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Sammanfattning 

”Hen” har det skrivits mycket om i populärkulturella skrifter samt diskuterats om i debatter 

och i radioprogram, men ordet har inte i stor utsträckning avhandlats i en akademisk kontext. 

Jag känner att det är nödvändigt att analysera ”hen” ur ett teoretiskt perspektiv, och få 

kunskap om hur begreppets användande i förskolan skulle fungera. Syftet med denna studie är 

att få kunskap om hur barn på förskolan reagerar på begreppet ”hen” i ett socialt och språkligt 

sammanhang.  

Som förskolepedagog har jag förmånen att få arbeta med barn och kan via min roll utföra en 

mindre typ av studie på en mindre barngrupp för att få svar på följande:  

Hur ser barn på användandet av begreppet ”hen”, vad är deras perspektiv på ordet, och hur 

reagerar de på begreppet i förskolemiljön? 

För att utöka kunskap om barnens perspektiv på begreppet är deltagande observation valt som 

vetenskaplig metod. Denna utförs tillsammans med förskolans barn i förskolans miljö i olika 

aktiviteter och sammanhang. Jag har använt mig av följande aktiviteter för att få ett svar på 

min frågeställning;  

 Sång under samling - där jag byter ut könsbundna ord till det könsneutrala begreppet 

”hen” 

 Hög läsning – ”Kivi & Monsterhund” 

 Fria lekar som får barnen att agera ut sin kreativitet 

 Frågeställningar och dialog med barnen, för att få insikt i deras tankar om 

aktiviteterna.  

Totalt har det gjorts fyra aktiviteter vid fyra olika tillfällen med två olika barngrupper i en 

förskola. Det var tre pedagoger och 11 barn i åldrarna 3-5 år som deltog. Av dessa elva barn 

var det 6 flickor samt 5 pojkar. De aktiviteter som gjordes valdes för dess relevans till studien. 

Könsneutralitet är det som ska undersökas och speciellt är det av intresse att se barnens 

perspektiv på könsneutralitet och begreppet ”hen”.  

Den slutsats som kan dras är att barn ser mildare på könsroller än vad vuxna gör och reagerar 

inte mycket på begreppet ”hen”. En ytterligare slutsats är att barn påverkas i stor grad av vad 

andra barn uttrycker och hur andra barn beskriver sina uppfattningar.  

 

Nyckelord: Könsneutralitet, Hen, Förskola 



 
 

Abstract 

Title: Children’s reaction and perspective on the gender-neutral concept ”hen”. 

"Hen" is often mentioned in popular culture writings and discussed in debates and in radio 

programs, but the word has not been extensively discussed in an academic context. I feel that 

it is necessary to analyze the word "hen" from a theoretical perspective in order to consider 

the meaning and relevance of the term in pre-school. The purpose of this study is to gain 

knowledge about how children in pre-school react to the word "hen" in a social and linguistic 

context. As a pre-school teacher, I have the privilege of working with children and can, 

through my role, perform a smaller type of study on a small group of children to answer the 

following: 

How do children look upon the use of the term "hen", what is their perspective on the word, 

and how they react to the term the pre-school environment? 

To expand knowledge about children's perspective on the word, participant observation is 

selected as the research method. This is carried out together with pre-school children in the 

pre-school environment in various activities and contexts. I have used the following activities 

to answer my research question; 

 Singing together with the children - where I replace gendered words with the gender-

neutral term "hen" 

 Loud reading - "Kivi & Monsterhund" 

 Free games to let the children act out their creativity 

 Questions and dialogues with the children, in order to gain insight into their thoughts 

on the activities. 

In total there have been four activities on four different occasions with two different groups of 

children in one kindergarten. Three teachers and 11 children aged 3-5 years old attended. Of 

these eleven children, 6 were girls and 5 boys. The activities were selected for their relevance 

to the study. Gender neutrality is that which will be studied, and especially it is of interest to 

see the children's perspective on gender neutrality and the concept of "hen". 

The drawn conclusion is that children have a milder outlook upon gender roles compared to 

adults and thus not react much to the concept of "hen".  

Keywords: Gender neutrality, Hen, Pre-school 
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1. Inledning 

Följande kapitel ger en bakgrund om området av studien och en allmän förståelse av de 

underliggande problem som har undersökts i avhandlingen. Även syftet och avgränsning av 

studien presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

Intresset för denna fråga började för något år sedan, när begreppet ”hen” blev aktuellt och fick 

stor uppmärksamhet i samhället och media
1
. Det genusneutrala begreppet introducerades för 

mig via en barnbok skriven av Jesper Lundqvist “Kivi & Monsterhund” (2012), där samtliga 

genusladdade begrepp som “han” och “hon” bytts ut mot ”hen”. Boken väckte stor 

uppmärksamhet och debatt väcktes i samhället om huruvida begreppet fungerar, hur det 

betraktas och om det bör användas. Debatten och uppmärksamheten fick mig att reflektera 

över ordet och väckte tankar och funderingar kring ett barns perspektiv på ordet.  Debatter 

som ägde rum efter bokens lansering var huruvida begreppet är korrekt och bör användas och 

vad för slags påverkan ordet kan ha för både barn och vuxna i allmänt språk. För mig låg 

frågan i att få iaktta och få en direkt insyn i vad för slags påverkan ordet kan ha på barnen. 

 

1.1.1  Pronomen ”Hen” 

”Hen” är ett könsneutralt pronomen som kan användas som ett substitut för de 

könsspecifika ”han” och ”hon”. Ordet har fått mycket uppmärksamhet i media och debatter, 

både positiv och negativ kritik.  Man kan använda ”hen” om personer som inte känner sig 

hemma i en könsuppdelning mellan man och kvinna. Vissa tycker att pronomenet hon eller 

han inte alltid passar för att beskriva dem. Det kan också användas om personer vars kön 

talaren inte känner till, till exempel i uttalanden om framtida eller hypotetiska personer, 

istället för att skriva "han eller hon" (Språkrådet, 2013). 

Språkrådet, en myndighet som är det officiella organ för språkråd och språkpolitik, avråder 

inte från att använda ”hen” om sig själv eller andra, för att ge uttryck för könsidentitet eller 

för en ideologisk hållning. Däremot nämner de att begreppet kan väcka irritation och att man 

                                                           
1
 http://www.dn.se/stories/stories-livsstil-1/hen-debatten/ hämtad 2013-12-23 

 

http://www.dn.se/stories/stories-livsstil-1/hen-debatten/
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bör se över vilka sammanhang det är lämpligt att använda sig av ”hen” (Språkrådet, 2013). 

Språkrådet rekommenderar att använda formuleringar som "När kunden har fått hem varan 

ska den källsortera emballaget", alltså ”den” istället för ”hen”, när det handlar om att undvika 

omständliga formuleringar (som "han eller hon") när man talar om personer i allmänhet. 

