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Frida Blomgren 

 

Sammanfattning 
I detta arbete kommer barnens utformning av deras könsidentiteter i förhållande till sina kläder att 

diskuteras. Metoden som använts är fokusgruppsintervjuer med barn i fem-sexårsåldern. Intervjuerna 

har utförts på en förskola i en storstad med en könsblandad grupp och två könshomogena grupper. 

Barnen använder främst kläder och färger för att visa sin tillhörighet inom en viss grupp, flicka eller 

pojke. Kläderna och färgerna som barnen använder är till stor del könsnormativa. Detta kan komma 

ifrån en heterosexuell norm som betonar skillnader mellan män och kvinnor. Men barnen visar också 

att de är villiga att ändra sina åsikter om hur flickor respektive pojkar bör klä sig, och visar relativt stor 

acceptans inför de som klär sig könsöverskridande. Barnens uppfattningar om kläder lärs in ifrån 

vuxna omkring dem. Det vore därför möjligt att öppna upp för fler könsöverskridanden bland barnen, 

om vuxna omkring dem agerar som genusmedvetna förebilder.  

Nyckelord 

Genus, kläder, barn, könsidentitet, femininitet, maskulinitet 
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Förord 

Denna uppsats hade inte varit möjlig att genomföra utan mina informanter, de fantastiska barnen, som 

ställt upp och hjälpt mig genom att svara på mina frågor. Deras svar och diskussioner sinsemellan är 

ännu ett bevis på den oerhörda klokhet och intelligens som också unga människor besitter. Jag tror att 

alla vuxna har mycket att lära sig av att sätta sig ner och prata med barn, men framförallt av att lyssna 

på vad de försöker berätta. 

Ett jättestort TACK till er. 

Jag vill även tacka barnens föräldrar, som har gett mig sin tillåtelse att intervjua deras underbara barn. 

Självklart går också ett stort tack ut till förskolan, med pedagoger, som har tagit sig tid att låta mig 

komma dit och genomföra intervjuerna. 

Tack också till min handledare Helena, för råd, litteraturtips, kritik, beröm och förtydliganden. Utan 

dig hade jag inte fattat någonting.  
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Inledning 
På senare tid har en allt hetare debatt börjat synas i media. Debatten gäller våra barnkläder, och det 

ökade fokus på ”sexiga” kläder som säljs i butiker som riktar sig till barn. Efter att butikskedjan 

Lindex uppmärksammades för att ha sålt kläder riktade till flickor med många läder-, skinn- och spets-

detaljer, höjdes rösterna ännu högre (Arnstad Elmblad, 2012). Debatten om barnkläder har även gällt 

storlekarna, det har rapporterats hur flickkläder är mindre än pojkkläder - trots samma 

storleksmärkning (Peruzzi, 2011).  

Krönikören Frida Boisen (2013) skriver och berättar om hur hennes 8-åriga dotter har bett om en behå. 

Den feministiska bloggerskan Lady Dahmer (2013) skriver om hur ungdomsidealet har spridit sig så 

långt ner i åldrarna att tolvåringar sminkas, kläs och porträtteras som sexuellt attraktiva unga tjejer. 

Samtidigt porträtteras fullvuxna kvinnor med tofsar, knästrumpor, och kort kjol som ”skolflickor”, en 

fantasi som anspelar på den unga flickan oskuld. Den unga flickan som alltså är ~13 år.  

Samtidigt debatteras pojkarna och klänningens vara eller icke-vara. Ska pojkar få ha klänning på sig? 

Varför inte? Många oroliga föräldrar på föräldraforum skriver att de inte skulle låta sina pojkar ha 

klänning på sig med risk för mobbning, och minst lika många skriver att det är upp till de vuxna att 

tackla mobbningsfrågan – och att låta barnen ha på sig vad de vill.
1
 
2
  

Allt detta är dock skrivet ur ett vuxenperspektiv, eller möjligtvis en vuxens perspektiv på barn och hur 

detta påverkar dem. Men hur uppfattar barnen själva sina kläder? Min ingång i debatten är att försöka 

få fram barnens egna perspektiv på sina kläder och hur de tycker att kläder påverkar dem själva som 

flickor och pojkar. 

Bakgrund 

Barndom är ett relativt nytt begrepp historiskt sett, och något som framställs olika i olika tider och 

kulturer. Om vi ska utgå ifrån en västerländsk syn på barndom, så var under medeltiden barn endast 

betraktade som små ofärdiga vuxna. Detta syntes också i barnkläderna, som endast var kopior av de 

vuxnas kläder, om än lite kortare i längden (Andersson, 2006b). Spädbarn har dock lindats i de flesta 

tider, och i småbarnsåldern använt koltar, utan skillnad mellan pojk- och flickkläder. Däremot syddes 

mössor i olika mönster till spädbarnen för att kunna urskilja barnens kön (Wintzell, 1972). Koltarna 

tros ha använts på små barn ända in på 1900-talet, dock med varierande spridning. Dock krympte 

kolten under senare halvan av 1800-talet och blev så kort i längden att den var tvungen att 

kompletteras med byxor eller kjol (Wintzell, 1972). Skillnad mellan mäns och kvinnors kläder har 

dock enligt Andersson (2011) alltid gjorts.  

Barnens kläder har därefter följt de vuxnas mode, fram till 1800-talet, då barnen började differentieras 

ifrån vuxna. När skolor och barnomsorg börjar växa fram under andra delen utav 1800-talet sker en 

tydlig åtskillnad mellan barn och vuxna. Vad som betraktas som ”barn” har naturligtvis också skiftat 

under denna tid, kanske mycket beroende på skolan. Vid skolgångens slut betraktades man oftast 

                                                      
1 http://forum.mammapappa.com/viewtopic.php?f=4&t=40529  

2 http://www.familjeliv.se/Forum-26-109/m66468388.html  

http://forum.mammapappa.com/viewtopic.php?f=4&t=40529
http://www.familjeliv.se/Forum-26-109/m66468388.html
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vuxen nog att börja arbeta, oavsett om detta skedde vid tio, fjorton eller arton års ålder. Idag är det 

allmänt vedertaget att den officiella och juridiska barndomen slutar vid arton års ålder.  

Det var under slutet av 1700-talet som pojkkläder började skiljas åt ifrån vuxenkläderna och göras 

rymligare och mer anpassade för lek och rörelse. Flickkläderna dröjde ända fram till början av 1800-

talet, innan de började anpassas för rörelse. Exempelvis slutade man snöra livet på småflickorna, även 

om läkare tidigt förkastat denna modenyck. Det dröjde dock ända till 1910-talet, innan flickorna fick 

ett mode som kunde jämföras i bekvämlighet med pojkarnas (Wintzell, 1972). 

Idag är barnkläder ofta skilda ifrån vuxenkläder på liknande sätt som under 1800-talet och 

barnkläderna har fått sina egna butiker och egna avdelningar i de stora klädkedjorna. Många håller nog 

med om att barnkläder ska ha egenskaper som vuxenkläder nödvändigtvis inte behöver ha, de ska vara 

slitstarka och anpassade till rörelse. Det finns även ofta en tydlig åtskillnad mellan flick- och 

pojkkläder som främst kan skönjas genom färg och mönster, men också genom passform. Barnkläder 

kan sägas representera vår syn på barndom, gärna med mycket färger och mönster.  

Ambjörnsson (2011) har i sin bok gjort en omfattande studie om färgen rosa, och hur den används i 

kläder och accessoarer hos både män och kvinnor. Hon skriver hur kodandet av rosa som en ”tjejfärg” 

började först på 1950-talet, innan dess hade rosa setts som en färg för pojkar. Den blå färgen i sin tur 

hade kodats som kvinnlig, med kopplingar till katolicismen och Jungfru Maria (som ofta porträtteras i 

blått). Skiftet mellan färgernas könskodningar tros ha grundats i att de militära uniformerna började 

använda den blåa färgen under världskrigen, varpå den allteftersom blev kodad som manlig. Som 

resultat av könsdikotomierna blev den rosa då kodad som kvinnlig, det manligas motpol 

(Ambjörnsson, 2011). 

Jag kan dock se en tendens till att barnkläder ännu en gång börjar likna det vuxna modet allt mer och 

mer. Barnen kläds som små kopior av sina föräldrar. Unga flickor i korta kjolar och stora handväskor 

är inte en ovanlig syn, och inte heller pojkar i stuprörsjeans och skjorta, redan i förskoleåldern. Hur väl 

dessa kläder är anpassade till lek går att diskutera, men utifrån mitt syfte med arbetet är det kanske 

främst väsentligt att diskutera hur det faktum att barnen återigen kopierar de vuxnas kläder påverkar 

utformningen av barnens könsidentiteter.  
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Syfte och frågeställningar  
Mitt syfte är att undersöka den möjliga påverkan kläderna kan ha för utformningen av barnens 

könsidentiteter. Jag vill med denna undersökning ta reda på om kläder kan vara en av de faktorer som 

kan påverka hur barn skapar en förståelse för kön och sin könsidentitet. 

Mina forskningsfrågor är; 

 Hur kan kläder påverka skapandet av barnens könsidentiteter? 

 Hur uttrycker barnen sig om sina kläder? Vad väljer barnen att tala om med egna ord? 

För att få svar på dessa frågor planerar jag att ta del av både genus- och queerforskning, för att sedan 

ställa denna forskning mot barnens egna utsagor och tankar.  
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Tidigare forskning 
Femininitet och maskulinitet 

Nordberg (2004) skriver om män som förkroppsligar femininitet inom ”kvinnoyrken”, exempelvis 

frisör och förskollärare. Att män positionerar sig som feminina bär med sig ett visst stigma enligt 

Nordberg, som är kopplat till underordning och homosexualitet. Nordberg utgår ifrån ett 

socialkonstruktionistiskt tankesätt när hon kritiserar tidigare forskning som utgår ifrån att endast 

kvinnor gör femininitet och män maskulinitet. Enligt den socialkonstruktionistiska teorin är 

maskulinitet och femininnitet sociala konstruktioner som återges genom våra handlingar, och därför 

bör forskningen istället fokusera på hur både kvinnor och män positionerar sig som feminina och 

maskulina (Nordberg, 2004). 

Nordberg (2004) problematiserar också användningen av begreppen femininitet och maskulinitet som 

statiska, då begreppens innebörd är föränderliga över tid. Vad som betraktas som maskulint respektive 

feminint växlar ständigt (jfr Andersson, 2006a).  

