften, kanske över att någon av de andra ska komma på ett bättre yrke än vad man själv kommit 

på.  

 Nina: Jag vill bli....Vad heter det, jobba på hunddagis.  

 Moa: Jag vill bli kock!  

 Sandra: Jag vill bli, jag vill jobba som, på djuraffär.. Jag tycker inte om så här när hundar gjort illa 

 sig, jag har sett på ett tv program när de opererade och så det vill jag inte göra det verkar äckligt.  

 Nina: Åh, jag ångrade mig jag vill gå som modell!  

 Sandra: Det verkar roligt det vill jag också göra!  

 Nina: Nej det vill du inte!  

 Moa: Jag vill bli modellskapare! 

 Moderator: Jaha, vad menar du då? 

 Moa: Alltså sån som ser till att modellerna ser bra ut och så 

 Nina: Sminkar och så va?  

Flickorna har tolkat frågan lika som pojkarna och svarar utifrån vilket yrke de vill ha när de blir 

stora. Här kommer dock inga fritidsintressen in i bilden. Vilket också skall visa sig vara en aning 

svårare att få reda på av flickorna även under resten av samtalet. Hos pojkarna ligger mycket fokus 

på en aktiv fritid, men flickorna har väldigt svårt att komma på vad man kan tänkas göra på sin 

fritid som vuxen. 

 4.4 Barnen om framtiden som vuxen 

Samtalen om framtiden i allmänhet, och vad de önskade skulle ske i framtiden tedde sig till en 

början ganska svår, då deras tankar i början bara ledde något år framåt i tiden. När flickorna fick 

frågan om vad de önskade sig i framtiden så kom önskningar om materiella saker som ny mobil, ny 
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dator och nytt husdjur upp. Sandra längtade också efter att få ta hål i öronen, vilket hon visste att 

hon skulle få göra nästa år. Vid omformulering av frågan så kom vi dock lite djupare in på de större 

funderingarna kring det framtida livet. Frågan barnen fick istället var då: ”Vad tror ni att ni gör om 

20 år?”. Här tog funderingarna fart och ett av barnen i gruppen med flickor utbrast ”Ja, men då är 

vi ju 28, alltså lika gammal som Josefins mamma!” (Josefin är en klasskamrat till flickorna). Här 

fick de således en referensram och något att gå efter för att förstå hur pass långt fram i tiden 20 år 

är.  Samtliga flickor var överens om att de vid denna tidpunkt bodde själva, antingen i lägenhet eller 

i hus. Flickorna fokuserade mest på den biten med att de skulle bo själva medan pojkarnas fokus låg 

vid att de ville bo stort och lyxigt. Helst skulle det finnas både en fast bostad där de skulle bo året 

runt, men de ville även ha lantställen att åka till där de kunde koppla av. 

Att skaffa barn var dock något som var lite känsligt och generande för samtliga. Detta  fick däremot 

mer utrymme i diskussionen med flickorna.  

 Moderator: Vill ni ha barn?   

 Alla: Kanske… (tveksamt) 

 Miguel: Men det kan bli ganska äckligt. Jag vet sånt. Jag har forskat om det på datorn.  

 Moderator: Känns det viktigt att skaffa egen familj?   

 Miguel: Nej, det räcker med flickvän... 

 

Inte heller flickorna är helt bekväma med frågan till att börja med och ett nervöst fnitter utbryter i 

rummet. De skickar ordet vidare och uppmanar varandra att besvara frågan först. Dock samlar de 

sig efter en stund och Sandra hävdar med bestämd röst att hon vill ha en dotter som ska heta Molly. 

Nina flikar in i samtalet och berättar att hon vill ha tvillingar, vilket även Moa stämmer in i. En 

livlig diskussion kring förslag på barnnamn startar. Jag lyckas här snappa upp att det endast är 

flicknamn det talas om, så flickorna får följdfrågan om de inte vill ha pojkar? 

 Nina: Alltså barnpojkar? Nej, jag vill ha en tjej!  

Alla nickar och håller med, de vill ha flickor när de får barn. Vi pratar vidare en stund om vikten av 

att skaffa barn och hur gärna man vill det. Flickorna kan dock se några tydliga baksidor med det 

hela, och har förstått att det där med ”barnskaffande” minsann inte är någon dans på rosor.  

 Moa: Dom kan nypas väldigt hårt, de kan bitas de kan dra i håret, de skriker och bajsar väldigt 

 mycket!  

 Nina: Också måste man bära tunga magar!  



22 

 

 

Det där med att komma fram till vad som egentligen är en familj var inte så lätt. Åsikterna kring 

huruvida man måste ha barn för att få kalla sig för familj, eller om det räcker med en parrelation går 

isär bland barnen.  

 Moderator: Är man en familj om man bara är två stycken då, om man inte har några barn?  

Miguel: Ja, man kan vara en väldigt liten familj också. I fall man gifter sig och sen skiljer sig så kan 

det bara vara en liten bäbis och en pappa eller en mamma.  

Miguel är öppen för en mer alternativ familjesituation och kan se att även ett barn och en 

ensamstående förälder räknas som en familj. Emil håller även med om att det kan se lite olika ut 

och tar som upp klasskompisen Carl som exempel. Han berättar att Carl är det enda barnet och 

förklarar att hans barn i sin följd inte kommer få några kusiner, eftersom Carl inte har några syskon.  

Under den här diskussionen har Ivan suttit tyst. Jag vänder mig mot honom och undrar om han vill 

tillägga något, men han skakar bara avböjande på huvudet. Då inflikar Emil att Ivans föräldrar har 

skiljt sig. Ivan svarar direkt att det inte stämmer, det har inte alls skiljt sig! Emil kontrar då med att 

de har flyttat till olika hus. Ivan nickar till svar. Jag vill inte lämna Ivan med den information som 

kommit fram, så jag frågar hur han mår och hur han känner sig? Han berättar att flytten hade skett 

så nyligen som igår och att allt känns väldigt ovant. Jag väljer här med hänsyn till Ivan att byta 

ämne, men tänker för mig själv att jag ska komma ihåg att prata mer med Ivan vid ett senare tillfälle 

och känna av hur han mår.  

 

Flickornas diskussion fokuserar mycket på huruvida man måste ha barn för att kunna kallas för 

familj. Buden är lite olika men alla är överens om att det måste finnas barn med i bilden för att vara 

en familj, de hakar dock upp sig på om det verkligen räcker med ett barn. Funderingarna lutar åt att 

man nog måste ha minst två barn för att få räknas som en familj.    

 Nina: Man måste ha ett barn! 

  Moderator: Är man ingen familj om man bara är ett par?  

 Moa: Nej... jag tycker det är ett par bara.  

 Nina: Ja ett, eller två barn måste det vara!  

 Sandra: Ja annars är det bara ett par!  

 Moa: En familj är om man har två barn!  

Diskussionen barnen emellan fortskrider och genom en viss styrning från mig som moderator 

återkommer vi till vad de mer ser i sin framtid. De får återigen fundera på vad de själva tror att de 
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gör om 20 år. Nu när de får samma fråga en andra gång så har de uppenbarligen hunnit fundera lite 

mer på den. I de båda grupperna så har svaren och funderingarna utvecklats en aning.  