 

1.1.2 Förskolans roll 

Att arbeta för demokrati och jämställdhet är en självklarhet i skolans uppdrag men dessvärre 

är det inte alltid enkelt att följa i praktiken då en viss särbehandling mellan könen görs 

omedvetet. Jämställdhetsarbetet är inte effektivt då forskning visar att pojkar och flickor 

skolas in i olika kunskaper, bedöms i olika kvaliteter och bär på olika förväntningar (Holm, 

2008). Att skolan ska motarbeta traditionella könsmönster (Lpfö 98, 2010) är ett stort och 

komplext ansvar. Det måste utvecklas nya strategier av skolverket som ska implementeras i 

praxis i förskolorna vilket inte är en enkel procedur.  
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1.1.3 ”Hen” i historiken 

Tanken om att introducera ett könsneutralt pronomen föreslogs redan 1966 i Uppsala Nya 

Tidning av Rolf Dunås, (Lindgren, 2007). Enligt honom var det opraktiskt att ange kön varje 

gång en människa nämns som tredje persons pronomen och det skulle även kunna vara 

stötande (Dahlstedt, 1967).  Det förslaget ledde inte till något och efter det har det 

framkommit ett fåtal fall under 1990-talet inom språkvetenskapliga kretsar där man lyft 

tanken igen.  Förslaget togs inte emot på ett bra sätt av språkvärlden och gav därför inte större 

anmärkning
2
. 

I Svenska Dagbladet föreslogs ”Hen” återigen 1994 av journalisten Hans Karlgren. Hans 

motivering var följande
3
; 

”för att kunna tala om en människa men utan att (misstänkas vilja) ange kön men ändå utan 

att jämställa människan med någonting könlöst”.  

(Hans Karlgren, 2012) 

Men det gav heller inget genomslag i samhället. 

 I januari 2012 kom barnboken ”Kivi och Monsterhund”. Den använder genomgående ”hen” 

som pronomen, och huvudpersonen Kivi kan genom sitt namn och sitt utseende inte 

identifieras som flicka eller pojke. Boken blev mycket uppmärksammad och bidrog till att 

debatten om hen intensifierades (Språkrådet, 2013). 

Dagens Nyheter beslutade i september 2012 att inte använda hen i nyhets- och 

reportagetexter, då man menade att en regelmässig användning av ordet ”fortfarande kan 

uppfattas som ett queerpolitiskt ställningstagande” (DN:s redaktionschef Åsa Tillberg, citerad 

i Thomsen 2012). Även detta väckte stor uppmärksamhet och bidrog till en fortsatt högljudd 

debatt.  

Den officiella språkvården har förhållit sig avvaktande till användning av ”hen” som 

könsneutralt pronomen och menat att det skulle vara mycket svårt att etablera ett nytt 

pronomen i ett så stabilt språksystem som svenskan. Man har också pekat på svårigheten att 

skapa objekts- och genitivformer för ett sådant pronomen och menat att det är en risk att 

                                                           
2
 http://www.svd.se/kultur/understrecket/hen-kulturer-ar-inte-mer-jamstallda_6927977.svd Hämtad 2013-12-

23 
3
 http://blog.svd.se/kultur/2012/03/08/%E2%80%9Dhen%E2%80%9D-foreslogs-av-sprakforskare-redan-1994-

%E2%80%93-i-svd/ Hämtad 2013-12-23 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/hen-kulturer-ar-inte-mer-jamstallda_6927977.svd
http://blog.svd.se/kultur/2012/03/08/%E2%80%9Dhen%E2%80%9D-foreslogs-av-sprakforskare-redan-1994-%E2%80%93-i-svd/
http://blog.svd.se/kultur/2012/03/08/%E2%80%9Dhen%E2%80%9D-foreslogs-av-sprakforskare-redan-1994-%E2%80%93-i-svd/
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pronomenet i oblik form alltför mycket skulle likna han eller hon och därför inte uppfattas 

som könsneutralt (Språkrådet, 2013). 

Mediespråksgruppen (2012) ger på hemsidan TT-språket exempel för hur ”hen” kan användas 

i media. De tre användningsområden som anges är ”När skribenten inte vill ange kön”, ”När 

intervjuperson vill bli kallad hen” och ”När skribenten inte vet könet”. Det ges ingen direkt 

rekommendation för huruvida ordet bör användas i presstext, men en notering finns om att 

ordet ”kan fylla en funktion”. Man påpekar också att användandet av ”hen” kan ha en 

ideologisk aspekt genom att lyfta fram ”att mannen ofta är norm i språket” 

(Mediespråksgruppen, 2012). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

För att få insikt i hur strategier för att uppnå könsneutralitet fungerar har jag valt att undersöka 

användandet av det könsneutrala pronomenet ”hen” i förskolemiljö då begreppet har tagit sig 

in i barnens värld och använts bland annat i barnböcker och barnprogram i förskolans 

verksamhet. 

Diskussioner om ”Hen” i populärkulturella skrifter och i radioprogram kan tyckas sakna en 

viss vetenskaplig relevans som behandlar begreppet ur ett barns perspektiv. Debatter som 

synts i media
4
 har oftast behandlats vuxnas åsikt om hur begreppet ”hen” kan påverka barn 

och ha för inflytande hos barn. Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur barn reagerar 

på begreppet ”hen”. Detta för att få en direkt insyn i barnens egna reaktioner istället för att 

utgå från debatten om dem. Studien genomförs i förskolans miljö, utifrån dess vardagliga 

ramar med olika aktiviteter och tar avstamp i ett socialt- samt språkigt perspektiv. Studien har 

valts att utföras med hjälp av deltagande observation i samband med att man haft dialoger 

med barnen, detta för att utöka kunskap om barnens egna perspektiv och reaktioner på 

begreppet ”hen”. Som förskolepedagog har jag förmånen att få arbeta med barn och kan via 

min roll utföra en mindre typ av studie på en mindre barngrupp för att få svar på följande:  

Hur ser barn på användandet av begreppet ”hen”, vad är deras perspektiv på ordet, och hur 

reagerar de på begreppet i förskolemiljön? 

 

                                                           
4
 http://blog.svd.se/politikdirekt/2012/03/hen-kan-skapa-otrygga-barn-anser-maud-olofsson/ hämtad 2013-

12-23 

http://blog.svd.se/politikdirekt/2012/03/hen-kan-skapa-otrygga-barn-anser-maud-olofsson/
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1.3 Ämnets relevans 

I Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö 98) framgår det vilka värden förskolan ska gestalta 

och förmedla. Nedanstående citat påvisar detta; 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan 

ska hålla levande i arbetet med barnen.  

(Lpfö 98, sid. 4) 

Det står att förskolans uppgift är att låta varje individ finna sin egen unika egenart och att 

ingen ska utsättas för diskriminering på grund av bland annat kön (Lpfö 98). Det menas att 

förskolan ska uppmuntra barns inflytande mot andra barn samt människor i olika situationer. 

Förskolans verksamhet ska behandlas med omtanke om en människas välbefinnande och 

utveckling oavsett kön, etniskt tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionell nedsättning 

eller annan kränkande behandling (Lpfö 98).  

Vidare står det; 

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

bidrar till att forma flickors och pojkar uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller.  

(Lpfö 98, sid. 5) 

 

Dessa citat framlägger bevis för jämställdhetsarbetets betydelse i förskolan. Det ämne som 

behandlas med denna uppsats anses därför som relevant och i linje med jämställdhetsarbete 

och förbättring av förskolor i Sverige. 