Nordberg (2004) har i sin studie funnit att männen i intervjuerna om sina yrken finner de feminint 

kodade egenskaperna eftersträvansvärda, och männen upplever också att de själva alltmer börjat 

förkroppsliga dessa egenskaper. Egenskaper som kodades som feminina var bland annat empati, 

snällhet och att de blivit mindre tävlingsinriktade. Däremot var männen noga att betona att 

förkroppsligandet utav dessa egenskaper inte fick gå för långt, så att de uppfattades som fjolliga eller 

homosexuella. Därmed reproducerades det femininas underordning gentemot det maskulina, enligt 

Nordberg (2004).  

Nordberg (2004) tolkar dessa mäns praktiserande av feminint kodade egenskaper i vardagen som 

skapandet utav en ny mansroll, eller en ny maskulinitet som även inbegriper omsorg och empati. I 

denna undersökning kan man alltså se hur förskjutningen av innebörden i begreppen maskulinitet och 

femininitet böjar ta form. 

Kläder som identitets- och gruppmarkör 

En identitet är utifrån min teoretiska utgångspunkt inget fast och färdigt som endast utvecklas inom en 

viss tidsperiod. En identitet är istället något som ständigt formas och omformas, både av individen 

själv och av omgivningen. 

Kön är en kategori som oftast tas för given och som sällan ifrågasätts (Davies, 2003, Ambjörnsson, 

2011). Vi använder kategorin för att sortera och klassificera människor, inte sällan utifrån en 

heteronormativ syn. Davies (2003) skriver att kläder och frisyr är de ytligaste men också tydligaste 

sättet för oss att markera kön. Hon skriver också att barn lär sig av vuxna, och lär sig snabbt att 

framhäva de drag som positionerar dem som antingen flickor eller pojkar. Exempelvis beskriver 

Davies (2003) en flicka som gärna gick klädd i träningsoveraller, men kompenserade detta med en 

”flickig” frisyr som gjorde det lätt för omgivningen att uppfatta henne som flicka.  

I Nordberg & Mörcks (2007) artikel om män och mode, skrivs användandet av kläder fram som en 

faktor som skapar gemenskap. Klädsel kan markera klass och kön, och användandet av kläder som 

liknar sina kollegors eller klasskamraters är ett sätt att visa tillhörighet till gruppen. Enligt Andersson 

(2011) har kläder genom historien framförallt använts för att markera social status. Ambjörnsson 
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(2011) har exempelvis funnit att framväxten av kostymen hör ihop med framväxten av borgarklassen. 

En klädsel som skiljde sig ifrån adelns prålighet och som också fungerade att arbeta i efterfrågades, 

och den enfärgade dräkten växte fram. Kostymen signaledare att mannen kunde arbeta, var skötsam 

och disciplinerad (Ambjörnsson, 2011). 

Bjerrum Nielsen & Rudberg (1988) betonar också vännernas betydelse när vi markerar våra kön. De 

menar att tillhörighet är den främsta anledningen till att flickor och pojkar väljer att visa vilket kön de 

tillhör. Genom att visa sin könstillhörighet kan barnen känna likhet med varandra och också 

gemenskap. 

När Ambjörnsson (2011) intervjuar barn framställs rosa också som en ”tjejfärg”. Barnen hänvisar till 

att pojkar aldrig har rosa kläder på sig. Även i denna undersökning syns, liksom i Bjerrum Nielsen & 

Rudbergs (1988), att kläder är ett sätt för barn att markera könstillhörighet och gemenskap. Färgen 

rosa är en tydlig könsmarkör, oavsett om barnen använder den eller undviker den. Många pojkar i 

intervjuerna säger sig hata rosa, vilket kan tolkas som deras sätt att identifiera sig som pojkar genom 

att ta avstånd ifrån det kvinnliga (Ambjörnsson, 2011). 

Flickorna i intervjuerna beskriver rosa som en färg som får dem att känna sig fina. Bärandet av färgen 

väcker många kommentarer, så som ”Vad fin du är”. Det samma kan sägas om bärandet av klänning 

eller glittriga accessoarer (Ambjörnsson, 2011). Att så många flickor söker bekräftelse genom klädsel, 

eller att vuxna ger flickor så mycket uppmärksamhet just för sin klädsel, beror enligt Ambjörnsson 

(2011) på den historiska koppling som finns mellan kvinna och kropp. Då mannen associerats med 

tanke och ande har kvinnan förknippats med det kroppsliga, bland annat barnafödandet. Därför 

uppmärksammas kvinnors yttre också till större grad än mäns, och det blir viktigare för flickor att vara 

”fina” (Ambjörnsson, 2011).  

Detta kan också ställas i kontrast mot de vuxna som undviker rosa på grund av att den är ”för mycket”. 

Då färgen sticker ut hamnar också den som bär den i blickfånget. Detta är något som kan attrahera 

många flickor, och pojkar, som därför väljer att bära färgen. De känner sig ”fina” och får mycket 

uppmärksamhet, färgen blir ett sätt att ta plats och hävda sig själv. Många män som väljer att använda 

rosa vittnar också om liknande känslor. Färgen får dem att känna sig självsäkra, men visar också att de 

inte är män som ”följer strömmen” utan vågar gå sin egen väg (Ambjörnsson, 2011). 

Färgen rosa har också en stark koppling till överklassen. Många utav de som Ambjörnsson (2011) 

intervjuat associerar den rosa färgen på män med de unga män som syns på Stureplan i Stockholm. De 

är födda in i en rikare klass, och spenderar gärna mycket pengar. En del män i intervjuerna försöker 

undvika vissa nyanser utav rosa för att inte förknippas med denna klass. Ambjörnsson (2011) 

poängterar att denna klass, egentligen bör ses som en subkultur, och inte som en klass i sig. Även 

många unga män som inte är födda in i överklassen kan anamma denna klädstil när de går ute på 

klubbar och krogar för att uppnå en viss social status. Ambjörnsson drar slutsatsen att användandet av 

rosa hos män är reserverat en viss sorts man, en man som redan erhållit en viss social status. Dessa kan 

vara män med framgångsrika karriärer eller sportstjärnor. Hon menar att dessa män redan ”bevisat” sin 

manlighet och därför inte riskerar att förlora status, eller sin manlighet, på att använda rosa. Dessa män 

vinner istället på att till viss del också framställas som mjuka och empatiska (Ambjörnsson, 2011).  

Bärandet av denna typ utan kläder, rosa klänningar med volanger och ”rysch-pysch” är också något 

som indirekt skapar barns identitet, menar Ambjörnsson (2011). Barn som klär sig eller blir klädda i 
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denna typ av kläder får oftare höra att de ska vara försiktiga och inte smutsa ner sig. Också Bjerrum 

Nielsen & Rudberg (1988) har funnit att bärandet utav rosa kläder i sig inte påverkar små barn 

nämnvärt, men om de däremot får ett annat bemötande än barn i blå kläder så kommer detta att 

påverka uppfattningen de får om sig själva.  

Kläder, barn och föräldrar 

I Ambjörnssons (2011) studier på öppna förskolan har hon funnit att barn oftast kan könsbestämmas 

genom sina kläder. Hon har också intervjuat föräldrar som undviker att klä sina flickor i just färgen 

rosa, och dessutom volanger, glitter och ”rysch-pysch”, som godtyckligt kan sägas kopplas till färgen. 

Detta för att föräldrarna förknippar färgen med ”flickighet”, gullighet och svaghet, egenskaper som 

kan kopplas till femininitet. Detta är inte egenskaper som föräldrarna vill förena med sina barn, de vill 

istället att deras döttrar ska växa upp och bli självständiga, starka och smarta, därför undviker de 

färgen. Inte heller sönerna kläddes i rosa, utav samma anledning. Kopplingen till femininitet, och 

möjligtvis en underliggande homofobi, gjorde att pojkarna inte kläddes i färgen.  

Eidevald (2009) beskriver i sin doktorsavhandling hur förskollärare vittnar om hur föräldrar klär sina 

barn könsstereotypt, fastän förskolepersonalen säger sig efterfråga en mer ”könsneutral” klädsel på 

barnen, mer anpassad till lek och rörelse. Eidevald (2009) beskriver hur föräldrar har gett uttryck för 

en oro över att ”jämställdhetsarbetet ’ska gå för långt.’” (s. 166), och att barnen ska bli alltför 

överskridande i sina könsuttryck. Framförallt är det föräldrar till pojkar som är rädda att de ska bli 

alltför feminina. Motsvarande oro finns sällan hos föräldrar till flickor. En flicka i byxor, tröja eller 

skjorta som lär sig att ta för sig på de traditionellt manligt dominerade områdena möts nästan aldrig 

utav en rädsla över att de ska bli homosexuella (Ambjörnsson, 2011).  

Ambjörnsson (2011) skriver också hur det i intervjuer med föräldrar om jämställdhet är flickorna som 

är de som får ”ändra” på sig. Det feminina är det som väljs bort, till förmån för det maskulint kodade 

eller ”könsneutrala”. Ambjörnsson menar att detta också kan kopplas till det femininas underordning i 

samhället. Detta kan vi också se i Nordbergs (2004) studie, där männen inte hade något emot att ta sig 

an vissa feminint kodade egenskaper, så länge det inte gick över gränsen och blev ”omanligt”. 

Ambjörnsson (2011) skriver hur rosa kan ses som en oseriös färg, och något som bör undvikas om 

man vill bli tagen på allvar. Många föräldrar i intervjuerna vittnar om hur rosa och ”rysch-pysch” 

förknippas med dålig smak. Det ses som vulgärt och överdrivet. Färgen ställer sig i stor kontrast mot 

den ”svenska” smaken, som Ambjörnsson (2011) beskriver som ren, ljus och enkel.   

Trots denna synliga motvilja mot färgen rosa, och kanske till viss del också mot det feminint kodade, 

förklarar många föräldrar att de vill att barnets kön ska synas genom kläderna. Även om just rosa 

undviks, markeras könen i kläderna genom mönster och färger. Även rött uppfattas som en flickig 

färg, medan blått, grönt och brunt är pojkiga färger (Ambjörnsson, 2011). När Ambjörnsson (2011) 

gör studier av könsuppdelade barnkläder i klädesbutiker hänvisar också butiksägarna till konsumenten. 