 Miguel: Jag vill börja! Om 20 år då kanske jag leker lite vildare. Alltså, nu menar jag att jag 

 springer och håller på och tävlar också blir man jätte snabb och då vill man möta de som är lite 

 äldre. Fast det är en sport som jag vill börja med, taekwondo alltså då lär man sig att försvara  sig 

 mer. 

 Emil: När jag är 28 år jag nog judoproffs!  

 Moderator: Ivan vad tror du gör då?  

 Ivan: Då vill jag springa sån där springtävling. Typ 4 mil och längdskidor.  

Samtliga pojkar vill syssla med någon slags sport och bli ”proffs” när de blir stora. Förutom det som 

de ovan nämnt så kommer Miguel på att han även ska köra cross och fyrhjuling på fritiden. Emil 

skall se till att ha sina trummor på sitt lantställe, så han kan åka dit och spela trummor och koppla 

av när han är ledig. När flickorna får samma fråga upprepad, så börjar de fundera på att de vill ut 

och resa när de blir stora. Sandra är redan berest och har varit i flera olika länder tillsammans med 

sin familj. Hon räknar upp dessa länder och de andra flickorna säger att de också vill få chansen att 

resa till dessa platser. Flickorna har fortfarande inte pratat så mycket om vad de vill göra på fritiden 

till vardags, förutom att vara ute och resa. Så jag försöker återigen starta en diskussion om 

fritidsaktiviteter med dem.  

 Moderator: Vad vill ni göra på fritiden då?  

 Nina: Jag kommer att shoppa och bada!  

 Moa: Åh, jag älskar och shoppa och fina kläder!  

 Sandra: Jag med! Jag tycker vuxenkläder är så fina men de finns inte i barnstorlek! Åh!  

 Moderator: Vad tänker ni på för kläder då?  

 Sandra: Min mamma har sån där lång kappa med olika färger och typ..  

 Moa: Min mamma har en kappa med glitterknappar...  

 Nina: Jag vill ha en sån där klänning som Hannah Montana. Klänning med glitter och stjärnor 

 också glittrar det jättemycket och sådära. Jättemycket paljetter och ungefära såhär…   

 Sandra: Men jag tycker om Mamma Mia och Abba och dom också. (Sjunger på Mamma Mia)  

 Nina: Tycker du? Jag tycker ungefär de är såhär nittonhundratalingar... 

Diskussionen om Abba leder flickorna in på ett samtal kring äktenskap och att gifta sig. Detta på 
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grund av att Sandra berättar att Abba slutade sjunga tillsammans just för att de hade varit två par 

som sedan hade skiljt sig, och då kunde de inte fortsätta sjunga tillsammans längre.  

  Moderator: Vill ni gifta er då?  

 Nina: Jag ska gifta mig med Justin Bieber!  

 Sandra: Ja jag vill gifta mig! (Lite blygt, kollar på de andra)  

 Moa: Ja jag vill ju ha en ring här (pekar på handen) dom är fina! Har du någon ring?  

 (jag visar min hand att jag inte har det)  

 

 4.5 Barnen om pedagogerna på skolan  

Vi har nu kommit in på den sista delen av intervjun och det återstår att se huruvida barnen anser att 

det är någon skillnad på de kvinnliga och manliga pedagogerna på skolan. När jag först ställer 

frågan ”Tycker ni att det är någon skillnad på killarna och tjejerna som jobbar på skolan?”. Så blir 

svaret från killarna först ett nej. De tycker inte att det är någon skillnad. Det är först när jag 

utvecklar frågan huruvida de har olika uppgifter eller om de gör olika saker på skolan som det 

kommer fram att de faktiskt finns en skillnad ändå. Flickgruppen däremot, de är redan från början 

överens om att det är en skillnad mellan de manliga och kvinnliga pedagogerna. När jag formulerat 

om frågan till pojkarna och frågar om tjejerna och killarna gör olika saker på skolan lyder svaren 

följande:   

 Miguel: Ja att Lisa är bäst på att pilla upp små saker, hon har såna där långa naglar. Och Anna är 

 också bra på det, att sy och pyssla och så...  

 Emil: Men Lisa är också bra på det. Alla är faktiskt bra på det, Lisa, Elsa och Anna är bra på det. 

 Moderator: Är aldrig killarna med på det?  

 Emil: Nej, dom  brukar säga: ”Nej det där kan inte jag!”  

 Miguel: Nej men killarna dom kan inte det där, de är inte så vana med det där. Anders han är bäst 

 på att busa och skrämmas och sånt där.  

 Ivan: Ja han busar och skräms och sånt där, det är kul.  

Diskussionen med flickorna lutar genast åt att det är skillnad på tjejerna och killarna:  

 Moa: Ja, ja! Killarna busar mycket mer med eleverna 

 Moderator: Vad gör då tjejerna mer?  
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 Nina: De står mer med paraply och så, men killarna måste busa mycket mer, det är ganska 

 roligt som Wille han tog Lenas mössa och allting. 

 Moa: Och Anders han, ibland är han jätterolig så bär han oss uppochner och såhär och  busar. 

 Snurrar oss i benen och så… 

 Moderator: Är det alltså lite mer fart på killarna, är det så det är?  

 Sandra: Ja! Och typ tjejerna de står såhär med pärmarna ”Sandra och har gått hem och den där 

 personen har gått hem” och om det regnar då tar de paraplyet och så, åh vi får inte bli blöta 

 liksom… 

 Moa: Elsa mer är mer såhär ”Ja jag säger till! Säger till att du har gått hem!” Hon är mer som  en 

 kille…  

 Nina: Nej, hon är duktig!  

 Moa: Ja. Men hon känns mer som en.  

 Moderator: Hur menar du då, hon är mer som en kille? Berätta vad du menar!  

 Moa: Hon känns inte, alltså… hon känns mer sportig än de andra. 

 Sandra: Ja hon kan komma på mer bra saker, åka skidor. Hon kommer på mer bra idéer.. 

 Nina: Ja hon säger: spela fotboll, basket, bandy…  

 Moa: eller hoppa hopprep, eller hoppa hage…  

 Moderator: Märker ni någon skillnad på dem inne också?  

 Sandra: Tjejerna hjälper till mer om man ska sy och så, och med pärlorna. Anders och dom 

 brukar mest gå runt lite…  

 Jag: Hjälper inte de till lika mycket?  

 Alla: Nej!  

 Nina: Lisa syr jätte mycket, killarna de går bara runt liksom ba´ tjena går du hem nu? Jag 

 stryker dig!  

 Moa: Dom gör inte så jätte mycket faktiskt!  

 Moderator: Gör de inte?  

Nina: Nej, men det är ganska många som brukar få rida på Anders rygg, han är så lång! Man kommer 

så högt upp så man kan nå upp till taket.  

 Moderator: Det låter som om de är mycket lättare att busa med killarna här då?  

 Alla: JA!  
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 Moderator: Vad är bäst då?  