Könsmönster och diskriminering av kön samt behandling av dessa kan vara svårt att motverka 

i praktiken, särskilt med barn. Barn på förskolan är i en lärandeprocess, därmed är det svårt att 

applicera praktiskt utbildning i hur man ska ta tillställning till olika kön samt dess intryck på 

ett objektivt sätt, och detta utifrån ett barns perspektiv. Anledningen till att jag valt att 

undersöka begreppet ”hen” har som grund i att det har diskuterats mycket kring begreppet i 

media samt att jag själv uppmärksammat att det behövs införa en vidare acceptans för 

genusneutralitet i förskolan. 
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1.4 Tidigare forskning  

Begreppet Hen fick stor uppmärksamhet år 2012
5
 (referens avger endast ett utdrag av den 

mediauppmärksamhet som uppsatsen refererar till) i och med boken ”Kiwi och Monsterhund” 

(Lundqvist, 2012) publicering år 2012. Även om begreppet nyligen uppmärksammats i media 

är det inte ett nytt begrepp. Det tidigaste kända användningen för ordet var i språkspalten i 

Uppsala Nya Tidning år 1966
6
.  

Hen har behandlats i vetenskapliga syften såsom avhandlingar av Karin Milles i “Feminist 

language planning in Sweden” (Milles, 2011). Perspektivet på denna skrift har dock vart 

utifrån könsneutrala perspektivet, som ser begreppet ”hen” som ett lösningsförslag av de 

manliga övertaget som de svenska referenssystemen innehar. Författaren tar som exempel upp 

pronomen “han”, som i sin tredje singulariska form historiskt sätt använts som en generisk 

referens för både kvinnor och män, precis som det även gjorts i engelskan. Förslaget att 

använda ”hen” som ett könsneutralt ord avråds av Språkrådet då det sågs som en komplex 

omställning. Ordet började dock få en typ av igenkänning bland de transexuella, som fann de 

svårt att benämna sig själva med ett personligt pronomen eftersom det även avger ens kön, 

och började istället använda ordet ”hen” som ett pronomen för sig själva och andra. Idag har 

ordet fått en större utsträckning av dess användning men har dock inte offentliggjorts som ett 

accepterat personlig pronomen såsom “han” och “hon” av de Svenska språkliga institutioner 

och organisation som existerar (Milles, 2011).  

 

En annan avhandling som behandlar en undersökning kring begreppet ”hen” är skriven av 

författaren Reset (2012). Författarens perspektiv på sin avhandling liknar den tidigare angiven 

referens av Milles (2011) som fokuserar på det könsneutrala perspektivet av begreppet. 

Författaren refererar även till engelskans motsvarande begrepp och likstället ”hen” med 

engelskans “they” som ett könsneutralt pronomen. I sin avhandling tar författaren upp en 

undersökning som gjorts av Pauwel (2008) som menar att 60-70% av de fall som ett kön inte 

har vart känt i Nordamerikanskt och Australiskt-Engelsk litteratur har ordet “They” använts. 

Det finns även ett helt alternativ i engelskan för they jämfört med svenskan (Reset, 2012). 

 

                                                           
5
 http://www.svt.se/kultur/dn-forbjuder-hen Hämtad 2013-12-23 

6
 http://www.svd.se/kultur/understrecket/hen-kulturer-ar-inte-mer-jamstallda_6927977.svd Hämtad 2013-12-

23 

http://www.svt.se/kultur/dn-forbjuder-henH
http://www.svd.se/kultur/understrecket/hen-kulturer-ar-inte-mer-jamstallda_6927977.svd
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Även om tidigare forskning har gjorts kring begreppet ”hen” har det inte skett med det 

perspektiv som denna uppsats avser att behandla vilket sker genom att sätta barnens 

perspektiv om begreppet ”hen” i fokus, snarare än debattörers åsikt om barnens påverkan av 

begreppet ”hen”. Tidigare forskning kan dock ge en typ av insyn om perspektivet i sin helhet 

som kan delas av andra i förskolans miljö vilket direkt eller indirekt kan ge en påverkan hos 

barnen på förskolan.   

 

1.5 Avgränsning 

Jag har valt att enbart behandla ”hen” ur barnens perspektiv, för att förstå hur barn reagerar på 

begreppet. Fältstudien är begränsad till en barngrupp vid en förskola. Jag kommer inte 

behandla begreppets roll i språket och dessutom inte transfrågor eller maktstrukturer i språket. 

Jag har även valt att inte undersöka andra aspekter som kan influera ett barns perspektiv på 

begreppet ”hen”. Frågor som rör klasskillnader samt nationell, kulturell eller etnisk bakgrund 

är utanför syftet för denna uppsats och kommer därmed inte behandlas i uppsatsens studie. 
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2. Metod 

Metodkapitlet beskriver hur studien genomförts. Detta kapitel ger en översikt över den 

strategi, den valda forskningsansats och datainsamlingsmetoder jag använt mig utav. 

Begreppen reliabilitet och validitet diskuteras och hur kvaliteten på studien har säkrats. 

 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning 

När det gäller forskningsmetod finns det två tydliga strategier enligt Patel & Davidsson, 

kvalitativa och kvantitativa metoder. De två begreppen är associerade till specifika 

forskningsmetoder och hur insamlad data bearbetas.  

Den kvantitativa forskningen bygger i de flesta fall på teori, tidigare forskning och forskarens 

egna erfarenheter inom området. Dessa teorier anges sedan som en hypotes som kan verifieras 

eller förkastas. Forskaren försöker hitta samband, variationer och fördelningar i studierna. 

Ofta är det ett begränsat antal variabler i ett stort antal individer 

I kvantitativ forskning baserar forskaren mestadels sin studie från officiell statistik. En vanlig 

metod för data insamling är även undersökningar och observationer på en speciellt utvald 

grupp av människor (publik) eller djupintervjuer med vägledande frågor för att få fram 

korrekt information. Experiment kan även ses som en kvantitativ metod för datainsamling. 

Fördelen med en kvantitativ metod är att det är lätt att samla in data, däremot är det oftast en 

stor mängd data som behöver analyseras vilket gör att det kan vara svårare och mer 

tidsomfattande att använda sig av en kvantitativ forskningsmetod (Patel & Davidsson, 2011, 

sid. 13-14).  

Den kvalitativa metoden är relaterad främst till hermeneutik och hänvisar till 

forskningsmetoder som ger beskrivande data. Det unika med kvalitativ forskning är att 

forskaren vill karaktärisera något, skapa en djupare förståelse av problemet och beskriva det 

sammanhang i vilket problemet passar in och se helheten (Patel & Davidsson, 2011, sid. 13-

14). Genom användningen av kvalitativa metoder försöker forskaren att finna kategorier, 

beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett fenomen i sitt sammanhang. Oftast är det 

ett stort antal variabler och ett litet antal individer.  

Datainsamlingsmetoder som används i en kvalitativ metod är till exempel intervjuer, 

fältstudier, observationer och litteraturstudier. Fördelen med en kvalitativ studie är att den ger 
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en fullständig bild av problemet men nackdelen är svårigheten med att upprepa samma 

situation när flera faktorer spelar in (Patel & Davidsson, 2011, sid. 13-14). 