De som handlar kläder vill ha rosa på flickor men inte på pojkar. Detta kan tolkas som att det är viktigt 

för föräldrar att klä sina barn könskodat.  

Kilinç (2011) har gjort en undersökning om vilka färger barn föredrar på sina kläder. I sin 

undersökning har hon kommit fram till att flickor föredrar magenta, vilket är en stark färg som liknar 

rosa eller lila, och därefter röda färger oavsett klädesplagg. Pojkar däremot föredrar svart, blått och 

gult. Kilinç finner också en liten men synbar differens mellan yngre och äldre barn, där de yngre har 
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en tendens att föredra varma färgen medan de äldre föredrar kalla färger. Kilinç hävdar att detta är 

inlärda preferenser, som de lär sig av att studera vuxna i sin närhet och olika medier. Kilinç uttrycker 

dock vissa problem med sin studie, då den är utförd inom ett specifikt område, och menar att 

färgpreferens ibland barn kan skilja sig mellan olika områden (Kilinç, 2011). 

Kläder, barn och genus 

Davies (2003) har undersökt hur barn i förskoleåldern använder kläder för att visa sitt kön, men även 

för att positionera sig inom könsroller som traditionellt tillskrivs det andra könet. Barnen använder 

också kläder för att kunna uttrycka vissa egenskaper som de kodar som feminina eller maskulina. Hon 

beskriver ännu ett exempel, där två pojkar brottas, varav den ena har kjol på sig. Pojken som har kjol 

på sig verkar förlora brottningen och börjar gråta. Han tar senare av sig kjolen och säger ”Nu har jag 

byxor på mig!”, och ger sig på den andra pojken igen. Denna gång ”vinner” pojken brottningen och får 

den andra pojken att gråta. Davies (2003) beskriver även flickor som tar på sig manligt kodade kläder 

för att i lekar kunna vara pappan, och pojkar som klär sig i kvinnligt kodade kläder för att kunna ta sig 

an roller som mamma eller storasyster.  

I sina observationer beskriver Davies (2003) hur barn starkt motsätter sig tanken på att män skulle 

kunna ha klänning, trots att män inom många kulturer klär sig i dräkter som liknar klänningar. Genom 

att kalla dräkten för ett annat namn, exempelvis tunika eller kilt, kan barnen däremot acceptera att män 

också klär sig i klänning.  

Ambjörnsson (2011) har också intervjuat män och kvinnor som försöker återerövra färgen rosa och 

femininitet, och istället för att stå för mjukhet och gullighet låta färgen stå för tuffhet och hårdhet. 

Personerna gör detta genom att kombinera sin rosa klädsel med en attityd och kaxighet som ställer sig 

i kontrast mot den gullighet man kan förvänta sig av någon som är klädd i rosa. Detta säger sig ha sin 

grund i att försöka förskjuta betydelsen av femininitet, från något underordnat till något starkt och 

självständigt. De intervjuade säger sig också att genom att ta färgen rosa och förändra innebörderna i 

de associationer som finns till färgen, förändras också de positioner som blir möjliga för män och 

kvinnor att ta (jfr Nordberg, 2004). En kvinna eller man kan helt enkelt bära rosa, utan att förväntas 

agera mjukt, gulligt, ”flickigt” eller ”fjolligt” (Ambjörnsson, 2011). 
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Teoretiska perspektiv 
I min analys kommer jag att utgå ifrån en socialkonstruktionistisk teori. Inom socialkonstruktionismen 

finns inga ”naturliga sanningar”, utan våra tankar och uppfattningar om vad som är görbart är 

mänskligt konstruerade. Inom socialkonstruktionismen är man dessutom medveten om att det vi gör 

och tänker är kontextualiserat och förknippat med vissa situationer. Det som känns otänkbart i en 

situation är alltså mycket möjligt i en annan situation (Lenz Taguchi, 2012). Jag kommer även att ta 

avstamp i de feministiska genusteorier som läggs fram av Hirdman (2003) och Davies (2003), samt en 

problematiserande queerteori av Andersson (2006a).  

Jag ska börja med att med Hirdmans (2003) hjälp definiera begreppet ”genus”. ”Genus” kan betyda 

kön, men då inte i den betydelsen av det fysiska, biologiska eller mentala könet. ”Genus” fokuserar 

istället det sociala könet, eller de könsroller som vi sätts i och som vi förväntas agera efter, efter vilket 

biologiskt kön vi uppfattas ha. ”Genus” är enligt Hirdman (2003) ett bättre ord att använda än 

”könsroll” eftersom ordet ”könsroll” oundvikligen kopplas samman med ordet ”kön” och kan få oss att 

tro att könsroller hör samman med ”kön” på ett naturligt och oemotsagt sätt. Vårt ”genus” är snarare 

de tankar vi har om kvinnor och män, deras olika behov, önskningar, sätt att prata, gå och klä sig och 

hur detta avspeglar sig i hur vi positionerar oss själva gentemot vårt kön, samt positionerar andra 

utifrån vad vi uppfattar att deras kön är (Hirdman, 2003).  

Min egen tolkning utav begreppen ”könsroll” och ”genus”, som kommer att spela roll i analysen, är att 

ordet ”könsroll” dessutom i högre grad används för att beskriva beteenden i mer könsstereotypa 

situationer. Vad som anses könsstereotypt förändras ständigt genom tiden. På 1700-talet ansågs det 

exempelvis väldigt manligt att bära klackskor och gråta då man blev upprörd, något som mansidealet 

idag inte förespråkar. ”Genus” däremot används oftare gällande könsöverskridande uttryck. Då 

begreppen ibland flyter in i varandra, men ändå bör hållas isär, är det fortsättningsvis med dessa 

underliggande betydelser som jag kommer att använda begreppen. 

Hirdman (2003) beskriver kvinnans underordnade position till mannen med tre formler; A-icke A, A-a 

och A-B, där A står för mannen och den andra bokstaven för kvinnan och hennes relation till mannen.  

Om A – icke A, och A är den normativa människan, mannen, är kvinnan inte en människa då? Finns 

hon icke? Eller är hon bara inte värd att belysas i samma ljus som mannen? Denna hierarki syns inte 

minst i vårt språk, i ord som ”man” (ex. man bör agera på detta sätt…), människa, mänsklighet etc. 

Mannen är normen för humaniteten, och kvinnan blir reducerad till en slags icke-människa (Hirdman, 

2003).  

A – a står för en relation där kvinnan är en ofullständig version av mannen, en ofärdig människa. 

Denna bild har, enligt Hirdman (2003), sin grund i den bibliska synen på könen, där kvinnan är skapad 

åt mannen, ur mannen. Formeln är till viss del problematisk, eftersom den kan uppfattas utgå endast 

ifrån en västerländsk kristen synvinkel. Formeln kan i sig säkert återfinnas inom andra religioner och 

världsåskådningar som har andra synsätt på människans uppkomst också. Dock finner jag formeln 

användbar inom min analys, då jag kan se hur synsättet på kvinnan underordnad mannen återfinns 

inom feminismens kritik utav patriarkatet, oavsett om fenomenets uppkomst har en religiös 

anknytning eller ej. 
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Den sista formeln kan verbaliseras genom att säga att det mannen är, är kvinnan inte. Hon är hans 

motsats. Alltså – om män är starka, rationella och bestämda är kvinnor svaga, emotionella och 

villrådiga. Hirdman (2003) fortsätter i beskrivningen utav A – B att redogöra för hur Charles Darwins 

teorier fick stort genomslag även i sena 1800-talets könsroller. Darwin hävdade att det ofta var hannen 

som var aggressiv vid parning och som gärna befruktade många honor. Denna koppling gjordes även 

till människan genom den stora genomslagskraft naturvetenskapen fick under 1800-talet. Då kvinnan 

måste ses som mannens motsats blir hon i denna dikotomi hemmakär, och född till att föda och fostra 

sin avkomma. För att bli vald till denna uppgift måste hon även behaga mannen och vara vacker. Om 

han därtill är den sexuellt aggressiva, blir hon den passiva, kyska och orörda; ”det täcka könet” 

(Hirdman, 2003).  

Idag har Darwins teorier problematiserats ett flertal gånger (ex Birke & Vines, 1987) utifrån en 

performativ och feministisk utgångspunkt. Vi vet idag att det finns många djurarter där honan är den 

som väljer partner inför parning, och att djur inte endast har sex i reproduktivt syfte (ex. delfiner och 

schimpanser
3
). Vi vet också att både bisexualitet och homosexualitet existerar i djurvärlden, och att 

vissa djur kan byta kön vid behov (ex. om alfahannen dör) eller när de kommer i en viss ålder
4
. Många 

blötdjur är dessutom hermafroditer, och har alltså både manliga och kvinnliga fungerade reproduktiva 

könsorgan
5
. Dessa kunskaper ger oss ett nytt sätt att se på Darwins teorier som inte den enda 

sanningen om sexualitet.  

Man kan också problematisera om dessa teorier ens är applicerbara på människor, om det ens är 

möjligt att dra ett likhetstecken mellan djurvärlden och människors samliv, en debatt som jag inte ska 

fördjupa mig i. Trots detta lever det idag kvar en syn på sexualitet där mannen ska vara den aktiva och 

kvinnan den passiva som finns till för mannen att tillfredsställa sina behov hos, som kan komma ifrån 

Darwins teoriers växande popularitet under 1800- och 1900-talen. Jag ser dock att denna syn är alltmer 

bortdöende, även om den fortfarande är förhärskande inom exempelvis pornografin.  

Det är dock inte bara kvinnan som görs till kvinna genom dessa föreställningar, mannen görs också till 

man. För att en man ska vara en riktig man krävs att han också innehar de egenskaper som tillskrivs 

det maskulina, och att han praktiserar sin manlighet genom dessa. Det finns dock ett dilemma med 

detta synsätt. Om kön ”görs” enligt dessa snäva könsroller betyder det också att en man eller kvinna 

kan ”förlora” sitt kön genom att inte agera i enlighet med sin könsroll (Hirdman, 2003)? 

Enligt Hirdman (2003) skapas inte bara kvinnans könsroll, utan även mannens av just männen. 