 Nina: Busiga grabbarna, det är roligast!  

 Sandra: Men de andra är finare. 

 Nina: Men de busar inte med oss så mycket, de vill inte. Ba blää!  

Gruppen med flickor hade mycket att säga om pedagogernas olika roller, därav får den diskussionen 

vara med i sin helhet. Pojkarna som i början hade lite svårt att se att det skulle vara någon skillnad 

dem emellan kommer under samtalets gång på saker som faktiskt skiljer dem åt. Miguel kommer på 

att pedagogerna även har lite olika sätt att ”rastvakta” på beroende på om de är tjejer eller killar. 

Han förklarar att tjejerna mer står still och håller koll på barnen eller så cirkulerar de runt på 

skolgården. Killarna däremot, de leker mer med barnen och spelar bandy och så. Emil känner att 

han vill försvara dem och säger, att det är ju det som är så bra, och menar att det är positivt att de 

gör olika saker. Han försöker förklara för Miguel att de kvinnliga fröknarna gör så bara för att ha 

bättre uppsikt på vad som händer. Tiden börjar nu rinna ut och det är dags för barnen att få gå ut på 

fritids. Jag avslutar båda gruppintervjuerna med att fråga om barnen har något mer att säga och om 

de kommit på några mer funderingar under samtalet som de vill ta upp. Miguel har nog suttit och 

funderat på huruvida det egentligen är någon skillnad på tjejer och killar då detta blir hans 

avslutande ord:  

 Miguel: Jag vet en skillnad som inte är någon skillnad. Tjejer kan ha jättelångt hår, killar kan 

 också ha det! Det är ingen skillnad alls.  

 Emil: Många rockstjärnor har jättelångt hår. 

 Moderator: Tycker ni vi har kommit fram till någonting idag?  

 Emil: Det finns ingen skillnad!  

 Moderator: Är ni överens om det?  

 Alla: JA!  

När flickorna får möjligheten att sammanfatta dagen så fokuserar alla tre på en snabb genomgång 

på hur det framtida livet kommer att se ut. Alla räknar här in självständigheten det innebär att bli 

ungvuxen och tonåring samt hur de sen kommer att hitta en partner, gifta sig och skaffa barn. Moas 

sammanfattning får knyta ihop det hela:  

 Moa: Först så är jag 8, sen blir man tonåring, typ fester handlar kläder, shoppar och så, sen blir  man 

 ihop och gör slut massa gånger. Sen får man en ring och gifter sig och sen flyttar man in i hus  och 

 får barn. Sen dör man!  
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Barnens engagemang och vilja att delta i undersökningen var mycket bra och bidrog till givande 

diskussioner. Samtliga barn hjälpte till att föra diskussionerna framåt och alla bidrog med sina 

tankar och åsikter. Dock var det vissa som tog mer plats än andra vilket även går att utläsa av 

resultatet ovan. Ivan som i vanliga fall är en väldigt framåt kille med mycket intressanta funderingar 

var vid tillfället mer lågmäld än vanligt. Som det även presenterats i resultatet ovan så ligger hans 

föräldrar just i en skilsmässa och de hade dagen innan vårt möte i fokusgruppen flyttat isär. Då 

samtalet ofta ledde in på familjesituationer kan detta vara en bidragande faktor till varför han valde 

att hålla en låg profil i samtalet.  

 

 5. Analys av resultat  

Så, åter till frågan som inledde den ovan presenterade resultatdelen: Är flickor och pojkar olika? 

Om det nu är så, vad är det som bidrar till att individer i så ung ålder redan har olika syn på sin 

framtid? Borde inte framtiden se ganska likartad ut i dessa unga individers ögon? Genom de två 

genomförda intervjutillfällena så har det kommit fram att det finns saker som är lika mellan 

grupperna, men det har även kommit upp tankar, åsikter och funderingar som skiljer dem åt. Den 

första frågeställningen inför denna studie var ”Vilka visioner och framtidsdrömmar har 

fritidsbarnen”? Och den andra var: ”Hur påverkar barnens kön synen på deras framtid?”. Dessa 

två frågeställningar ligger till grund för resultatets två första delar och kommer här att vävas 

samman för att skapa en överblick i huruvida könet är styrande i de tankar som rör barnens framtid. 

 

 5.1 Karriär och fritid 

Vi kan konstatera att samtliga barn har en idé om vad de i framtiden vill jobba med. Pojkarna vill 

jobba antingen som målare, brandman, läkare eller forskare. Flickorna de drömmer om att få jobba 

på djuraffär eller gå som modell. En av tjejerna nämner att hon vill jobba som kock, men ångrar sig 

ganska snabbt till att hon nog hellre vill bli modellskapare, som hon uttrycker det. Vi kom sedan 

fram till att det var sminkös och stylist för modeller hon menade. Man kan här se en viss skillnad i 

barnens val av framtida yrke. De yrken flickorna nämner är samtliga mer eller mindre feminint 

klassade. Undantaget kan vara Sandras val av att jobba på djuraffär. Hon berättar även att trots att 

hon vill jobba med djur, så vill hon inte jobba som veterinär då hon anser det vara äckligt att 

operera eller se när djur skadat sig. Ingen av de yrkesval flickorna ser i sin framtid är yrken som 
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kräver att de är högutbildade. Det är yrken som fokuserar på yttre attribut som kvinnligt skönhet, 

antingen att själv arbeta som modell, eller att sminka och styla modeller. Heléne Thomsson 

beskriver i sitt kapitel ”Arbetslivet och hälsan” hur hon själv som ung, omedvetet blev instyrd till 

att arbeta inom barnomsorgen. Inte för att det var något hon själv drömde om, utan för hon som 

person ansågs passa inom den sektorn och för att ”det behövdes tjejer som hon där”. På grund av en 

könsuppdelad arbetsmarknad och rådande normer och strukturer valde hon sitt blivande yrke för att 

hon ville vara en ”bra kvinna” i den tid och sociala situation hon befann sig i (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2006, s. 180). Om vi då jämför detta med dagens situation. Kan det vara så, att det i 

dagens samhälle finns en förväntan på att yrken fokuserade på yttre skönhet är vad flickor skall vilja 

syssla med? Ambjörnsson framhåller att, att vara tjej nästan har blivit liktydigt med att ha en viss 

relation till sin kropp, sexualitet och genusidentitet (Ambjörnsson, 2008, s. 30).    

 Om vi jämför detta med pojkarna å sin sida, så väljer de samtliga yrken som kräver lång utbildning 

eller är typiskt ”manliga”. Det är arbete som antingen kräver mycket av en person, fysiskt eller 

psykiskt. Blir den förväntade ”manligheten” pojkarnas begränsning i val av framtida yrke?  

Maskulinitet kopplas ofta ihop med kroppen och kroppslig styrka och förutom detta så är det ofta 

idéer med maskulin bas som dominerar hela näringslivet (Elvin-Nowak & Thomsson, 2006, s. 203). 