Val av metod: Forskningen som jag gjort är kvalitativ eftersom en djupare förståelse av 

problemet söktes med hjälp av kvalitativa datainsamlingsmetoder (se ovanstående stycke för 

förklaring av forskningsmetod). Den datainsamling som används är främst observationer och 

intervjuer som är baserade på den litteraturstudie som gjorts i uppsatsens syfte. Men det finns 

även få kvantitativa inslag i form av data som samlats in under de iakttagelser som gjorts 

såsom antalet gånger begreppet ”hen” används i förhållande till antalet barn under sånger, 

samlingar, och andra lek-aktiviteter. Kombinationen av de olika aktiviteterna syftar på att få 

ett bredare perspektiv över barnens iakttagelser och reaktioner kring begreppet Hen. Den 

direkta dialogen som utförs i observationer med barn kan göras med fördel utan att bidra till 

förvirring hos barn då barnen redan kände till mig personligen som pedagog. 

 

2.2 Induktiva och deduktiva metoder 

Det finns två olika förhållningssätt till teori; deduktiva och induktiva metoder. Deduktivt kan 

förklaras som vägen att bevisa medan induktiv följer sökvägen till att upptäcka. Patel & 

Davidsson beskriver att en deduktiv ansats kännetecknas utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier för att dra slutsatser om enskilda företeelser. I en deduktiv ansats, antas 

objektiviteten i forskningen stärkas eftersom den är baserad på befintlig teori. 

Forskningsprocessen blir i mindre utsträckning påverkad av den enskilde forskarens 

subjektiva uppfattningar. En fara är förstås att den befintliga teorin, som forskaren utgår från, 

kommer att styra och påverka forskningen så att nya rön inte upptäcks (Patel & Davidsson, 

2011, sid. 23-24). 

En forskare som använder en induktiv forskningsmetod, studerar forskningsobjekt utan att 

först ha säkrat tidigare teori för att vara acceptabel och formulerar en egen teori baserat på den 

insamlade informationen. Forskaren antar och upptäckter i verkligheten att det som 

sammanförs till allmänna principer som i sin tur övergår i teorin. Risken här är att forskaren 

egentligen inte vet något om teorin i generalitet eftersom den bygger på en empirisk grund 

som är typiskt för en speciell situation, tid eller grupp av människor (Patel & Davidsson 2011, 

sid. 18).  
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Val av metod: I denna forskning, används en induktiv undersökningsmetod eftersom arbetet 

inte bygger på en litteraturstudie om en teori utan bygger på egna iakttagelser för att 

formulera en egen teori. 

 

2.3 Forskningsansats 

Den metod som jag ansett vara lämplig för att få svar på min frågeställning är en typ av 

fältstudie som genomförs i form av en observation. Som observatör var jag både passiv i en 

mer iakttagande roll men även aktiv, genom att ställa frågor och få ta del av barnens tankar. 

Metoden för analysen var att sätta en tydlig ram för aktiviteter men med öppna, spontana och 

ostrukturerade följdfrågor efter aktiviteterna är utförda (Arvastson & Ehn, 2009, sid. 19-31). 

Utförandet av observationen skedde i förskolans miljö i forum där barnen känner sig bekväma 

och trygga. Barnen samt barnens föräldrar vart informerade om att de aktiviteter som 

behandlar begreppet ”hen” är till för att undersöka hur de reagerar på det och om det fungerar 

att använda sig av ett könsneutralt begrepp i praktiken.  

Motivering till valet av metod som observation och fältstudie kändes relevant. Jag ville kunna 

se barnen agera i sin vardagliga miljö och iaktta olika former av förändringar som skulle 

kunna ske vid introduktion till begreppet. Det var min förhoppning att åstadkomma i min roll 

som observatör. 

 

2.4 Urval 

För att få en likvärdig analys över hur begreppet tas emot har observationsgruppen varit en 

blandning av pojkar och flickor. Observationsgruppen har även varit en blandning av barn i 

olika åldersgrupper på mellan tre och fem år gamla. Barngruppen som deltog i observationen 

valdes att inte hållas för stor, då barnen måste få utrymme till att uttrycka sig själva fritt utan 

att bli så påverkade av andra. Jag fick på det viset chans att vara med och iaktta barnen mer 

kvalitativt snarare än kvantitativt. 

 

 

 



11 
 

2.5 Genomförande 

Jag har använt mig av olika aktiviteter för att väcka tankar hos barnen om könsneutralitet och 

sedan observerat deras reaktioner för att få ett svar på min frågeställning. Jag har använt mig 

av följande aktiviteter;  

 Sång under samling – där jag byter ut könsbundna ord till det könsneutrala begreppet 

”hen” 

 Högläsning av boken – ”Kivi & Monsterhund” 

 Fria lekar som får barnen att agera ut sin kreativitet 

 Frågeställningar och dialog med barnen, för att få in deras tankar om aktiviteterna.  

Boken som har använts vid höguppläsning är ”Kivi & Monsterhund” och sångerna som 

sjungits är ”Björnen sover” och spöket ”stor och liten…” med redigerad könsneutral text, se 

avsnitt 3 för komplett text. Efterföljande aktiviteter bestod av ritning och målning, byggande, 

lek i hemvrån osv. Detta för att få barnen att avlösa sina tankar och att få kunna jobba kreativt 

efter att de tagit in en könsneutral berättelse och utfört en könsneutral sång. Slutligen har 

dialoger med barnen gjorts för att få deras intryck och perspektiv över de aktiviteter som 

utförts. Detaljer kring aktiviteterna som utförts redogörs i avsnitt 3. 

 

2.6 Tillförlitlighet 

En utmaning i undersökande forskning är hur teoretiska begrepp och modeller 

överensstämmer med empiriska observationer, dvs. hur teorin kan överföras till verkliga livet. 

För att påvisa uppsatsens samt de studier som gjorts i uppsatsens syfte tillförlitlighet 

genomgås följande nyckelbegrepp; validitet och reliabilitet nyckelbegrepp (Patel & 

Davidsson, 2011, sid. 102). Sammanfattningsvis presenteras begreppen i samband med en 

sammanfattande motivering om hur uppsatsen avser följa dess vägledning som ges i 

litteraturhänvisningen (Patel & Davidsson, 2011). 
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2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är graden av överensstämmelse mellan mätningar av samma instrument, det vill 

säga att samma resultat erhålls vid varje mätning. En hög grad av samstämmighet betyder en 

hög grad av reliabilitet. En hög reliabilitet på metoden gäller då samma resultat erhålls 

oberoende av vem forskaren är och oberoende av mängden av forskning som utförts 

(Kullberg, 2004, sid. 73-77).  

Denna studie är huvudsakligen baserad på egna observationer och tolkningar. För att 

säkerställa en hög reliabilitet, har flera observationer gjorts och sedan har jag utgått från det 

resultat som förekommit flest gånger. Mina egna tolkningar har jag även diskuterat och delvis 

fått bekräftade av personer med olika erfarenheter och kunskaper inom området på både 

Södertörns Högskola, såsom kurskamrater och undervisare inom området kultur och lärande 

samt kollegor och chefer på förskolan. Detta för att säkerställa att den sammanställda 

informationen är korrekt och reproducerbar. Tydliga förklaringar och resonemang om den 

valda metoden är också viktiga för att uppnå en hög grad av reliabilitet. 