Männen har genom historien fått privilegiet att definiera båda könens vara och icke-vara. Men det är 

inte bara männen som arbetar för att upprätthålla denna könsordning. Kvinnor är minst lika delaktiga i 

att ständigt positionera sig som underlägsna och differentierade ifrån mannen. Hirdman (2003) menar 

att detta beror på en förslappad mentalitet som smyger sig på efter en tid utav levnad inom vissa 

begränsningar. Det man lär sig att man aldrig kan få, lär man sig också att inte sukta efter. Så om en 

kvinna vet att hon aldrig kommer att få tillgång till maktens positioner på samma villkor som en man, 

varför skulle hon då vilja sträva däråt? Bättre då att stamma hemma vid härden och vakta det som 

tillskrivits ens lott.  

                                                      
3 http://natgeo.se/djur/daggdjur/bonobon-loser-konflikter-med-sex  

4 http://illvet.se/fraga-oss/kan-nagot-djur-byta-kon-under-sitt-liv  

5 http://zoologi.wikispaces.com/Fortplantning  

http://natgeo.se/djur/daggdjur/bonobon-loser-konflikter-med-sex
http://illvet.se/fraga-oss/kan-nagot-djur-byta-kon-under-sitt-liv
http://zoologi.wikispaces.com/Fortplantning
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Hirdman (2003) finner dock ett undantag för när kvinnan kan bryta sig fri, och detta är när mannen 

inte längre klarar att uppfylla sin del utav ”genuskontraktet”. Genuskontraktet bygger enligt Hirdman 

(2003) på en stereotyp heteronorm, där män och kvinnor förväntas ingå äktenskap och sedan ha olika 

roller i förhållandet. Han i offentligheten och hon i hemmet. Men om han exempelvis inte klarar att 

försörja sin familj, att vara stark och rationell, då är det acceptabelt för kvinnan att ta sig an denna roll. 

Då är det okej för henne att anamma manliga egenskaper och ta hand om sig själv.  Kvinnan 

positionerar sig då i en annan roll, hon gör ett annat genus.   

Detta för mig vidare in på Davies (2003) teori om hur flickor och pojkar gör kön.  

Davies (2003) har en poststrukturalistisk ingång. Inom poststrukturalismen, liksom 

socialkonstruktionismen, tillskrivs de diskurser inom vilka vi människor verkar stort värde. Med 

begreppet ”diskurs” menas de tankeföreställningar som råder inom ett samhälle eller en kontext. Dessa 

tankeföreställningar kan ibland bli så dominerande att vi börjar ta dem för givet. Davies (2003) menar 

att uppfattningen om att det bara finns två kön är en sådan diskurs, trots exempel på att kromosomer, 

hormoner, könsorgan och genus (socialt kön) inte alls behöver vara entydiga.  

Davies (2003) menar här att det är språket som ställer till problem. Vårt språk är uppbyggt kring 

dyader, motsatser, och dualismer. Det som är feminint kan inte samtidigt vara maskulint. När vårt 

språk endast erbjuder dessa två positioner försvårar vi samtidigt för våra barn att positionera sig 

någonstans mittemellan, eller att i vissa situationer ta maskulina positioner och i vissa andra feminina 

positioner. Det vanligaste och mest synliga sättet att positionera sig inom ett visst kön är genom 

kläder, frisyr, smycken o.s.v.  

Inom den poststrukturalistiska teorin däremot, menar Davies (2003), kan barn positionera sig både 

inom det som anses kvinnligt kodat och det som anses manligt kodat. Då jag kommer att utgå ifrån 

samma tankar anser jag att Davies (2003) poststrukturalistiska teori även går att applicera inom min 

socialkonstruktionistiska analys. Davies (2003) menar att genus är något som skapas i samverkan 

mellan människor, diskurser och människors förmåga att bli medvetna om de diskurser hon ingår i och 

göra motstånd mot dem. Min tolkning är också att barn är mycket kapabla till att göra motstånd mot 

rådande normer. Om en pojke använder en rosa klänning, kan det lätt viftas bort med att ”han är för 

liten för att förstå”. Jag kommer dock att utgå ifrån ett barnperspektiv där barn är kompetenta och 

medvetna om sina val, också när valen strider emot rådande diskurser.  

Om barn korrigeras att agera mer i enlighet med sitt kön eller sin könsroll, är det barnet som blir 

positionerat, och inte barnet självt som aktivt positionerar sig. Barn blir ofta satta i dessa positioner 

utav vuxna. Barn blir reducerade till ”ofärdiga människor”, mycket likt Hirdmans (2003) modell A – 

a. Även Davies (2003) tar upp denna maktordning och jämför relationen man -kvinna med vuxen - 

barn.  

Andersson (2006a) är en av dem som försöker problematisera kvinnans och det femininas 

underordning till mannen och det maskulina. Hon menar att i den feministiska debatten ställs 

feminism och femininitet ofta i motpol till varandra, och en riktig feminist kan därför inte vara 

feminin. Inom begreppet feminin ligger det ofta en sexuell utsatthet och en objektifiering av den egna 

kroppen och det egna könet, enligt Andersson (2006a), vilket skulle kunna förklara varför feminister 

ibland drar sig för att visa sin femininitet.  
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Andersson (2006a) skriver vidare: 

Både inom feministisk teori och queerteori verkar det alltså finnas en gemensam uppfattning om 

att femininitetens låga ställning i samhället är välförtjänt - eftersom den är skadlig och 

begränsande för kvinnor - och att det möjligtvis är genom att "byta" genus som man kan göra 

motstånd mot patriarkatet och heteronormativiteten. (s. 22). 

Andersson (2006a) problematiserar också det faktum att feministisk teori främst har fokuserat på 

mansforskning och hur det manliga förtrycket ser ut. Femininitet blir därigenom klassat som en 

underordning till maskulinitet. Med detta tankesätt blir det enda sättet för en kvinna att bryta 

könshierarkin att avsäga sig sin femininitet och därmed sluta vara ”den andre”, positionerad gentemot 

mannen.  

Andersson (2006a) tar också upp Butlers begrepp performativitet, och diskuterar med hjälp av det hur 

vi med handlingar visar vilket kön vi har. Performativitet betyder att vi genom vissa handlingar gör 

oss till olika människor i olika situationer, och kan jämföras med det engelska ordet ”performance” 

som betyder ”uppträdande”. Det är genom dessa performativa handlingar som vi skapar vår identitet, 

exempelvis genom att vi väljer att klä oss eller tala på ett visst sätt. Genom denna performativitet sker 

också förskjutningar utav betydelser av begrepp, görandet utav sin kvinnliga identitet, eller 

femininitet, sker inte på samma sätt varje gång. Istället görs femininiteten med små förändringar var 

gång. Dessa förskjutningar kan under tid bli till stora förändringar, och en statisk betydelse utav 

begreppet femininitet är enligt Andersson (2006a) inte bara felaktig utan kan dessutom förringa den 

styrka som kan finnas i begreppet. Den styrka som kan återfinnas i femininitet idag, kan enligt 

Andersson (2006a) rucka på både heteronormativa och patriarkala strukturer. 
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Metod  

Val av metod 

Jag har valt att använda fokusgrupper som metod för att genom diskussion och intervju få fram 

barnens eget perspektiv på sina kläder. Den kvalitativa metoden syftar till att försöka ta reda på vad 

barnen tänker om sina kläder, även om jag kan se vissa svårigheter med detta syfte. Jag kan inte göra 

anspråk på att få fram det barnen verkligen tänker och känner om sina kläder, utan endast vad de 

uttrycker. Risken finns alltid att barnen inte vågar säga vad de tänker just då, av rädsla för att bli 

bedömda om de svarar ”fel”. Det kan också vara så att barnen inte har utvecklat det ordförråd eller den 

självreflektion jag efterfrågar för att kunna svara på mina frågor. Det poststrukturalistiska synsättet på 

intervju och fokusgrupper som metod problematiseras också vidare nedan.  

Det särskilda med fokusgruppen som metod är bland annat att de intervjuade avgör hur intervjun 

utvecklar sig. Gruppdynamiken kan avgöra hur fritt gruppen vågar prata och vem eller vilka som tar 

upp det största talutrymmet. I en enskild intervju är det intervjuaren själv som styr frågorna och i 

vilken ordning de ska ställas. I fokusgruppsintervjuer är det istället gruppen som styr samtalet 

(Wibeck, 2000). Diskussionen kan ta vändningar som intervjuaren inte förutspått och som tvingar 

intervjuaren att revidera sina frågor eller ställa nya följdfrågor. Det är också gruppen som innehar den 

största makten under intervjuerna, då gruppen kan välja att styra in diskussionen på andra ämnen än de 

som intervjuaren tänkt sig (Wibeck, 2000). 

Gällande intervjuer med barn har jag utgått ifrån Cederborgs (2005) bok om intervjuer med barn i 

utsatta situationer. Jag finner råden användbara även i mindre institutionella typer utav samtal än de 

som Cederborg fokuserar på. Cederborg (2005) skriver att vid intervju med barn är det viktigt att tänka 

på miljön. En ostörd plats utan människor som springer ut och in är att föredra, då avbrott kan påverka 

barnets koncentration och berättelse. Det är också viktigt att intervjuaren har en grundläggande 

kunskap och förståelse för barnpsykologi. Barn har ett begränsat ordförråd, jämfört med vuxna, och 

barns minnesförmåga kan också påverkas av hur intervjuaren ställer sina frågor. Mest betonar 

Cederborg (2005) dock intervjuarens teknik. En god intervjuare ska lyssna mer än tala. Stödjande 

kommentarer, nickningar och ”hummanden” kan dock vara nödvändiga för att låta barnet förstå att 

man lyssnar och är intresserad av berättelsen. Att ställa frågorna en i taget och låta barnet ta sin tid att 

svar på frågan är också viktigt vid intervju av barn (Cederborg, 2005).  

När det är dags att ställa frågor är det dock öppna frågor som föredras. Ledande och suggestiva frågor 

så som: ”Brukar flickor ha rosa på sig?” utan att barnen nämnt något om färg kan ”lägga orden i mun” 

på barnen, och då barn har en vilja att tillfredsställa vuxna och svara det de tror att den vuxne vill höra 

kan det hända att barnet svarar ”ja”, även om barnet inte tycker så (Cederborg, 2005). Intervjuaren ska 

dock inte vara rädd för att be om förtydliganden om den inte förstår. En kort sammanfattning i slutet 

av barnets berättelse kan också användas för att kontrollera om intervjuaren har förstått barnet korrekt. 