Även Connell beskriver hur arbetarklasspojkar som inte har möjligheten till att vidareutbilda sig, 

ofta rekryteras till yrken som kräver en god fysik och grundstyrka. Såsom till exempel polis eller 

annat säkerhetsarbete (Connell, 2009, s. 17). Hon framhåller även att pojkar och män ofta kan få 

betala ett högt pris för att leva upp till den förväntade maskuliniteten och hänvisar här till forskning 

som visar att män oftare skadas i arbetsplatsolyckor än kvinnor. De män som däremot inte följer den 

maskulina normen riskerar att anses vara feminina eller mesiga (Connell, 2009, s. 21). Män antas 

även i högre utsträckning styras in mot att syssla med hårda sporter på sin fritid, där en stark och 

god fysik ligger till grund för att lyckas. Faktorer som bidrar till denna styrning, menar Connell, är 

inte bara genom skolan och den egna familjen utan även av massmedia (Connell, 2009, s. 17). Detta 

är något som också återspeglar sig i intervjun med pojkarna. Samtliga ser någon form av sportig 

aktivitet som önskvärd i sin framtid. Förslag som kommer upp är kampsporter som taekwondo och 

judo eller maratonlöpning och längdskidåkning. Flickorna däremot är mer inne på att de vill shoppa 

och kolla på fina kläder. Det närmaste en sport de kommer är när en flicka säger att hon vill bada på 

sin fritid. Det är överhuvudtaget svårt att få reda på vad flickorna vill syssla med i form av en aktiv 

fritid. Kajsa Wahlström har genom sitt jämställdhetsprojekt på två förskolor i Gävle observerat 

bland annat hur olika pedagogerna bemöter barnen utifrån kön i utövandet av olika sporter. Hon 

beskriver här hur pojkarna uppmuntras till en livligare lek med skoj och skratt, det är ofta full fart 
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både bland pedagoger och barn. Det tas inte heller vidare allvarligt på att följa spelets regler. Bland 

flickorna däremot, där blir det mer regelstyrt, försiktigt och lågmält. Både barn och pedagoger 

verkar ha roligare på ”pojkarnas sätt”, medan spelet bland flickor inte blir lika roligt och lustfyllt 

(Wahlström, 2004, s. 63-69). Kan detta vara en av de aspekter som skapar ”sportiga” pojkar och 

bidrar till att flickor inte känner samma lust inför utövandet av sporter på fritiden? I handboken Ge 

ditt barn 100 möjligheter istället för 2 beskrivs även hur olika vi använder vårt kroppsspråk 

beroende på om det är flickor eller pojkar vi bemöter, i till exempel bollekar. Till pojkar så kastas 

och studsas ofta bollen högt och hårt, till en flicka rullas eller kastas bollen försiktigt. Vi visar 

genom detta vad vi tror om barnen och deras kapacitet. Vi får inte heller glömma det klassiska 

uttrycket ”tjejkast” som säkert de flest av oss någon gång yttrat, det är inte ett positivt tillrop, eller 

hur? (Henkel & Tomicíc, 2009, s. 172). Detta är ett exempel på hur till synes obetydliga 

kommenterar och handlingar kan bli betydelsefulla och uttrycket ”tjejkast” blir ett uttryck för något 

som tjejer förväntas vara dåliga på, det vill säga kasta boll.  

 

 5.2 Barn och familj 

Förutom den blivande yrkesrollen och fritidsaktiviteter, så ledde samtalen med barnen in på den 

framtida livssituationen på ett mer familjärt plan. Här berördes frågor kring huruvida de ville gifta 

sig, skaffa barn och familj samt hur de ville bo. Här var flickorna mer benägna att utveckla sina 

svar. Lika svårt som det var för dem att koppla ihop sin framtid med en aktiv fritid, var det för 

pojkarna att reflektera kring om de ville skaffa barn eller inte. Frågan upplevdes mer genant för 

pojkarna och kopplades snarare ihop med ”att göra barn” än att ha barn. Flickorna å sin sida blir lite 

fnittriga när frågan kommer upp, men samlar sig ganska snart. Det kommer fram att samtliga av 

flickorna vill skaffa barn. Helst ska de bli tvillingflickor. De har också svårt att se att man skulle 

kunna kalla sig för familj om det inte finns barn med i bilden, helst skall det vara två. Varför är det 

då så? Att familj och familjeskapande känns viktigare i flickornas ögon? Har vi redan lyckats forma 

dessa åttaåringar till ”karriärs-pappor” och ”hemma-mammor”? Kan dessa värderingar från barnens 

sida vara medfödda attribut? Elvin-Nowak beskriver dessa så kallade ”naturliga beteenden” som 

något barnen fått lära in. De har genom olika scenarion som ständigt repeterats i dess närhet, fått 

lära sig att flickor är mer intresserade av relationer och pojkar är mer självständiga. Detta kopplar 

barnen sedan per automatik ihop med sitt eget kön (Elvin-Nowak & Thomsson, 2006, s. 102). Likt 

som det tidigare nämnts i teoridelen så är det även så verkligheten ser ut. Kvinnor står än idag för 

den största delen av oavlönat hem och omsorgsarbete, där kvinnorna i stor utsträckning är de som 

tar hand om barnen i hemmet (Connell, 2009, s. 15). Av någon anledning finns det en förväntan att 
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detta är kvinnas ansvar, och förutom detta så förväntas det att detta är vad en kvinna vill göra.  

 Connell beskriver i sitt kapitel Genus i privatlivet de ”rosa barnen” och de ”blå barnen”, med detta 

syftar hon på hur barnet redan på BB identifieras utifrån sitt könsorgan vilket i sin tur leder till att 

barnet genast blir tilldelad sitt genus. Flickorna ges en rosa babydräkt medan pojkarna ges en blå 

babydräkt, efter detta följer en process för vardera barn som kommer skapa en flicka och en pojke. 

Det ”blå barnet” kommer följande förväntas vara både starkare och tuffare än det ”rosa barnet”, det 

antas även vara mer krävande och ta mer plats. Det rosa barnet å sin sida antas vara mer passivt, 

medgörligt och till och med en aning sötare. När dessa barn sedan börjar få presenter och leksaker 

så ger man det blåa barnet leksakspistoler, bollar och diverse olika byggsatser eller actionhjältar. 

När det rosa barnet skall få presenter så är det helt andra saker som gäller. Det rosa barnet får ofta 

dockor, dockvagnar eller leksaksspisar.  När det blir lite äldre får det fina klänningar med volanger 

och smink och sminkväskor och får lära sig att vårda sitt utseende och vara artig. När det rosa 

barnet blivit vuxet så har det fått lära sig att laga mat, vara duktigt på relationer och lärt sig hur man 

gör sig attraktiv för det före detta blå barnet. Det blå barnet å sin sida har nu i vuxen ålder fått lära 

sig att ”jaga” det rosa barnet och  att till exempel köra bil, lösa ekvationer  samt att konkurrera på 

marknaden för att försörja sig (Connell, 2009, s. 129). Connell gör genom denna beskrivning det 

ganska tydligt hur vi blir ”iklädda” vår könsroll genom socialisationen. Hon kallar de som finns 

kring barnet för ”socialisationsagenter” alltså de som genom sina handlingar och egna 

förhållningssätt överför dessa normer på ”hur det ska vara” till barnet. Exempel på dessa olika 

agenter är bland andra den egna familjen, skolan eller massmedia, som samtliga är bidragande 

faktorer till ett barns insocialisation i sin könsroll eller sitt genus (Connell, 2009, 130).        