 

2.6.2 Validitet 

Kullberg skriver att validitet i vetenskapliga termer är ett mått som anger om forskaren 

verkligen undersöker det som avsikten är. Förmågan att fokusera sin observation och 

undersökning på rätt saker och att eliminera andra utomstående faktorer som kan påverka 

resultatet (Kullberg, 2004, sid. 73-74). Hon beskriver även validitet som det viktigaste kravet 

på en undersökning. För att få hög validitet av forskningen har ett antal respondenter används 

vid insamling av information. Liksom olika metoder som mindre dialoger med barnen, samt 

intervjuer och observationer för datainsamling. Dessutom har flera källor av teorier används.  

 

2.7 Etiska överväganden 

Jag har med noggrant etiskt övervägande utfört denna undersökning. Föräldrarna till de barn 

som deltagit i studien är informerade om forskningsuppgiftens syfte samt att medverkan varit 

frivillig. De gav sitt medgivande genom att ta del av ett samtyckesbrev. Deltagarna i studien 

lämnas anonyma och all datainsamling har enbart behandlats av mig. Resultatet presenteras i 

mitt examensarbete. Därefter har det befintliga materialet såsom transkribering raderats och 

kastats så att informanternas integritet skyddats. 
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3. Observation 

Följande kapitel presenter den observation som skett i uppsatsen syfte. Observationen består 

utav en rad aktiviteter med mig själv som både aktiv samt passiv deltagande.  

Totalt har det gjorts fyra aktiviteter vid fyra olika tillfällen med två olika barngrupper i en 

förskola. Det var tre pedagoger och 11 barn i åldrarna 3-5 år. Av dessa elva barn var det 6 

flickor samt 5 pojkar. De aktiviteter som gjordes valdes för dess relevans till studien och till 

uppsatsens syfte. Könsneutralitet är rubriken som är i fokus och är därmed det som ska 

undersökas. Under observationen är det av vikt att fånga barnens påverkan av begreppet 

”hen” i samband med barnens perspektiv på könsneutralitet.  

Observationen gjordes genom de aktiviteter som beskrivs nedan. Genom att använda 

förskolans vardagliga aktiviteter är barnen i en bekant miljö vilket minimerar risker för 

missledning i barnens tankar kring aktiviteter och fokus läggs därmed på observationens syfte. 

Den första aktivitet som genomfördes var sång under samling. Detta är en mycket vanlig 

aktivitet som görs nästan dagligen på förskolan. Samling sker oftast med förskolans samtliga 

barn, men i uppsatsen syfte skedde den med de 11 barn som varit del av urvalsgruppen för 

observationen. 

Jag valde att sjunga två sånger som är väldigt vanliga men valde att göra om texten. Sång 

nummer ett var ”Björnen sover” där originaltexten finns i bilaga (se Bilaga 7.5), som gjordes 

om med könspronomen utbytta till könsneutrala pronomen enligt följande; 

Björnen sover, björnen sover 

i sitt lugna bo. 

Hen är inte farlig, bara man är varlig. 

Men man kan dock 

men man kan dock 

aldrig hen tro 

Skillnaden är utbytet av ”han” till ”hen”.  
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Nästa sång som vi sjöng var sång om spöket, där originaltexten finns i bilagan (se Bilaga 7.6), 

och gjordes om till följande; 

Tjock och smal 

Stor och liten 

Där uppe i vinden 

Ett spöke bor 

Är hen farligt? 

Nej nej nej 

Hen vill bara säga hej 

Nästa aktivitet var högläsning av boken: ”Kivi och monsterhund”. Boken handlar om Kivi 

som vill ha en hund och vägrar att sova utan ett löfte om en hund, så nästan hela familjen 

lovar att det kommer en hund, i alla fall någon gång, bara om Kivi lovar att sova. Enligt detta 

sätt fortsätter boken om Kivi och hans liv. Under hela berättelsen samt genom bokens innehåll 

får man som läsare inte reda på Kivis kön. Texten använder sig av det könsneutrala begreppet 

”hen” genomgående i boken. Även bilderna på Kivi är sådana att man inte kan avgöra om det 

är en pojke eller flicka, utan man ser en karaktär i form utav ett barn med glasögon. Kivi 

refereras i boken antigen vid sitt namn Kivi eller som ”hen”.  

Aktiviteten påbörjades med öppna frågor, såsom om barnen kände till eller hört talas om 

boken. Boken lästes av en manlig pedagog under ca.15 minuter inför båda barngrupperna 

medan jag satt och noterade iakttagelserna hos individuella barn som intryck på barngruppen i 

sin helhet.  Vi drog gränsen vid 15 minuter eftersom jag av erfarenhet vet att det är oftast där 

gränsen går till tappad uppmärksamhet och koncentration hos barn. Under uppläsningen fick 

barnen aktivt ställa frågor, vilket de gjorde, medan jag satt vid sidan om och antecknade 

barnens reaktioner, både individuella samt hos gruppen som helhet. 
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Nästa aktivitet var frilek. Frilek bestod av att utföra olika lekar som barnen är familjära med i 

förskolans miljöer. Dessa utgörs av; 

 Måla och Rita 

 Bygga med lego eller duplo 

 Lek i hemvrån 

 Lek utomhus vid sandlåda 

I uppsatsens syfte var valdes två av dessa lekar som gav mest intryck och som också var mest 

intressant för observationen. Det som är mest intressant här är målandet och ritandet då 

barnen oftast bearbetar det de precis tagit in från de tidigare aktiviteterna. Ritningarna finns 

som bilaga i rapporten (se avsnitt 7.2, 7.3 och 7.4). Lekarna utfördes med samma urvalsgrupp 

som beskrivits i början av detta kapitel. 

Den sista aktiviteten var diskussion i grupp med ledande frågor. Frågor som ställdes till 

barnen var enligt följande; 

 Vad tror ni om Kivi? 

 Är det en han eller hon? 

 Spelar det någon roll? 

 Tänkte ni på det under bokens gång? 

 Vad betyder ”hen”? 

 Hur kan man använda ordet ”hen”? 

Tanken bakom dessa direkta frågor var att få en insyn i barnens tankar kring 

bokläsningsaktiviteten. Detta eftersom bokläsningsaktiviteten var den aktivitet där ”hen” 

illustrerades tydligast för barnen. De andra aktiviteterna behandlar begreppet ”hen” väldigt 

diskret. Denna diskrethet skulle kunna förväxlas med missförstånd eller misstag eftersom det i 

slutändan handlar om introduktion av ett nytt ord i bokläsningsaktiviteten, eller utbyte av ett 

ord ”han” mot ett annat ”hen”.  

Genom att ställa direkta frågor kunde de intryck som barnen inte uttryckt i egen 

handlingsform ägas rum. Jag kunde få en direkt kommunikation med barnen ifall andra 

aktiviteter inte gav något större underlag för min studie p.g.a. barns delaktighet såsom 

passivitet eller andra faktorer.   
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4. Analys 

I detta kapitel presenteras analysen av de observationer och dialoger som utförts i uppsatsens 

syfte. De aktiviteter som utfördes samt framställdes under observationskapitlet presenteras 

nedan. Vidare tolkningar framförs i Diskussion och Slutsatskapitlet.  