Även då är det dock viktigt att tänka på att inte använda ord som inte barnet själv använt i sin 

berättelse. En annan sak att tänka på är att inte fråga barn vad de tror att andra tycker och tänker. Barn 

har begränsad förmåga att sätta sig in i vad andra tänker, och svaret blir ofta ett resultat av att barnet 

känner sig trängt och försöker lista ut vad intervjuaren vill höra (Cederborg, 2005). 
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Både inledning och avslutning spelar en stor roll vid intervjuer, både av vuxna och av barn. Under 

inledningen ska det framgå varför barnet är där, vad som förväntas utav barnet. Det är viktigt att 

informera om vilka rättigheter barnet har, att det har rätt att avbryta intervjun eller att svara ”jag vet 

inte” om det inte vet. Barnet har också rätt att rätta intervjuaren om denne kommer med påståenden 

som inte är sanna. Sedan kan det vara bra att börja med några allmängiltiga frågor för att ”bryta isen”. 

Dessa frågor ska vara lätta att svara på, det betyder dock inte att frågorna ska gå att besvara med 

endast ”ja” eller ”nej” eller att frågorna ska vara ledande och suggestiva (Cederborg, 2005, Wibeck, 

2000). Vid avslutning bör intervjuaren också fråga om barnet vill ta upp något ytterligare som 

intervjuaren har glömt att fråga om, sedan är det dags att tacka barnet för sin medverkan (Cederborg, 

2005). Det kan också vara på sin plats att berätta för barnet hur materialet kommer att användas, samt 

att återigen påminna barnet om sina rättigheter. 

Även om jag finner Cederborg (2005) användbar i min metod, finns det vissa saker som får 

omformuleras enligt min teoretiska utgångspunkt. Inom det poststrukturalistiska perspektivet finns det 

inga givna svar, utan de svar jag får av de intervjuade barnen är påverkade av både tid, rum och 

relationerna mellan barnen i gruppen och relationen mellan mig och barnen. Likaså måste 

intervjuarens och de intervjuades egna tolkningar läggas till bilden. Intervjuaren kan aldrig göra 

anspråk på att förstå den intervjuades utsagor helt och hållet. Intervjuaren kan med sina ord, 

betoningar och med sitt kroppsspråk skicka signaler som den intervjuade tolkar i samband med frågan 

som ställs. Detta i sin tur kommer att påverka svaret, som i sin tur återigen kommer att tolkas av 

intervjuaren (Scheurich, 1995).  

Tolkningarna kan utgå ifrån allt ifrån fördomar, tidigare erfarenheter eller förväntningar på vad svaren 

kommer att bli. En gest som för intervjuaren kan tolkas inkännande och välkomnande kan för den 

intervjuade tolkas avståndstagande eller rentav hotfull. Exempel på detta kan vara om jag, som 

intervjuar barn, lutar mig fram över bordet. För vissa kan detta tolkas som ett tecken på intresse, 

medan det för andra kan kännas integritetskränkande.  

Scheurich (1995) påpekar också att svaren mycket väl kan komma att förändras över tid. Ett 

intervjusubjekt kanske inte svarar på en fråga på samma sätt om den ställs med två veckors 

mellanrum, då den intervjuade under denna tid hunnit göra nya erfarenheter och tänka nya tankar. Med 

detta sagt är det viktigt att påpeka att det resultat som presenteras nedan endast är mina tolkningar av 

barnens svar, och att mina tolkningar är färgade av bland annat min bakgrund, min utbildning, och 

framförallt av de teorier jag har valt att använda.  

Urval och avgränsningar 

Jag valde att hålla i tre intervjuer, en med både flickor och pojkar i gruppen och två med 

könshomogena grupper. Jag ville se om det kunde finnas skillnader i svaren beroende på 

könsblandningen i grupperna. Eftersom jag valde att göra så få intervjuer bestämde jag mig för att 

endast intervjua barn ifrån en förskola. Barnen valdes ut bland de barn som fått tillåtelse av sina 

föräldrar att delta i studien. Min strävan var att de barn som ingått i de könshomogena grupperna inte 

också skulle ingå i den könsblandade gruppen. Detta blev dock inte fallet, utan en flicka och en pojke 

ifrån den blandade gruppen deltog också i de könshomogena grupperna. 
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De urvalskriterier jag begränsade mig till var att barnen hade fått godkännande att vara med samt ålder 

och kön. Åldern lades till som urvalskriterium då jag ville intervjua barn med ett större ordförråd, som 

kanske skulle ha lättare att svara på de frågor jag ville ställa.  

Undersökningspersoner 

Barnen ingår i samma förskolegrupp i en förskola i en storstad, och alla barnen är födda 2008. I 

intervjuerna deltog 15 barn i åldrarna fem-sex år. I flickgruppen deltog fem barn och i den 

könsblandade gruppen fyra barn. I pojkgruppen deltog sex barn, varav tre valde att avbryta intervjun 

efter bara fem minuter. Det varierande antalet barn berodde på vilka barn som fanns tillgängliga under 

de dagar som intervjuerna skulle hållas, samt vilka som valde att medverka. 

Insamlingsteknik 

Jag har använt mig av specificerade frågor i mina fokusgruppsintervjuer. Dessa innebär att jag söker 

vissa svar, snarare än att jag presenterar ett tema som barnen får diskutera fritt utifrån. Mina frågor var 

först utformade utifrån bilaga 1, men reviderades sen enligt bilaga 2. Mina intervjuer kan också 

betraktas som strukturerade, då jag istället för att presentera ett tema som barnen fått diskutera fritt 

utifrån har ställt flera specificerade frågor (Wibeck, 2000).  

Valet att använda mig av specificerade frågor och strukturerade intervjuer gjorde jag utifrån en fördom 

från min sida att barnen inte kommer att diskutera med varandra. Jag föreställde mig att det skulle bli 

tyst efter varje fråga, att alla barnen inte skulle få komma till tals samt att de diskussioner som leder 

fram till nya insikter hos både mig och barnen skulle utebli. Därför tog jag även med mig ett flertal 

frågor till fokusgruppen, så att jag skulle ha fler frågor att fylla ut tiden med om det blev tyst.  

Dock förbehöll jag mig rätten att revidera mina frågor när jag inte längre ansåg att de relaterade till 

barnens referensramar (Bilaga 2). Jag ställde också nya frågor som inte fanns i intervjuguiden, då 

barnen kom in på andra ämnen eller började diskutera något som jag inte tänkt på innan. Därför ser jag 

mina intervjuer som semi-strukturerade, där jag försökte styra samtalet genom mina frågor och hade 

en del frågor att utgå ifrån, men ändå kunde frångå mallen (Wibeck, 2000). 

Frågorna är utformade för att inte generera ”ja”- och ”nej”-svar och för att uppmana till diskussion. De 

första frågorna är för att ”bryta isen”, och sedan följer frågorna en ordning som enligt mig skulle vara 

från lätta att besvara  svårare att besvara. Det är också frågorna som rör barnens egna kläder som är 

mest relevanta för min undersökning, framför allt frågorna under den andra rubriken (Bilaga 1). 

Genomförande 

När jag anlände till förskolan inför de första intervjuerna var det dock få barn som fått tillåtelse att 

vara med, och fler som ännu inte gett sitt godkännande. Därför bestod de första två intervjuerna av en 

grupp med fyra barn (två flickor och två pojkar), och den andra med endast två barn (båda pojkar). 

Den andra intervjun med endast två barn kommer dock inte att användas i analysen. Jag ville ändå 

genomföra intervjuerna, för att få prova på rollen som intervjuare och för att testa mina frågor.  

I den andra intervjun med endast två pojkar var den ena pojken totalt ointresserad av hela situationen, 

vilket ledde till att det endast var en pojke som svarade på de flesta frågor. På grund av detta fick 

denna intervju karaktären av en enskild intervju mellan bara mig och ett annat barn. Då jag var mer 
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intresserad av de diskussioner som uppstod emellan barnen i en grupp än de enskilda svaren har jag 

valt att inte använda denna intervju i min analys.  

Barnen och jag samlades kring ett runt bord, tillsammans med pedagogen som skulle närvara inne på 

en hemvist. Jag började med en kort introduktion av mig själv och varför jag ville komma till deras 

förskola och ställa frågor till dem. Därefter informerade jag barnen om att ingen skulle vara tvingad att 

vara med, utan om man inte ville vara med längre så fick man gå därifrån. Jag berättade också att jag 

skulle spela in intervjuerna på min mobiltelefon, men att ingen förutom jag skulle lyssna på 

intervjuerna. Detta genomfördes inför samtliga intervjuer. 

Därefter ställde jag mina frågor. I början utav intervjuerna var stämningen ganska stel, och barnen 

svarade fåordigt på mina frågor. Barnen räckte dessutom upp handen för att få svara på frågorna, 

vilket tros vara en effekt av den skolning de annars får på förskolan av hur man bör agera när vuxna 

ställer frågor. Barnen verkade förvänta sig att det skulle finnas rätt och fel svar på frågorna, och 

diskussionerna barnen sinsemellan uteblev. De flesta barnen gav bara ett svar på mina frågor, sedan 

blev de tysta, även om jag försökte ställa följdfrågor som uppmanade barnen att berätta mera. Därför 

ställde jag många av mina frågor under en kort tid, vilket kan ha lett till att barnen ännu mer 

uppfattade intervjuerna som att jag skulle fråga och de bara skulle ställa ett svar. Även detta var 

gemensamt för alla intervjuer. 

Efter en stund hade barnen i den första intervjun dock blivit varma i kläderna, och började busa med 

mig och med varandra. Jag tog detta tillfälle i akt, och busade tillbaka. Detta lättade stämningen något, 

och när jag sedan omformulerade frågorna och ställde dem igen fick jag svar som mer kunde tolkas 

som att barnen hade preferenser gällande kläder och färger och inte bara rabblade plagg per automatik. 

Barnen började också kommentera varandras uttalanden i en högre grad, vilket gjorde att diskussioner 

och nya följdfrågor möjliggjordes. 

Något som inträffade under intervjun var att barnen lätt flöt ifrån ämnet och började prata om annat. 

Även när jag styrde tillbaka ämnet till att handla om kläder, började barnen prata om andra saker. Jag 

tolkade detta som att jag behövde revidera mina frågor, så att de mer var anpassade till barnens 

referensvärld, och skrev om vissa frågor till det andra intervjutillfället utifrån de frågor som jag märkte 

genererade relevanta svar i de första två intervjuerna (Bilaga 2). 