   

 5.3 Pedagoger och skola 

Slutligen så undersöktes den inför studien formulerade frågeställningen: ”Hur ser dessa barn på 

skolans pedagoger utifrån könstillhörighet.” När pojkarna får frågan om det är någon skillnad på 

killarna och tjejerna som jobbar på skolan så blir svaret ett nej. Dock kommer det sen fram att de 

nog kan se en viss skillnad i vad de har för olika arbetsuppgifter och att de har olika sätt att vara på. 

Det visar sig att de tre kvinnliga pedagogerna som jobbar på fritids är de som är bäst på att ”hjälpa 

till”. De syr och pysslar samt hjälper till att pilla upp knepiga knutar och hjälper barnen med i 

princip allt handarbete. De manliga pedagogerna däremot, de brukar mest svara att de inte kan ”det 

där” och hänvisa till en kvinnlig kollega. Männen som jobbar på fritids, de är dock bäst på att busa.   

 Flickgruppen däremot de håller genast med om att det är skillnad på killarna och tjejerna som 
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jobbar på fritids. De förklarar att männen som jobbar där busar mycket mer med eleverna och 

kvinnorna framställs nästan som lite tråkiga. ”De står där med sitt paraply” som Moa uttrycker det. 

Ytterligare en intressant aspekt som kommer fram av flickornas samtal är när Moa beskriver att 

pedagogen Elsa är mer ”som en kille” då kontrar Nina med att hon ändå tycker att Elsa är duktig.  

Här verkar det som att jämföras med en manlig pedagog skulle tyda på en mindre kompetens. Så 

vad innebär alltså detta? Är de kvinnliga pedagogerna hjälpsammare och kunnigare medan de 

manliga är ”busigare” och roligare? Elvin-Nowak beskriver nästan ordagrant den syn som även 

barnen i undersökningen har på sina pedagoger när hon förklarar hur barn på dagis nästan bara 

möter kvinnliga pedagoger. De män som arbetar i anknytning till skolans värld är ofta antingen en 

rektor eller de som har kortare vikariat. Men när det väl finns män på skolan så förväntas de tillföra 

det som de kvinnliga pedagogerna inte tillför, vilket kan vara allt från att brottas med barnen, spela 

fotboll eller ta hand om korvgrillning. Dessa sysslor är ofta de som ses som något extra roligt och 

kanske till och med ovanligt i barnens ögon (Elvin-Nowak & Thomsson, 2006, s. 107). Det verkar 

också som att det är denna typ av aktiviteter och ”bus” som värderas högst av barnen. Men om vi 

knyter detta till flickornas ointresse inför att syssla med sport eller likande fritidsaktiviteter  i sin 

framtid. Om den manlige pedagogens roll som ”sportig” och ”busig” verkar värdes högre, eller 

åtminstone roligare, av både flickor och pojkar, borde inte det då vara så att även flickorna har ett 

intresse för dessa fysiskt aktiva sysslor? Med intervjun med utgångspunkt så verkar det ju 

uppenbarligen inte som det. Här kan man ana en tendens till att trots att dessa flickor uppskattar den 

sortens aktiviteter så har de en känsla av att detta trots allt inte är något som förväntas av dem i 

framtiden. 

 I teoridelen ovan presenteras begreppet livsfrågor som enligt Dahlin kan beskrivas som frågor vi 

besvarar genom vårt sätt att leva (Dahlin, 2004, s.13). Livsfrågor kopplat till genus i det här fallet 

blir hur vi som pedagoger väljer att förhålla oss till våra könsroller, både som kvinna och man på 

det privata planet, men även som kvinnlig eller manlig pedagog i skolans värld. Om vi intar olika 

roller och gör olika saker beroende på kön så blir detta i förlängningen vårt sätt att besvara hur vi 

själva ser på kvinnligt och manligt. Mottagarna av detta budskap, som vi antagligen omedvetet 

sänder ut är skol- och fritidsbarnen.    

 5.4 Genusövningen  

Syftet med genusövningen var främst att den skulle fungera som en lätt uppvärmningsövning, 

därmed inte sagt att den inte skulle generera i något slags resultat. Det aningen oväntade svaret från 

gruppen med pojkar visade att de ansåg att båda könen kunde ha samtliga yrken som de hade att 

välja på.  Flickorna däremot, de såg några begränsningar i vad man som kvinna kan jobba med. Likt 
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som ovan presenterats så var de yrken de inte ansåg vara ”kvinnliga” följande:  Snickare, Kock, 

Rektor, Pilot, Fotbollsproffs, Brandman och Präst. En aningen förvånande är då att Moa senare i 

samtalet, innan hon ändrar sig till att hon vill bli make-up artist, först uppger att hon skulle vilja 

jobba som kock när hon blir stor, vilket var en av de yrken flickorna uppgav inte var ett yrke som 

passade för tjejer. De yrken de ansåg passade en kvinna var:  Dagisfröken, Sjuksköterska, Lärare, 

Dansare, Modell, Journalist, Författare och slutligen Frisör. Frågan är om det kan vara så att 

pojkarna tycker att alla yrken passar båda könen på grund av att de känner sig mindre begränsade än 

flickorna i valet av framtida yrke? Thomsson beskriver att detta även är något som sker ute på 

arbetsplatser och kan vara en bidragande faktor till att de flesta som innehar en chefsposition är 

män. Det verkar som att kvinnor oftare upplever sig ha sämre möjligheter att avancera, till skillnad 

från männen som anser att de har bättre chanser. Detta leder till att chefen på arbetsplatsen 

uppmärksammar de som siktar mot toppen och hjälper dem upp på högre poster (Elvin -Nowak  & 

Thomsson, 2006, s. 201).             

 6. Diskussion 

Ytterligare en aspekt, förutom genus, som vi inte får glömma bort att beröra i denna diskussion är 

individen. Det är viktigt att hela tiden ha i åtanke att trots att intervjuerna skedde i genusuppdelade 

grupper så är varje enskilt barn som deltog en individ med egna drömmar, förutsättningar och 

tankar. Dessa får inte glömmas bort och försvinna i gruppdiskussionen. Dock kan man anta av varje 

individ som deltagit har skapat sin identitet utifrån sin könstillhörighet. Eidevald har 

uppmärksammat bristen på studier där man bemöter flickor och pojkar på ett individualistiskt plan 

och han menar att i de flesta studier så utgår man från respektive grupp, alltså flickorna som en 

grupp för sig och pojkarna som en grupp för sig (Eidevald, 2009, s.24). 

 Många anser att könsidentiteten är något som var människa föds med, att det alltså skulle vara 

något inneboende. Detta är ju dock något som ett flertal könsteoretiker säger emot när de menar att 

ingen föds som ”kvinnlig” eller ”manlig” (Elvin-Nowak & Thomsson, 2006, 21). Oavsett om man 

anser att könsidentiteten är medfödd eller socialt och kulturellt skapad så har dessa barn redan 

hunnit skapa sig en identitet där könet följaktligen bör räknas in.    