4.1 Analys av aktivitet sång under samling 

Samlingen utfördes med elva barn samt tre pedagoger. Barnen består av en jämn blandning av 

flickor samt pojkar i åldrarna 3 till 5 år gamla och består av totalt 11 barn. Sångerna som 

analyseras nedan sjöngs under samma sångsamlingstillfälle. Namn som ges i analysen är 

fiktiva då barnens identitet behandlas anonymt. 

Björnen Sover 

Barngruppen bestod av elva barn som står bredvid varandra och bildar en cirkel i samlingens 

rum. Barnen tittar gärna på varandra och pedagogerna under sången. Vissa barn rör sig gärna 

till sången genom att vagga på sin kropp och röra höfterna i en cirkellik rörelse, andra gillar 

att vagga på sina tår medan vissa står stilla. Vissa barn sjunger med lite lätt med andra gärna 

skrattar till sig vissa ord. Dessa analyser sker under normala förhållanden vid normal 

uppläsning och sång av Björnen Sover. Barngruppen i sin helhet reagerade inte på något 

utmärkande sätt vid uppläsning av ”hen”. Barnen sjöng med som vanligt i sångsamlingen, 

precis som under andra samlingar. En pojke i samlingen, 4 årige Alfons, tittade på oss 

pedagoger i samlingen när vi sjöng ut sången med de utbytta orden. Alfons tittade förvånat på 

båda pedagogerna när orden ”hen” dök upp under sången och i samlingen men sa inget mer. 

Anton som hör till den äldre barngruppen gav ifrån sig en reaktion men valde att fortsätta 

sången. Pedagoger och barn sjöng färdigt sången utan några avbrott. 
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Sången om Spöket 

I Sången om Spöket förekommer ”han”, som byttes ut med ”hen” under sången. Sången 

utfördes i samma samling som Björnen Sover. När ordet ”hen” sjöngs reagerade Anton, 

samma 4 årige pojke som reagerade i tidigare visa. Anton tittade förvånat första gången ordet 

”hen” sjöngs istället för ”han” som sången normalt lyder. Han tittade på alla pedagoger och 

vred nacken för att möta alla pedagogers blickar. Pedagogerna log mot Anton, som alla 

märkte att han reagerar vid något. Sången fortsatte och Anton hittar tillbaka till sången och 

fortsätter sjunga.  Sången lyder sedan;  

”är han farlig” som sjöngs ”är hen farlig” 

Den här gången blev Anton tyst, och tystnade precis när ordet ”han” ska sjungas ut. Han 

tittade på pedagogen Lotta och väntade på att hon skulle sjunga ut orden. Lotta sjöng som 

planerat ”hen” istället för ”är han farlig”. Anton ryckte starkt på pannan och gav ifrån sig ett 

lätt frustrerat skratt och det var tydligt att Anton inte förstod vad som försiggår. Resten av 

barngruppen gav inte ifrån sig någon utmärkande reaktion. 

4.2 Analys av aktivitet Högläsning 

 

Bild 1 Karaktären Kivi från boken “Kivi och Monsterhund” (Lundqvist, 2012) 
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Boken Kivi och Monsterhund,  

Jag började med att fråga om barnen kände till boken eller hört talas om den. Boken lästes av 

en manlig pedagog under ca.15 minuter inför båda barngrupperna. Under uppläsningen fick 

barnen aktivt ställa frågor, vilket de gjorde, medan jag satt vid sidan om och antecknade 

barnens reaktioner. 

De flesta barn reagerade inte på användning av ”hen”. Barnen lyssnade intresserat, ville se på 

bilderna och de illustrationer som presenteras i boken. Barnen ställde generella frågor kring 

berättelsens handling snarare än språket och ordvalen. Det språk som barnen reagerade på var 

de rim som används, som barnen tyckte var underhållande och i vissa fall repeterade samt 

skrattade till. ”Hen” verkade istället tolkas som ett namn, i detta fall namnet på karaktären 

Kivi i boken. Förutom ”hen” så används även andra könsneutrala ord såsom ”Mappor” och 

”Pammor”, ett utdrag ur boken exemplifierar detta: 

”Hund!” tjuter Kivi. ”Ge mig en hund! 

Annars sover jag inte en blund!” 

Mappor och pammor och morbroster Jin, 

en bryssling, en marfor, en halvkvartskusin, 

små parvelpysor och storebröstrar; 

alla står de runt sängen och tröstar 

och visslar och tisslar och säger jovisst, 

någon gång möjligen, nästan helt visst, 

ska hen få en hund, kan de halvt säkert lova 

men bara om Kivi nu själv lovar sova. 

Kivi och Monsterhund (Lundqvist 2012) 
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Bild 1 visar illustrationen av karaktären Kivi som en könsneutral karaktär i den mån att man 

som läsare av boken inte ska kunna avgöra ifall Kivi är en pojke eller flicka. Detta ställdes det 

heller inga frågor om från barnen. Boken använder förövrigt ord som kan vara svårt för 

barngruppen att förstå, som exempelvis ”parvelpysor” och ”halvkvartskusion”, som inte 

ifrågasätts av barnen.  

4.3 Analys av aktivitet Fri lek 

Nästa aktivitet var fri lek. Fri lek bestod av att; 

 Måla och rita 

 Bygga med lego eller duplo 

 Lek i hemvrån 

 Lek utomhus vid sandlåda 

Barngruppen spred sig till olika smågrupper. De flesta barn begav som utomhus för att leka i 

sandlådan, medan några stannade kvar inomhus och ritade samt målade. Förhoppningen var 

att barnen skulle uttrycka tankar och känslor som må ha väckts vid sångsamlingen och bok 

uppläsningen. 

Några barn begav sig utomhus och tog fram cykeln ur förrådet och började cykla medan andra 

barn sprang till lekplatsen vid sandlåda där det formar olika objekt med sanden. Ali som är tre 

och ett halvt år pekar på Nina fyra år gammal och säger till mig; 

- ”Fröken han ger inte mig spade” 

Alfons som leker bredvid säger till Ali: 

- ”det är inte Han, det är Hon.” 

Ali tittar på Alfons och upprepar att han vill ha en spade och att ”han ger inte mig”. Alfons 

säger ”visst fröken, Nina är hon”, och pekar på Ali ”Ali är pojke och Ali är Han, Nina är 

Hon”. 
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Jag svarade till Alfons: 

- ”visst är Nina en flicka och då säger man Hon, medan Ali är en pojke och då säger 

man Han, men om man inte vet vad ska man säga till någon som ”Han” eller  

”Hon” kan man säga Hen då?”.  

Alfons tittade på mig och log, och sa: 

- ”är Björnen inte han heller, därför vi kalla björnen hen?”.   

- ”Precis!”, svarade jag, ”vi kanske inte vet om björnen är han eller hon så vi säger hen 

istället”.  

Då bröst Alfons ut: 

- ”Men nu vet jag det är Nina och Nina är hon”.  

- Visst är det så!” svarade jag. 

Konversationen mellan mig, Alfons och Ali visar uttryck för de tankar som försiggick hos 

Alfons. Han reflekterade tillbaks till sången Björnen Sover och visar förståelse för ordet 

”hen” som ett könsneutralt ord, som när man inte vet vilken kön något har. 