Den tredje och fjärde intervjun skedde samma dag. Inför dessa intervjuer fick jag av pedagogerna en 

introduktion inför barnen. Pedagogerna berättade vem jag var och varför jag var där. Jag fick också 

chansen att själv berätta hur intervjuerna skulle användas samt vilket ämne intervjuerna skulle beröra. 

Detta tror jag också gjorde att dessa intervjuer snabbare kom igång, till skillnad från den första 

intervjun där startsträckan var ganska lång innan barnen började diskutera med varandra. Jag började 

med att göra en intervju med en flickgrupp och därefter med en pojkgrupp. Under dessa intervjuer 

användes mina reviderade frågor, vilka jag uppfattade som tydligare och lättare för barnen att förstå. 

Även under dessa intervjuer busade barnen med mig, och jag försökte att busa tillbaka för att skapa en 

bra stämning mellan mig och barnen. Under intervjun med pojkgruppen gick buset dock väldigt snabbt 

överstyr. När jag försökte styra tillbaka barnen till ämnet ignorerade de mig fullständigt och fortsatte 

med sitt bus. Jag tror att detta ”utspel” kan ha haft flera orsaker. Dels var gruppen stor, de var sex 

stycken, och dels så tror jag att barnen valde att utnyttja det faktum att jag inte var där i egenskap av 

pedagog och därför inte besatt den makt som andra vuxna på förskolan har. Jag ville inte använda mig 
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av min ”vuxenmakt” och säga ifrån med en skarp röst, utan försökte istället att försiktigt styra tillbaka 

barnen till att lyssna på mig. Detta därför att jag var rädd att en tillsägelse från mig skulle försätta mig 

i en maktposition som inte var gynnsam om jag ville att barnen skulle våga tala fritt.  

Tillslut gick dock den pedagog som satt med under intervjun in och sa till barnen att de skulle sluta 

”larva sig” och istället svara på mina frågor. Efter detta valde tre pojkar att avbryta intervjun. Jag 

upplevde att de tre pojkar som valde att stanna kvar sedan fick lättare att svara på frågorna, men även 

att diskutera sinsemellan och problematisera varandras svar. Detta kan ha berott på att den mindre 

gruppen gjorde det lättare för barnen att koncentrera sig, eller att de tre barn som var kvar var genuint 

intresserade av att svara på mina frågor. Det kan också ha berott på pedagogens skarpa tillsägelse, 

vilket gjorde att pojkarna inte längre upplevde att de hade andra alternativ än att svara på mina frågor. 

Detta kan vara problematiskt för min analys, eftersom jag inte vet om barnen svarade som de ville på 

mina frågor, eller bara svarade för att de kände sig tvingade.  

Under samtliga intervjuer upplevde jag ändå en god stämning i barngrupperna. Barnen vågade prata 

med varandra och spann gärna vidare på andras svar vilket ledde till intressanta diskussioner. Under 

intervjun i flickgruppen inträffade det dock en gång att en flicka viskade till en annan flicka vad hon 

skulle svara, för att de skulle svara samma sak. Denna gång uppmärksammade jag händelsen, och 

flickan erkände villigt sina intentioner med viskandet, att hon ville få kompisen att svara samma sak 

som henne. Mycket riktigt svarade också den andra flickan så som den första ville. Denna händelse 

gjorde mig uppmärksam på att jag inte var medveten om de strukturer och hierarkier som fanns inom 

grupperna. Pedagogerna hade inte innan berättat vilka som var kompisar eller gick på samma 

avdelning.  

Det är mycket möjligt att det under alla intervjuer förekommit liknande, om dock mer subtila, 

överenskommelser eller pakter mellan barnen som gjorde att de svarade liknande varandra. Då jag inte 

var bekant med barnen kände jag inte heller till de strategier barnen använde sig av. Det kan mycket 

väl ha förekommit ögonkast, blickar eller gester i syfte att påverka varandras svar som gick mig förbi. 

Min upplevelse var dock att diskussionerna pågick relativt fritt från inverkan av varandra, och att 

barnen vågade svara på mina frågor. En del barn pratade mycket, och en del fick jag vända mig till 

direkt för att få svar på vissa frågor. Alla fick dock chans att prata, och även de barn som pratade 

mindre hade inga problem att ta för sig av samtalsutrymmet när de verkligen ville svara på en fråga.  

Databearbetning och analysmetod 

Jag har lyssnat på intervjuerna och transkriberat väsentliga citat och kortfattade sammanfattningar av 

barnens svar. Då mycket av intervjuerna är ”bus” och inte är av relevans för mina frågor har detta inte 

transkriberats och tagits med i analysen. Citat har transkriberats nästintill ordagrant medan barnens 

svar gällande klädesplagg och färger endast skrivits ner kortfattat. Citaten har dock skrivits rent och 

upprepningar och pauser har tagits bort för läsbarhetens skull. Svaren har sedan tematiserats utifrån 

kategorierna som presenterats i analysen och analyserats utifrån mina teoretiska perspektiv.  

Forskningsetiska aspekter  

Jag började med att ta kontakt med biträdande förskolechef för förskolan, och med hennes tillåtelse 

fick jag kontakt med förskolan. Jag informerade pedagogen om mitt arbete och mejlade ut en vidare 

beskrivning med information om mitt arbete utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
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(Vetenskapsrådet, 2002) om informationskravet. Jag mejlade också ut ett samtyckesbrev (Bilaga 3) för 

förskolan att lämna ut till föräldrarna med liknande information som den som getts förskolan. Jag 

valde medvetet att inte ge föräldrar information i förväg om vilka frågor jag tänkte ställa till barnen, då 

jag inte ville att föräldrarna skulle ha möjlighet att påverka barnen innan mina intervjuer. Förskolan 

och föräldrarna kommer senare att få tillgång till det färdiga arbetet.  

Endast de barn som fått tillåtelse ifrån föräldrarna medverkade i mina fokusgruppsintervjuer. Även 

samtycke ifrån barnen inhämtades muntligt i samband med intervjuerna. En pedagog närvarade under 

intervjuerna, detta som en trygghet för barnen att ha någon de kände i närheten. En annan anledning 

till att jag valde att göra fokusgruppsintervjuer var just att barnen också skulle ha tryggheten ifrån 

gruppen av barn som de känner. Jag ansåg att en enskild intervju mellan endast mig och ett barn kunde 

bli en känslig och utsatt situation för barnet.  

Barnen informerades i inledningen av intervjuerna att de alltid hade rätt att avbryta om de inte ville 

vara med längre, och likaså att de hade rätten att inte svara på en fråga om de inte ville. Barnen 

informerades också om hur intervjuerna skulle nyttjas, att de endast var till för mitt skolarbete och att 

deras namn inte skulle finnas med i arbetet. Jag berättade också att de inspelningar jag gjorde inte 

skulle höras av någon annan än mig själv. De behövde därför inte vara rädda för att säga vad de ville.  

Konfidentialiteten var något som jag betonade mycket i min introduktion till barnen, jag var dock rädd 

att barnen inte skulle ha en uppfattning om vad detta betydde rent reellt. Barnen ifrågasatte dock inte 

detta, men något som barnen tog fasta på var däremot att de inte skulle bli tvungna att svara eller vara 

med om de inte ville. Om jag försökte bjuda in barn som verkade tappa intresset med nya frågor, så 

var de andra barnen snabba på att poängtera att jag sagt att jag inte skulle tvinga dem. Jag tolkar detta 

som att barnen var väl medvetna om sina rättigheter under intervjuerna, samt min ställning som 

intervjuare. Att jag som utomstående inte hade samma makt som en pedagog på förskolan var något 

som barnen visade tydligt och till viss del utnyttjade, som i exemplet ifrån intervjun med pojkgruppen. 

De inspelade intervjuerna har förvarats på ett sätt att endast jag har kunnat komma åt dem, och under 

transkription och analys har barnens namn fingerats. Inte heller namn på förskola, föräldrar eller 

pedagoger har lämnats ut till obehöriga. De inspelade intervjuerna kommer endast att sparas under 

arbetets gång, och sedan förstöras så att endast transkriptionerna med fingerade namn kvarstår. 

Under intervjuerna försökte jag hela tiden tänka på att jag som vuxen befann mig i maktposition 

gentemot barnen. Därför ville jag inte använda mig av ”vuxenmakt” så som att säga till på skarpen. 

Jag var dock medveten om att jag konstant satt i en maktposition, både som vuxen och intervjuare, och 

därför försökte jag att spela på denna makt så lite som möjligt. Jag försökte vara tyst, lyssna och inte 

bedöma barnens svar.  

För övrigt ansåg jag mig under min vistelse på förskolan stå under samma tystnadsplikt som resten 

utav personalen, förutom under mina intervjuer. Om jag under samling, matstund eller bara i samvaro 

med barnen fick reda på uppgifter om barnens hemliv eller uppgifter som kan komma att betraktas 

som etiskt känsliga så stannade dessa hos mig. Även uppgifter utav särskilt etiskt känslig karaktär som 

framkom under intervjuerna har inte använts i arbetet, då jag inte upplever att arbetet är utav den 

karaktären att dessa är relevanta.  
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Studiens kvalitet 

Den valda metoden med fokusgruppsintervjuer har fungerat bra i det avseendet att diskussionerna trots 

barnens unga ålder har varit fruktbara. Där alla barn har fått möjlighet att delta på lika villkor har 

barnen också fått utrymme att prata så mycket som de velat. Barnen har fått möjlighet att ta del av 

varandras svar och har även haft möjlighet att ifrågasätta svaren och säga sin egen mening.  

Metoden har dock sina svårigheter, bland annat i att det är svårt att intervjua barn. Barnen kan ha svårt 

att hålla fokus uppe under längre perioder och börjar gärna prata om annat eller börjar busa. Att barnen 

också ”spelade ut mig” och inte svarade på mina frågor försatte mig också i en ganska maktlös 

position där jag inte kunde styra tillbaka barnen till intervjun. Istället fick en annan pedagog gå in, 

vilket kan ha påverkat barnens känsla av maktlöshet istället.  

Svagheter med metoden finns också i det som ovan presenteras enligt Scheurichs (1995) 

poststrukturalistiska synsätt på intervjuer. Barnens tolkningar av frågorna och mina tolkningar av 

barnens svar påverkar transkriptionerna och analysen. Betoningar av vissa ord i frågorna eller i svaren 

gör att dessa tolkas på olika sätt.   