 6.1 Framtida yrke och föräldrarna som förebilder 

Den första delen av gruppintervjun ledde i de båda grupperna in på vilket yrke barnen ville ha när 

de blir stora. I gruppen med pojkar blev det här ganska tydligt att de är olika individer med olika 

drömmar inom den genusneutrala gruppen. En av pojkarna ville bli målare, en annan ville forska 
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om molekyler och den tredje ville bli läkare eller brandman. Det visade sig också att var och en av 

dessa pojkar hade en gemensam nämnare bakom valet av framtida yrke. Nämligen deras fäder.  

Miguels pappa jobbar som målare och Ivans pappa forskar om molekyler. De vill således syssla 

med samma saker som deras pappor gör idag. Emil å sin sida som antingen vill jobba som läkare 

eller brandman, han tillägger sedan att han vill bli läkare för att kunna hitta ett botemedel mot 

muskelsjukdomen Multipel skleros av den anledningen att hans pappa lider av den sjukdomen.  

 Flickorna däremot de hade inte lika stor vidd i sina nuvarande tankar om framtida yrken, det fanns 

en tendens till att de gärna ville hålla med varandra och blev en aningen påverkade av varandras 

svar. När Nina säger att hon vill jobba som modell så stämmer de andra in i tankarna och håller med 

om att det skulle de också vilja göra. Av detta går det att ana vissa tendenser till att pojkarna har en 

tydligare och mer bestämd bild av vad de vill syssla med när de blir stora. I Ambjörnssons studie 

går hon in på begreppet den normala tjejen, hon beskriver hur denna så kallade normalitet är något 

de flesta flickor i hennes undersökning vill strävar efter, men som de sällan känner att de lever upp 

till. Normalitet eller normen kan bara existera i relation till det som kan tänkas vara dess motsats. 

Det finns alltså inget konstant i begreppet normalitet (Ambjörnsson, 2008, s. 28). Kan detta vara 

aspekter som påverkar flickornas benägenhet att lyssna in vad kamraten svarar och sedan ändra sitt 

eget svar för att tycka likadant? De vill vara ”normala” och passa in och då faller det sig naturligt att 

hålla med om vad kompisarna säger, för att inte hamna utanför det som är normen i just den här 

gruppen.       

Förutom detta bör det uppmärksammas att barnens mödrar inte kommer fram i diskussionen om det 

blivande yrket. Däremot blir det tydligt att flickornas mammor är förebilder när det kommer till val 

av kläder och smycken. Flickorna beskriver med entusiasms de fina kläder deras mammor bär och 

en flicka berättar om mammans fina kappa med glitterknappar. Diskussionen visar inte att barnen  

värderar någon förälder högre eller lägre än den andre, dock kan man skönja en skillnad i hur de ser 

på sin pappa och mamma. Jag kommer nämligen på mig själv efter gruppintervjuerna att det blivit 

ganska tydligt vad både flickornas och pojkarnas fäder jobbar med. Men vid närmare eftertanke så 

har det faktiskt inte kommit fram vad deras mödrar jobbar med. Hur blev det så? Var jag 

ointresserad av mödrarnas yrke? Eller kändes det helt enkelt inte lika aktuellt för barnen att ta upp 

detta? Connell beskriver att det för ett barn är svårt att bryta med de genusmönster man själv vuxit 

upp i och att barn lär sig av de vuxna i sin närhet om de olika kompetenser som kommer med 

maskulinitet och femininet (Connell, 2009, s.141). Kan det kanske vara så att, åtminstone i dessa 

barns familjer, så är faderns yrkesroll den man värderar högst? Eller ligger det kanske i föräldrarnas 

sätt att tala om sig själva? Män tenderar kanske oftare att framhäva sin yrkesroll till skillnad mot 
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kvinnor som inte är vana att hävda sig på samma sätt. Om så är fallet, så faller det sig naturligt att 

inte heller barnen pratar lika framhävande om sin mors yrkesroll som sin fars.    

 Om vi endast fokuserar på pojkgruppen ett tag så finns det ytterligare en aspekt att lyfta fram. 

Nämligen att två av dem vill syssla med samma sak som sina fäder och en vill jobba som läkare för 

att kunna finna botemedel mot sin fars sjukdom. I Barns syn på vuxna beskrivs hur barn visar ett 

tydligt behov av att bli omtyckta av vuxna och att de lever med en vilja att leva upp till de vuxnas 

förväntningar på dem (Arnér & Tellgren, 2006, 99-102). Kan det vara så att pojkarna innerst inne 

har en önskan om att göra sina fäder stolta och grundat på detta välja ett framtida yrke som de tror 

de skulle uppskatta? 

 6.2 Drömmen om att bilda familj 

Drömmer alla flickor om att bilda familj och skaffa barn? Detta kan man nog ställa sig en aning 

tveksam till. Däremot kan vi ana att det verkar finnas en förväntan på att alla flickor drömmer om 

att skaffa barn och familj. De tre flickor som deltog i min undersökning kom samtliga fram till att 

de ville ha barn. Men de såg även baksidan av detta, de beskrev hur mycket jobb det skulle innebära 

med en liten bebis och speciellt hur jobbigt det skulle bli att bära på den stora, tunga magen. Kanske 

var de medvetna om detta för att de själva sett sina mammor bära deras småsyskon i magen och 

sedan sett dem ta hand om den lille. De har alltså insett att det inte bara är ett rent nöje. Trots detta 

så var de helt inställda på att skaffa egna barn när de blev vuxna. Elvin-Nowak beskriver hur de 

vuxnas beteenden och förhållningssätt snappas upp av barnen och att de sedan omedvetet kopplar 

ihop dessa beteenden med kön. Så det faktum att det vanligtvis är mödrarna som ansvarar för 

barnen när de är små, sänder ut signaler om att det är så det ska vara. Den bilden tar barnen  med sig 

och skapar en föreställning om att det är detta som är normen. Enligt Elvin-Nowak så är ju således 

moderns vårdande roll inget naturligt medfött utan snarare ett socialt faktum som förs vidare från 

generation till generation (Elvin-Nowak & Thomsson, 2006, s.102- 103).  Frågan är ju då hur 

mycket vi vuxna, pedagoger och samhället i sig, visar att förväntningarna ligger vid att flickor skall 

vilja ha barn. En av de populäraste leksakerna att ge till små flickor är ju bland annat en dockbebis 

med tillhörande vagn. En bebis de kan vårda, byta blöja på och mata. 