Ritningarna som gjordes av barnen efter samlingstillfället reflekterade en viss relevans till 

boken ”Kivi och Monsterhund”. Nadia, 5 år gammal, ritade ett stort moln som hon beskriver 

som en dröm. Inuti molnet förekommer en hund (se bilaga 7.3). Nadia har reflekterat till 

bokens historia snarare än begreppet ”hen”, och något könsspecifikt anges inte i ritningen.  
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4.4 Analys av aktivitet Frågeställning 

Under denna aktivitet ställdes direkta frågor till barnen som deltog under högläsningstillfället 

för att få en förståelse kring deras intryck av Kivi och boken samt över om de reflekterat över 

begreppet Hen. Frågor som ställdes var: 

 Vad tror ni om Kivi? 

 Är det en han eller hon? 

 Spelar det någon roll? 

 Tänkte ni på det under bokens gång? 

 Vad betyder ”hen”? 

 Hur kan man använda ordet ”hen”? 

Första frågan som ställdes var en generell öppningsfråga, med syfte att få en livlig diskussion 

i rummet. Barnen engagerade sig direkt och uttryckte åsikter om Kivi. Gemensamt för 

barngruppen var att Kivi är ett barn och uppfattades som ett barn. ”Barnet”, ”som barn gör”, 

var några sätt som barnen refererade Kivi som. De flesta barn uttryckte även Kivi som ”den”, 

som exempelvis ”den får inte ha hund”.  

När frågan om Kivis kön ställdes var det tyst innan någon svarade. Det märktes att det inte 

fanns ett säkert svar kring detta. Adam, 3 år gammal, tog initiativet och sa ”Han heter Kivi!”. 

Nadia, 5 år gammal som nästan genast fortsatte ”ja han vill bara ha en hund, bara då kommer 

han sova”. Och med Adams uttalande så refererade samtliga barn till Kivi som ”han”. 

Eftersom diskussionen nu uteslöt frågan om Kivis kön och istället gick tillbaks till handlingen 

om boken ställde jag frågan ”Vad hade hänt om Kivi var hon?”. Elif, 3 år gammal flicka 

svarade ”Men då vill hon också ha hund”.  Jag fortsätt diskussionen med en mer direkt fråga 

”Vad betyder Hen?”. Anton, som tidigare hade uttryckt förståelse och respons för ”hen” satt 

tyst och det var en viss tystnad kring samtliga barn. För att styra om frågan sa jag ”om jag 

säger att Kivi inte är en pojke eller flicka, inte han eller hon, utan hen, vad betyder det då?”. 

Då svarade Anton ”det betyder att man inte vet om det är han eller hon, som Björnen sover”. 

”Ja”, fortsatte Nadia, ”som hunden också, alla hundar kan vara hen för hund, inte en flicka 

som mig eller pojke som Anton”(se bilaga 7.2). Resten av barnen fortsätt ge uttryck och 

exempel på andra objekt och varelser som skulle kunna vara ”hen”, såsom djur i allmänhet.  
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5. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel presenteras tolkningar av analysen med kopplingar till teorin. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad begreppet ”hen” kan tillföra för reaktion för barn 

på förskolan. Metoden som använts för att undersöka detta har varit observation av en rad 

olika aktiviteter samt dialoger som skett inom förskolans vardagliga aktiviteter såsom 

sångsamling, fri lek, bokuppläsning, samt samtal med direkta frågor.   

En rad olika slutsatser kan dras av varje aktivitet som utfördes i uppsatsen syfte. Nedan följer 

en sammanställning av varje aktivitet som presenteras tillsammans med dragna slutsatser samt 

egen reflektion kring sammanställningen. 

 

5.1 Sång under samling 

Vid sångsamlingstillfället var det endast ett barn som reagerade och gav ifrån sig ett avtryck 

av missnöje eller fundersamhet. Sångsamlingen samt de låtar som sjöngs i samlingen är väl 

bearbetade av barnen. Barnen brukar heller inte ha några svårigheter att lära sig nya 

sångsamlingslåtar som vi då och då inkluderar i vår samling vid exempelvis högtider såsom 

Jul sjunger vi julinspirerade samlingslåtar. I aktivitetens fall så var fallet annorlunda eftersom 

sångerna ”Björnen Sover” och ”Sången om spöket” är två sånger som barnen är väl vana vid. 

Att få texten i låten ändrad kan ses som ett misstag eller rent av fel, vilket kan ha varit 

anledningen till uttryck av missnöje och ifrågasättande genom kroppspråk.  

Därmed kan slutsatsen utifrån sångsamlingsaktiviteten dras att barnen inte reagerade i någon 

större skala vid utbyte av de könsdefinierade pronomenen ”han” och ”hon” mot ”hen”.  
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5.2 Högläsning 

Under höguppläsningen av ”Kivi och monsterhund” framgår det att barnen inte lägger någon 

större vikt till ordet ”hen”. Begreppet tas in som ett nytt ord utan att någon större vikt ges åt 

dess innebörd, både vid bokläsningsaktiviteten samt under sångsamlingsaktiviteten.  

Även om ordet ”hen” i berättelsen är nytt var det ingen större reaktion eller frågesättning 

kring begreppet. Detta kan främst ses vid bokläsningsaktiviteten där störst vikt lades vid 

historien och berättelsen i sig samt de illustrationer som boken uppgav i form utav bilder och 

teckningar snarare än språket och de könsneutrala perspektiven i språket. Vid 

bokläsningstillfället gav Kivi, huvudkaraktären i boken, de egenskaper som krävdes för 

barnen att acceptera Kivi som karaktär, och ”hen” likställdes med Kivi. Detta går även hand i 

hand med det författarna Milles et al (2012) syftade på i deras publicerade artikel, att 

pronomen såsom ”hon” och ”han” bär med sig en hel uppsättning av egenskaper som ger 

andra en viss föreställning om hur vi uppfattar världen. Genom att använda ”hen” 

neutraliserar vi dessa föreställningar till viss mån genom att öppna för friare tolkningar 

(Milles et al, 2012). 

Varför barnen inte lade någon större vikt av ordet hen kan ha ett antal betydelser. Mina 

tolkningar av detta presenteras nedan; 

En första tolkning är att barnen inte förstår könspronomen vid denna ålder, att de inte ser 

någon skillnad i dess användande och därmed accepterar ”hen” som ett nytt ord i deras 

vokabulär.  

En annan tolkning kan vara att själva ordet ”hen” har uppfattats som ”han”, då det vid tal kan 

förväxlas och missförstås som ”han”. Tolkningen kan summeras som att ”han” och ”hen” 

låter mer likt än ”hen” och ”hon”. 

En intressant slutsats ur analysen av bokuppläsningen om Kivi var att Kivis kön inte var av 

någon större betydelse för barnen. Barnen frågade aldrig om Kivi var en flicka eller en pojke. 

Kan det vara så att den aktiva debatten som ägts rum av vuxna i media gjorde ett så stort 

påslag och fick en sådan effekt som den fick eftersom debatten ägdes rum av just vuxna? 

Skulle även den aktiva debatten få ett annat perspektiv om man likställde ”hen” med 

Engelskans ”they”, som togs upp i avhandlingen (Reset, 2012), eftersom ”they” är ett 

accepterad och välanvänt ord i engelskans språk. 
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Det märktes genom barnens reaktioner och agerande vid bokläsningsaktiviteten att de var 

klart mer intresserade av bokens handling snarare än ordval eller kön. Denna analys kan ses 

som ett uppvaknande för de aktiva debattörer kring barnens inflytande och påverkan av ordet 

”hen” som har lagt alltför stor vikt till hur saker och ting kan uppfattas av barn men som i 

själva verket inte fick någon större konsekvens hos just barn. 