Ett annat alternativ hade för mig varit att genomföra deltagande observationer. Utan att kliva in som en 

ställföreträdande pedagog, och på så sätt sätta mig i en maktposition, hade jag eventuellt kunnat 

komma än närmre barnen och deras perspektiv. Deltagande i verksamheten under ett flertal dagar hade 

också erbjudit möjligheter till små korta samtal om kläder vid ett flertal tillfällen, och kravet på barnen 

att hålla koncentrationen hade minskat. Styrningen ifrån mig eller andra pedagoger hade minskat, om 

barnen inte hade velat prata om kläder vid ett visst tillfälle hade jag kunnat ta upp det igen senare.  

Barnens svar kan ha påverkats av ett flertal faktorer. Förutom ålder, kön, miljö och hemmiljö 

inträffade det under intervjuerna en del händelser som kan ha fått barnen att känna att de inte hade 

möjlighet att svara vad de ville. Två exempel är pedagogens tillsägelse under pojkintervjun samt 

flickornas viskande i deras intervju. Att barn som ingått i den första intervjun i den könsblandade 

gruppen också deltog i de könshomogena grupperna kan också ha påverkat dynamiken i gruppen. Då 

dessa barn redan hade hört vissa frågor och svarat på dem innan kan det också ha påverkat deras svar 

(Scheurich, 1995).  

Att barnen också känner varandra sen tidigare kan innebära både fördelar och nackdelar. En av 

fördelarna kan vara att barnen finner det lättare att prata inför människor de redan känner. Nackdelen 

med detta kan också vara att de roller barnen vanligtvis har i barngruppen kommer fram även i 

fokusgruppen. Barn som vanligtvis är dominerande och har en ledarroll kan ta samma roll i 

fokusgruppen, och det finns risk att vissa barn inte kommer till tals. En annan nackdel kan vara att det 

finns förgivettagna åsikter i gruppen som gör att dessa inte kommer upp till diskussion (Wibeck, 

2000). 

Roller i barngruppen på förskolan kan också påverka vad barnen vågar och inte vågar svara. Det kan 

ha funnits hierarkier ibland barnen som gjorde att vissa barns svar sedan satte standarden för vad de 

andra barnen svarade. Att svara samma saker kan enligt mig vara en markör för att visa att man tillhör 

gruppen, och därför kanske inte alla svaren är tillförlitliga.  
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Resultat och analys 
Utifrån mina intervjuer kan jag se hur barnen både reproducerar och förkastar könsnormer i kläder. 

Barnen gör kön genom performativa handlingar och uttalanden där de placerar sig inom olika 

könskategorier. Föräldrar är den starkaste influensen när det kommer till vilka kläder barnen har på 

sig, men även förskolepersonal och kändisar påverkar barnens klädval. Barnen är medvetna om vilka 

normer som råder, men är också lättinfluerade av vänner och vuxna omkring dem.  

Flick- och pojkkläder 

När jag intervjuade barnen om vilka kläder de brukade använda svarade de flesta barnen, pojkar som 

flickor, att tröja och byxor var det vanligaste plaggen på förskolan. Bra färger på kläder var enligt 

flickorna rött, lila, rosa, svart och vitt. Pojkarna däremot föredrog blått, svart, grönt och rött. En 

diskussion uppstod i pojkgruppen om blått var en kill- eller tjejfärg. En pojke hävdade att blått var en 

killfärg, medan en annan pojke hävdade att blått kunde bäras utav både pojkar och flickor, och 

refererade till att jag hade blåa jeans på mig. Den första pojken medgav då att blått också kunde vara 

en tjejfärg.  

Jag finner detta intressant då barnen finner det nödvändigt att koda och kategorisera färger efter kön, 

även innan jag börjat fråga om skillnader mellan pojk- och flickkläder. Jag tolkar detta som att 

könsskillnader är viktiga för barnen. Att veta vilket kön man själv har, och vilka kön människor 

runtomkring dem har, är viktigt för att kunna orientera sig i världen. Davies (2003) menar här att 

diskursen har blivit så pass dominerande att den inte längre ifrågasätts. Diskursen som åsyftas är att 

det finns två kön, och att alla människor tillhör något av dessa två. Därmed ökas också kraven på 

barnen att definiera sig inom någon av kategorierna.  

Även i flickgruppen uppstod en liknande diskussion som ovan. Då jag frågade om vilka kläder som 

pojkar hade på sig, svarade en flicka att skjorta var killkläder. Då klev dock en annan flicka in och 

hävdade att flickor visst kunde ha skjorta de också, och refererade till en skjortklänning som hon haft 

på sig för några dagar sedan. Det finns en möjlighet att det som gjorde det lättare för barnen att 

acceptera att flickor också har skjorta var det faktum att flickan refererade till en skjortklänning. En 

annan flicka i gruppen berättade också om en skjorta hon hade hemma, men hon menade att den var 

ful. När jag frågade varför den var ful svarade hon att det var för att den var för liten. Hon återkom 

senare till denna skjorta i intervjun och fortsatte berätta att den var ful.  

Då jag utgår ifrån att barnen är kompetenta nog att själva uttrycka sina känslor och berättelser tror jag 

att flickan i hög grad tyckte att skjortan var ful eftersom den var för liten. Detta kan också vara ett sätt 

för flickan att positionera sig som just flicka i denna grupp, genom att ta avstånd ifrån de kläder som 

betraktas som killkläder. 

Dessa exempel kan kopplas till Davies (2003) teorier där hon utgår ifrån att barnen positionerar sig 

inom feminint respektive maskulint kodade områden då de finner det lämpligt. Att hävda att något är 

”kill-” eller ”tjejkläder” kan också ses som en effekt av de svårigheter som vårt språk medför. Då 

språket är knutet kring motsatser och dyader blir kläderna kodade och knutna till ett specifikt kön 

(Davies, 2003). Detta medför stora svårigheter för barnen, då det plötsligt ställs krav ifrån omvärlden 

att klä sig enligt sitt kön. Möjligheterna att positionera sig inom det som ses som manligt eller 
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kvinnligt, oavsett kön,  försvåras då detta kan innebära risken att bli exkluderad från gruppen eller att 

bli förringad till någon som inte beter sig som en ”riktig” pojke eller flicka.  

Könsöverskridande klädsel 

Vi kan ovan se hur barnen dels reproducerar men också bryter emot könsnormerna. Färger eller plagg 

som kodas manligt eller kvinnligt kan lätt omkodas genom att någon i barnens närhet bryter emot 

normerna. Då det sakligen bevisats genom barnens egna erfarenheter att flickor kan ha blått eller 

skjortor, så godtar de andra barnen förklaringen. En pojke drog en liknande slutsats utifrån sin 

mammas garderob. Jag frågade vilka kläder flickor inte brukar ha på sig och han svarade: ”Kavaj. Jo, 

det har dom. För min mamma har kavaj, då kan ju flickor ha kavaj.” 

När jag frågade flickgruppen om vilka kläder pojkar inte kunde ha kom svaret fort och bestämt; 

klänning. Flickorna var till stor del överens om att pojkar skulle se roliga ut om de satte på sig en 

klänning. Även i den blandade gruppen uppstod denna diskussion och flickorna frågade en pojke på ett 

sätt som jag tolkar som skämtsamt, om han skulle ha klänning på sig imorgon till förskolan. Pojken 

skakade då bestämt på huvudet och svarade att: ”Nepp, det är tjejer som har det!” 

Det var bara en flicka i alla intervjuer som inte höll med de andra. Hon hävdade att pojkar visst kunde 

ha klänning på sig, eftersom det hade hon sett på Yohio. Yohio är en artist som på senare år fått 

genomslag i Sverige på grund av sin medverkan i Melodifestivalen. Yohio är en artist som själv 

definierar sig som kille, men som klär sig könsöverskridande och menar att kläder är könslösa (Yohio, 

2014). Här kan vi se hur även kändisar och media påverkar barnen i deras uppfattning om vad som är 

möjligt för pojkar och flickor att ha på sig. Resten av flickgruppen övertygades dock inte om att det 

verkligen var accepterat för pojkar att ha klänning på sig, utan vidhöll att de såg roliga ut om de hade 

detta.  

Detta kan bero på att resten av gruppen inte är bekanta med Yohio och hans klädstil, men det kan 

också bero på att artisten inte finns i deras absoluta närhet. I de tidigare exemplen var det någon inom 

barnens direkta referensvärld som gjorde att barnen kunde förhålla sig annorlunda till könsnormer 

inom kläder. Då Yohio är en artist som förekommer på TV och i andra medier kan det vara så att han 

upplevs som en fiktiv figur, och jag tror att även barn i den här åldern är väl medvetna om skillnaden 

mellan verklighet och fiktion. Detta kan göra att mediepersoner har mindre inflytande över barnen och 

hur deras uppfattningar om könskodning av kläder än personer i barnens absoluta närhet.  

Att bryta mot normen är också något som barnen tidigt lär sig att de inte bör göra. Normbrytande eller 

könsöverskridande beteenden kan komma att straffas hårt, genom exempelvis att man blir utskrattad, 

förlöjligad eller exkluderad ur gemenskapen. Som tidigare forskning visat är det viktigt för barn, och 

kanske alla människor att känna gemenskap och samhörighet med andra. Ett sätt att visa att man 

tillhör en grupp är genom sina kläder (Nordberg & Mörck, 2007, Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1988 

m.fl.). Därför är det kanske ibland lättare att följa normen, att inte sätta på sig en klänning som pojke 

eftersom man då riskerar att bli exkluderad ur gruppen ”pojkar”. Att samtidigt starkt motsätta sig det 

som tillhör det andra könet kan vara ett sätt att ytterligare befästa sin position inom gruppen, som 

exempelvis flickan gör när hon upprepade gånger nämner att skjortor är fula.  

En annan intressant aspekt av dessa exempel är att de flesta handlar om hur flickor kan ha på sig 

manligt kodade kläder. Det är lättare för flickor att sätta på sig blått, skjortor eller kavajer. Alla barnen 

accepterar detta efter några exempel men endast ett barn lägger fram att pojkar skulle kunna klä sig i 
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kvinnligt kodade kläder. Detta kan eventuellt kopplas till diskussionen som förs i min tidigare 

forskning och i min teori, där det feminina står i underordnad position gentemot det maskulina 

(Hirdman, 2003). Hirdman (2003) beskriver hur kvinnan både kan ses som en motsats till mannen (A-

B), men också som en ”ofärdig” man (A-a) som därför inte har lika stor makt som mannen. Detta gör 

också det feminina till mindre värt än det maskulina. Detta kan vara en förklaring till varför det har 

varit lättare för kvinnor att tillämpa herrmodet genom tiderna, medan männen fortfarande möter 

motstånd när de uppträder könsöverskridande.  