 Pojkarna å sin sida är inte helt säkra på det där med att skaffa barn. Trots att jag som moderator 

försöker få igång en diskussion kring bildandet av familj och tankar kring att skaffa barn så  

kommer samtalet pojkarna emellan aldrig riktigt igång. Dock delar Miguels med sig av sina tankar 

kring vad som egentligen är en familj. Här kommer vi åter in på hur stor roll varje individ spelar in i 

samtalet. Miguels egen bakgrund med föräldrar som skilde sig tidigt i hans liv har uppenbarligen 
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påverkat hans syn på familj och familjeliv. Han berättar för oss hur en ”alternativ” familj kan se ut 

och om att det ibland bara finns en ensamstående förälder och en liten bebis. Här hakar resten av 

pojkarna på i diskussionen och Emil berättar om Carl i klassen som inte har några syskon alls och 

tillslut kommer vi in på vad som i läget känns som ett känsligt ämne vilket är Ivans situation där 

föräldrarna bara dagen innan mötet flyttat ifrån varandra. I och med detta byter vi här ämne och 

pojkarnas syn på familjesituation kunde därför inte beröras djupare då jag ur etisk synpunkt inte vill 

gå djupare in på ett ämne som kan kännas obehagligt eller jobbigt för någon av barnen att prata om i 

en gruppsituation.      

 6.3 Fritid och synen på fritidspedagogerna 

De flesta undersökningar och tidigare forskning som jag tagit del av inför denna studie handlar om 

pedagogernas sätt att bemöta barnen. Några undersökningar eller studier kring hur barnen ser på 

pedagogerna ur ett genusperspektiv har jag dock inte mött. Pedagogen ses som den som aktivt gör 

kön och barnet som den passiva som ”tar emot”. I denna undersökning valde jag således att vända 

på det. Jag ville höra barnens tankar om pedagogerna på skolan och se om barnen uppfattade dem 

olika, med genus som utgångspunkt. Enligt Connell så är det också viktigt att förstå att barnen inte 

är helt passiva när de socialiseras in i en könsroll, de hämtar sin inspiration till sitt eget 

könsskapande från vuxenvärlden, men de gör också kön, aktivt på sitt eget sätt och på sina egna 

villkor. Även barn ”leker” med genus, bryter mot genuskoder och experimenterar med det (Connell, 

2009, s. 31).  

En intressant aspekt som visade sig i reslutat var det faktum att pojkarna till att början med inte 

ansåg att det var någon skillnad på de kvinnliga och manliga pedagogerna som jobbar på skolan. 

Det var först när vi diskuterade ämnet lite djupare som det kom fram att de trots allt tycker  att 

kvinnorna och männen på skolan både har en aning skilda arbetsuppgifter och egenskaper. Bakom 

detta skulle det kunna tänkas ligga flera olika anledningar. Pojkarna kanske inte tycker att det är 

någon skillnad på de kvinnliga och manliga pedagogerna och det är först när de får detaljfrågorna 

kring deras arbetsuppgifter som de börjar se detaljskillnaderna dem emellan. Eller så är det en 

medvetenhet från pojkarnas sida. En medvetenhet om att man inte skall säga att flickor och pojkar 

är olika. Det är inte omöjligt att dessa barn har påverkats av pågående jämställdhetsprojekt och 

genuspedagogik  som pågår i många skolor. Av detta kan de ha uppfattat att det är ”fel” att säga att 

flickor och pojkar är olika. Det kan också vara så att de helt enkelt inte tidigare reflekterat över de 

olika roller som de faktiskt verkar anse att pedagogerna har, alltså kan det vara så enkelt att det är 

först i vårt samtal som det kommer på att det finns en skillnad. Det är i sådant fall då det intressanta 

med själva samtalet oss emellan kommer in. Under kapitlet som heter just ”Samtal mellan barn och 
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vuxna” i boken Barns syn på vuxna så lyfts det fram hur ofta samtal leder till en 

kunskapsutveckling . Genom att tankar och funderingar bearbetas i samtalet så får man en chans att 

börja reflektera kring sin omvärld och detta öppnar upp för ny kunskap och nya synsätt (Arnér & 

Tellgren, 2006, 22).  Thomsson har också beskrivit det fenomen som innebär att man helt enkelt 

”sväljer samhällsordningen” och därmed också den stereotypa synen på kvinnor och män. Det 

innebär att man helt enkelt inte orkar ifrågasätta det som vid en första anblick kan kännas självklart, 

vilket i detta fall skulle kunna vara att de kvinnliga pedagogerna syr och pysslar med barnen medan 

de manliga spelar fotboll och busar med dem (Elvin-Nowak, 2006, s. 53). Antagligen kan detta vara  

något som inte ens pedagogerna själva reflekterat över, det bara blir så för att det faller sig mest 

naturligt och praktiskt. Kvinnorna är ju tydligen bättre på handarbete och männen är bättre på 

bollsport och ”bus”. Här har vi då ett tydligt stereotypt förhållningssätt på kvinnligt och manligt 

som reproduceras i skolans värld. I teoridelen ovan presenterades ett utdrag ur styrdokumentet för 

fritidshem Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem en av punkterna under råden för 

hur personalen skall arbeta kring jämställdhet lyder:  

 ”reflekterar över sitt eget förhållningssätt till manligt och kvinnligt och diskuterar hur den 

 pedagogiska miljön kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet” 

 (2007, s. 26)        

Om det så sker att kvinnorna och männen som arbetar på skolan har olika roller och uppgifter, 

vilket dessa barn tydligen uppmärksammat, så sänder detta ut ett budskap till barnen att det inte 

bara är normalt, utan också är så det ska vara. Vi kan prata och diskutera om jämställdhet med 

barnen med avsikt att skapa en jämställd skola, men i slutändan kommer de göra som vi gör och 

inte som vi säger. Även Dahlin berör detta ämne när han diskuterar kring livsfrågor kopplat till 

pedagogiken. Han förklarar här att läraren själv måste vara det hon eller han vill förverkliga hos 

sina elever. Alltså är pedagogen som person minst lika viktig som den undervisning hon eller han 

bedriver (Dahlin, 2004, s. 31).  

 6.4 Genusövningen – om svårigheten att finna ”könsneutrala yrken”  

När förberedelserna med genusövningen tog vid så blev det genast uppenbart hur svårt det skulle 

vara att genomföra den utan att det skulle bli könsstereotypt. De flesta yrkeskategorier har antingen 

en feminin eller maskulin klang. Antingen så är man till exempel städare eller städerska eller så är 

man frisör eller frisörska. Sen har vi de yrken som helt och hållet har en kvinnlig eller manlig 

benämning som till exempel brandman eller sjuksköterska. Dock är ju detta yrken som benämns  på 

samma sätt oavsett om det är en kvinna eller man som sysslar med dem. Det heter ju fortfarande 
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brandman även om det är en kvinna som är det, och sjuksköterska även om det är en man. Detta är 

också exempel på yrken där man ofta poängterar huruvida det är en kvinna eller man man talar 

oftast känner man ett behov av ett poängtera att man talar om: ”en manlig sjuksköterska” eller ”en 

kvinnlig brandman”, men man poängterar sällan att det är en manlig brandman eller kvinnlig 

sjuksköterska. Antagligen på grund av att vi i dessa fall inte behöver ge den informationen då 

personen vi talar med automatiskt kopplar de två olika yrkesrollerna till respektive kön. Detta 

tydliggjorde redan i förberedelserna till undersökningen hur samhället är uppdelat i två olika 

kategorier, det vill säga – kvinnligt och manligt.    