 

5.3 Fri lek 

Vid frileksaktiviteten fick barnen tillfälle att ge uttryck för de tidigare aktiviteter som skett 

under dagen som involverar begreppet ”hen”. Bilaga för denna uppsats (se Bilaga 7) 

inkluderar tre teckningar gjorde av barnen under frileksaktiviteten.  

Vid analys av teckningar kan man se att berättelsen om Kivi har gett uttryck och påverkat 

barnen. Kommentarer har lagts till som är barnens egna ord. Teckningarna behandlar 

berättelsen om Kivi, om hur karaktären Kivi ser ut, samt om hunden i berättelsen. Ena 

teckningen nämner att Kivi är en pojke, vilket uttrycktes under frågeställningsaktiviteten (se 

avsnitt 5.4 Frågeställning).  

Under frileksaktiviteten gav sig majoriteten av barnen utomhus och lekte i sandlådan där en 

dialog skedde mellan ett antal barn. Dialogen var mellan en pojke och andra barn inklusive 

mig själv, som var samma pojke (Alfons) som reagerade under en tidigare aktivitet 

(sångsamlingsaktiviteten) när könspronomen byttes ut mot Hen. Alfons var också det enda 

barnet i samlingen som uttryckte ifrågasättande kroppspråk under samlingen.  

Som slutsats av följande aktivitet kan vi se att ett barn gav ifrån sig uttryck samt en viss 

förståelse för begreppet samt hur det kan användas. Han visade en nyfikenhet och gav ifrån 

sig frågor som påvisar en viss reflektion hos barnet som förstod att utbytet av ordet ”han” mot 

”hen” i björnen sover är för att björnen kanske inte är en ”han”. Värt att nämna är att Alfons 

är en utav de äldre barnen i gruppen vilket kan ha vart anledningen till att vart de enda barnet 

som reagerat.  
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5.4 Frågeställning 

Vid frågeställningsaktiviteten fick jag möjlighet att gå in i en direkt dialog med barnen med 

målsättning att kunna få ut alla de intryck som barnen inte kunna ge uttryck för under 

resterande aktiviteter. Vid aktiviteten var det ett barn som tog initiativet till att definiera Kivi 

som ”han” vilket de andra barnen accepterade och fortsatte sina argument och svar med att 

referera till Kivi som han.  

Med stor sannolikhet har barnet ”följt på” en definition utan att ge de en större reflektion om 

att Kivi är en pojke. Även i diskussionerna som skedde under frågeställningsaktiviteten 

märktes ett klart och tydligt intresse för handlingen snarare än språket, även när direkta frågor 

om språket ställdes. 

 

5.5 Diskussion 

Resultatet och de slutsatser som dragits fick mig att reflektera över en filosofisk tanke; om 

barn vid en ung ålder introduceras till begrepp och ord som definierar olikheter som barn 

oftast inte introduceras till förrän en vuxen ålder, skulle dessa olikheter då inte längre ses som 

olikheter?  

Exempelvis, om begreppet ”transsexuell” som ord, samt förståelse om ordet, skulle 

introduceras till barn vid en ung ålder, skulle transsexuella ses mer som en ”norm” av 

samhället än vad det är idag? Skulle kön och könsdefinierade begrepp ha samma betydelse 

som de har idag? Och slutligen, skulle pronomen som ”han” och ”hon” helt kunna ersättas 

med ”hen”? Likt den dialog som tas upp i texten av (Milles, 2011), om könsdefinierade 

pronomen helt skulle ersättas av könsneutrala pronomen skulle de ge människor som inte vill 

avslöja sitt kön en ny typ av ord att referera till. Skulle de även ge ett nytt medel att behandla 

diskrimineringen av kön, och man helt och hållet lät bli av avslöja sitt kön vid exempelvis 

jobbansökan och CV.   

En fortsatt studie som följd av denna studie skulle kunna vara ett experiment att helt och 

hållet ersätta könsladdade ord med könsneutrala ord som ”hen” under en längre tidsperiod för 

att sedan följa vad det skulle kunna ha för konsekvenser samt implikationer för barn både på 

förskolan och utanför förskolan vid senare ålder.  
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En annan slutsats som känns nödvändig att dra eftersom den uttrycker rum för min förståelse 

av barnen och deras förhållningssätt till observationen är att barn i stor grad påverkas av vad 

andra barn i samlingen uttrycker och hur andra barn beskriver sina uppfattningar. Vid 

bokläsningsaktiviteten så var det pojken Alfons som var det första barnet som uttryckte en 

åsikt om Kivis kön som enbart nämnts som ”hen”. Resten av barngruppen blev influerade av 

Alfons svar. I sina argument efter Alfons påstående valde de att följa hans uttalande om att 

Kivi är en pojke.  

Därför anser jag att det inte bör läggas ned någon större relevans vid att ”hen” definierades 

som en pojke vid min studie, utan det var mer en pojkes uttalande som resten av barngruppen 

sedan valde att följa med. Ett förslag på vidare studie skulle kunna vara att utföra studien 

enbart med flickor för att se ifall detta skulle ge en annan innebörd av ”hen” för barnen.  
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7. Bilagor 

7.1 Brev till föräldrar 

Hej! 

 

Jag heter Savita Kumar och har tidigare arbetat som barnskötare på [dolt] 

förskola tillsammans med era barn. Numera studerar jag på Södertörns Högskola 

för att utbilda mig till förskolelärare och utför den här terminen mitt 

examensarbete med fokus på genus.  

 

Mitt arbete handlar om att undersöka hur barn på förskolan regerar på det 

könsneutrala pronomenet ”hen”. För att få en inblick i barnens reaktioner vill jag 

utföra aktiviteter på förskolan såsom sång och högläsning tillsammans med era 

barn där jag observerar och leder diskussioner. Dessa aktiviteter kommer äga 

rum under oktober månad 2013. 

 

Det jag observerar kommer stå som grund för mitt examensarbete som jag 

skriver klart i slutet av året och som jag gärna delar med mig till er som är 

intresserade. Barnen som deltar i aktiviteterna kommer självklart behandlas 

anonymt och även förskolan kommer inte att nämnas i rapporten. 

 

Hör gärna av er till mig om ni har några frågor eller om ni av någon anledning 

inte vill att era barn ska vara med på aktiviteterna. 

 

Tack på förhand!  

 

Savita Kumar 

Lärarstudent vid Södertörns Högskola i Huddinge. 
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7.2 Teckning 1 
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7.3 Teckning 2 
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7.4 Teckning 3 
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7.5 Ramsa Björnen Sover 

 

Björnen sover, björnen sover 

i sitt lugna bo. 

Han är inte farlig, bara man är varlig. 

Men man kan dock 

men man kan dock 

aldrig honom tro 
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7.6 Sången om Spöket 

 

Tjock och smal 

Stor och liten 

Där uppe i vinden 

Ett spöke bor 

Är han farligt? 

Nej nej nej 

Han vill bara säga hej 

 

 

 

 