 7. Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur en grupp fritidsbarn ser på sin framtid som 

vuxen, samt att se hur de ser på skolans verksamma pedagoger. Grunden till studien har varit ett 

genusperspektiv där barnens egen syn på sin nuvarande situation och framtid har varit 

utgångspunkten. Barnen har genom gruppintervjuer fått diskutera frågor rörande sin framtid utifrån 

blivande yrkesroll och familjeliv. De har också fått förklara hur de ser på pedagogerna som jobbar 

på deras skola, detta med avsikt att se om de ansett att det är någon skillnad på de kvinnliga och 

manliga pedagogerna som jobbar där. Syftet med att undersöka  hur de ser på pedagogerna grundar 

sig på en tro att dessa pedagoger, förutom den egna familjen och samhället i sig, är en utav de 

”socialisationsagenter” (Connell, 2009, s. 130) som bidrar till barnens skapande av identitet vilken i 

sin tur torde formas utifrån bland annat könstillhörighet. De tre frågeställningar som varit grunden 

till studien och som i sin tur tematiskt behandlats i uppsatsen är följande:                                                                  

 Vilka visioner och framtidsdrömmar har fritidsbarnen? 

  Hur påverkar barnens kön synen på deras framtid? 

 Hur ser dessa barn på skolans pedagoger utifrån könstillhörighet?  

Undersökningen har sedan kopplats ihop med olika teorier och tidigare forskning om genus vilka 

har kopplats ihop med så kallade livsfrågor samt barns perspektiv. Undersökningen har öppnat upp 

för en större förståelse för hur barnen själva tänker kring sin framtid där resultatet tenderar visa att 

flickorna utifrån deras egna svar ser en aning fler begränsningar i vad de kan välja för yrke när de 

blir vuxna. Det visar även upp en tendens från pojkarnas sida att vilja gå i sina fäders fotspår och 

deras kommande yrkesval kan kopplas ihop med vad deras pappor gör idag. Förutom den blivande 

yrkesrollen verkar pojkarna som deltagit vara mer fokuserade på en aktiv fritid och samtliga av dem 

ser att de i sin framtid kommer syssla med sport och fysiska aktiviteter på sin fritid. Flickorna 
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däremot de fokuserar mer på bildandet av familj och samtliga flickor är överens om att de vill ha 

barn när de blir stora. Slutligen så har barnens tankar kring fritidspedagogerna på deras skola visat 

att enligt barnen så har de kvinnliga och manliga pedagogerna olika uppgifter och olika roller i sitt 

arbete beroende på könstillhörighet. 

 7.1 Slutord    

Mitt mål har varit att genom hela studien lyfta fram barnens egna tankar. Intervjuerna med de två 

barngrupperna ligger således till grund för studiens resultat. När avsikten är att lyfta fram barnens 

egna tankar så utgår man från barns perspektiv. Vilket innebär det att man utgår från barnens egna 

föreställningar om sitt liv och försöker se hur barnen ser på saker och ting ur deras egna ögon. Det 

blir då viktigt att skilja på begreppen barnperspektiv och barns perspektiv, då det första snarare 

handlar om hur vuxna ser på barnens situation (Arnér & Tellgren, 2006, 40). Jag hoppas att jag 

genom min presentation av resultatet lyckats lyfta fram barnens egna tankar. I hopp om att läsaren 

skall få en djupare förståelse för hur dessa barn själva resonerar kring sin framtid, sina 

fritidspedagoger samt deras tankar kring kvinnligt och manligt. Om vi vill veta hur barnen tänker så 

måste vi stanna upp och verkligen lyssna på dem.  

 Barnen som deltagit i denna studie är alla olika individer med olika drömmar och mål i livet. Jag 

tror inte att de är olika av den anledningen att de är antingen flickor eller pojkar, däremot kan det 

vara så att de upplever att de har olika förutsättningar och möjligheter i livet  på grund utav detta. 

Om det nu är så, då är det vårt ansvar som pedagoger i skolan att skapa ett klimat som öppnar upp 

möjligheter för alla barn att bli hur de vill och vad de vill. De förutfattade meningarna om kön är 

ofta så djupt rotade i oss människor så att vi inte ens märker när vi agerar efter dem eller bemöter ett 

barn med ett könsstereotypt förhållningssätt. Det handlar om de små sakerna vi gör och säger. Till 

exempel som: Att som kvinnlig pedagog placera sig i syverkstaden för att hjälpa flickorna med 

handarbetet och låta den manlige kollegan gå ut och spela fotboll med pojkarna. Inte för att detta är 

det man helst vill göra, utan för att känns mer praktiskt så. Att uppmärksamma hur vi ”gör kön” 

handlar inte om att könen skall byta roller, det handlar om att vidga rollerna och utöka barns 

möjligheter till att vara precis som de själva vill oavsett vilket kön de tillhör. Eidevald beskriver, en 

aning utopiskt, att han på sikt vill se begreppet könsroll som helt överflödigt. I ett samhälle där kön 

inte längre spelar någon roll för vilka positioner och möjligheter som finns tillgängliga fyller heller 

inte begreppet könsroll någon funktion (Eidevald, 2009, s. 183). Avslutningsvis vill jag få tillfälle 

att hålla med Eidevald om detta. Den dagen vi kan lägga våra egna könsroller åt sidan och bemöta 

alla barn som de individer de är, utan fokus på könstillhörighet, så öppnar detta upp för  möjligheter 

till en mer jämställd och mindre könsstereotyp skola.  
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 (Bilaga 1)  

    

 

 Frågebatteri:  

 Vad är viktigast i livet?  

 Vad tror du att du gör om 20 år?  

 Vad vill du bli när du blir stor?  

 Hade velat samma sak om du var pojke/flicka istället?  

 Vad är en familj?  

 Måste man skaffa barn?  

 Finns det någon skillnad mellan tjejerna och killarna som jobbar på skolan?  

 Gör personalen på fritids olika saker beroende på om de är tjejer eller killar?  
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 (Bilaga 2)  

 

Hejsan föräldrar! 

Jag heter Karolina Svedin och har tidigare haft min 

verksamhetsförlagda utbildning här på xxxxskolan. Jag läser min 

sista termin till fritidspedagog på Södertörns högskola och skall 

nu skriva min C-uppsats. Inför min uppsats skall jag genomföra 

gruppdiskussioner tillsammans med en grupp flickor och en grupp 

pojkar i klass 2. Vi kommer att prata om vad man vill bli när man 

blir stor och om det kan finnas någon skillnad i framtidsdrömmar 

om man är flicka eller pojke. Diskussionerna kommer vara cirka 

30 min per grupp och det är helt frivilligt för ditt barn att vara 

med, och självklart vill jag först ha ditt godkännande som 

förälder! Alla barnen kommer vara helt anonyma när jag 

rapporterar resultatet av diskussionerna i min uppsats.  

 

   Skriv under med ditt namn samt ditt barns namn vid godkännande: 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tack för hjälpen! /Karolina 