Som nämnts tidigare i forskningen (Nordberg, 2004) är det viktigt för män att inte uppträda alltför 

feminint då detta kopplas ihop med en rädsla för att uppfattas som fjollig eller homosexuell. Denna 

rädsla att som man att uppfattas som feminin kan också kopplas till den underordnade ställning 

femininitet har i samhället (Hirdman, 2003). Denna fördom kan ses reproduceras hos både pojkar och 

flickor i mina intervjuer då det finns vissa kläder som ses som nästan helt otänkbara för pojkar, 

eftersom de kan se roliga ut. När jag frågar varför pojkar inte tycker om att ha klänning svarar 

flickgruppen just att pojkar kanske är rädda för att man ska skratta åt dem.  

Detta kan tolkas som att det finns en vedertagen uppfattning hos barnen att en pojke i klänning är 

något löjligt som man kan förlöjliga genom att skratta åt dem, även om detta kanske inte är något som 

barnen skulle erkänna att de gör. Men var kommer detta ifrån? Min utgångspunkt är inte att män som 

förkroppsligar femininitet är något som man automatiskt förlöjligar, utan detta beteende är inlärt. Jag 

ser det som att barnen redan från ung ålder läser av vuxna, och uppfattar små signaler där vuxna 

uttrycker vad som är rätt eller fel, eller snarare normativt eller överskridande. Barnen uppmärksammar 

även vad vuxna gör och inte gör. En vuxen man behöver kanske inte säga till sitt barn att pojkar inte 

brukar ha klänning på sig, men genom att inte bära klänning medan kvinnor runt omkring barnet gör 

det signalerar den vuxne till barnet vad som är normen.  

Eftersom det enligt barnen är deras föräldrar som också bestämmer vad barnen ska ha på sig tolkar jag 

det som att barnen ifrån sina föräldrar lär sig vad som är flick- och pojkkläder. Då föräldrarna 

upprepade gånger sätter på sina flickor kjol och klänning, men inte sina pojkar, uppfattar barnen det 

som att detta är det korrekta sättet att klä sig. 

Finkläder 

När jag intervjuar barnen om vilka kläder de brukar ha på sig är tröja och byxor det absolut vanligaste 

svaret. När jag däremot frågar om finkläder syns en större skillnad emellan könen. Alla flickor svarar 

att de brukar ha klänning på kalas, medan pojkarna svarar att de brukar ha skjorta eller tröja. Även 

detta uppfattar jag som något inlärt, då barnen med stor sannolikhet har blivit klädda utav sina 

föräldrar ifrån en ung ålder. Därigenom lär sig barnen vad som är brukligt att ta på sig när man ska på 

kalas. Dessa kläder är tillsynes ännu starkare kodade än vardagskläderna. Jag finner detta intressant, 

men också svårt att tolka.  

Det ska tilläggas att jag är väl medveten om att också kvinnor klär sig i kostym och skjorta både till 

vardags och när de ska klä upp sig till fest. Detta har länge varit en trend, inte minst ibland 

filmstjärnor, där kostymen redan på 80-talet prydde kvinnor på röda mattan. Också barnen verkar 

känna till detta, där åtminstone en pojke svarar att flickor kan ha kavaj på sig. Generellt kan jag dock 

ändå se en könsskillnad i barnens svar, och det är denna som bland annat analyseras. 
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Vad som inte sägs 

Det finns också intressanta könsskillnader i det som inte sägs i barnens svar. Genom att barnen inte 

nämner vissa kläder eller färger, kan könsnormer reproduceras. När jag frågar barnen vad som är fina 

kläder, innan vi har kommit in på specifika flick- och pojkkläder svarar exempelvis alla flickor 

klänning. Bara en flicka tar upp att kavaj och fluga också är finkläder. På likartat sätt så nämns inte 

klänning alls i pojkarnas intervju. Inte heller färgen rosa diskuteras nämnvärt i någon av intervjuerna. 

Den nämns visserligen i de könshomogena intervjuerna, men i båda två så fastslås det snabbt att 

färgen är en tjejfärg. Jag tolkar detta som att färgen rosa är så pass klart kodad som tjejfärg att varken 

flickorna eller pojkarna finner det nödvändigt att diskutera färgen vidare.  

Jag utgår ifrån att barnens svar representerar deras verklighet. Därför tolkar jag att de svar som barnen 

ger också representerar hur kläder uppfattas och används i deras egen referensvärld. Det är därför 

intressant att fundera över vad som inte nämns. Jag tror att flertalet flickor är bekanta med män i 

kostym, de har troligtvis fäder eller andra manliga släktingar eller vänner som vid fest eller på jobbet 

till vardags använder kostym. På samma sätt antar jag att pojkarna ofta träffar på flickor i klänning, 

inte minst därför att deras kamrater på förskolan använder klänning dagligen.  

Att pojkarna ändå inte tar upp dessa klädesplagg i intervjun, som tänkbara eller otänkbara att ta på sig, 

tolkar jag som att dessa kläder ändå ligger utanför deras närmaste referensvärld. Trots att barnen 

dagligen träffar exempelvis flickor i klänning ligger detta plagg så långt utanför pojkarnas 

referensramar att de inte ens kommer att tänka på klädesplagget i en intervju som handlar om kläder. 

På samma sätt nämner de flesta flickor inte kavaj i intervjuerna, kanske för att de aldrig skulle klä sig i 

en. Denna tolkning är min egen, och kanske stundtals vagt underbyggd av forskning eller teori, men 

den är ändå värd att beakta som ett alternativ till varför barnen svarar eller inte svarar som de gör.  
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Diskussion  
Jag finner att kläder framförallt skapar barnens könsidentiteter genom en känsla av samhörighet och 

gemenskap inom gruppen. Barnen är väl medvetna om sitt kön, andras kön, och vad som förväntas i 

klädväg därefter. Rådande normer som lärs in av föräldrar och andra vuxna påverkar barnen i deras 

syn på vad som är fint, bra och brukligt att klä sig i utefter sitt kön. Barnen finner vägar att visa sitt 

kön genom sina kläder, och det är viktigt att man gör detta på rätt sätt för att ingen ska skratta åt en.  

Samtidigt finner jag hur barnen kan förkasta den normativa synen på kläder efter att ha sett exempel i 

sin omgivning på andra (vuxna) som gör det. Vad som är gångbart att ta på sig kan förändras genom 

tid och barnen har relativt lätt för att acceptera normbrytande beteenden, om det är en annan vuxen 

som har gjort det först. Vuxna kan bryta mot normen genom att antingen klä sig könsöverskridande, 

eller genom att bestämma att barnen ska ha könsöverskridande kläder på sig.  

Barnen berättar om det som ligger närmast dem själva i deras liv, och genom deras svar kan jag se en 

generell preferensskillnad bland pojkar och flickor när det kommer till deras kläder som till stor del 

kan tolkas som könsnormativ.  

Resultatdiskussion  

I likhet med det som nämns i Nordbergs (2004) studie där män förkroppsligar femininitet och på så 

sätt förändrar sin könsroll, så sker förskjutningar inom vilka kläder som betraktas som manliga och 

kvinnliga genom att människor klär sig könsöverskridande. När dessa könsöverskridanden till slut blir 

normaliserade möjliggör detta också för nya könsöverskridanden från andra håll. Ett exempel är 

flickors bäranden av byxor, skjortor och den blåa färgen som nämns i mina resultat. Pojkars bäranden 

av klänning kan också ses vara på väg åt detta håll, då mediepersonligheter har börjat förespråka en 

könsöverskridande klädsel. Barnen i mina intervjuer uppfattar alla dessa signaler ifrån föräldrar, 

släktingar och förskolepedagoger och gör om dem till en del av sin egen värld. Små förändringar över 

tid kan alltså med nya generationer vinna mark och bli normaliserade.  

Men också i likhet med Nordberg (2004) kan fortfarande skönjas svårigheter med pojkar som 

förkroppsligar femininitet. Rädslan för att bli utskrattad finns kvar, och de homofobiska tankar som 

kan kopplas till det femininas underordning i samhället.  

Jag har också funnit att barnen använder kläder för att markera sin tillhörighet till ett kön (Nordberg & 

Mörck, 2007, Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1988 m.fl.). Barnen använder färger och olika klädesplagg 

för att visa om de är killar eller tjejer. Men också hur barnen pratar om kläder är viktigt för att visa 

vilket kön man tillhör. Genom att säga sig gilla eller ogilla vissa färger och plagg kan barnen befästa 

sin position inom gruppen som flicka eller pojke.  

Enligt barnen är det deras föräldrar som mestadels bestämmer vilka kläder de ska ha på sig, även om 

flera av flickorna också säger att de får bestämma själva, speciellt när det är kalas. Detta kan kopplas 

till Ambjörnssons (2011) forskning, där hon i sina intervjuer funnit att föräldrarna vill att deras barns 

kön ska synas genom kläderna, och därför klär sina barn könsstereotypt. Det kan därmed tolkas som 

att barnens färg- och klädpreferenser kan härledas till att deras föräldrar har klätt dem på ett visst sätt 

under deras uppväxt. Jag förmodar att även vänner och media spelar roll i barnens uppväxt när de 
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utformar sina identiteter och klädpreferenser, även om jag tror att människor i barnens absoluta närhet 

påverkar barnen i högre grad. .   

Ett ökat fokus på vad barnen inte säger skulle också kunna ge en vidare inblick i vilka diskurser de 

befinner sig i. Där vissa antaganden, som att rosa är en tjejfärg, tas förgivet finns stor kunskap att 

hämta om vilka verkligheter barnen lever i. Jag finner det intressant att detta inte utforskas vidare i den 

tidigare forskning jag har tagit del av, trots att fenomenet problematiseras hos både Davies (2003) och 

Wibeck (2000). Ibland kan förflyttandet av fokus lära oss än mer om det vi vill utforska, och en kritisk 

diskursanalys av det som till synes verkar självklart kan lära oss mycket om våra samhällsstrukturer. 

Detta verkar dock som ett relativt outforskat område hittills, och min forskning kan förhoppningsvis 

hjälpa till att plantera ett frö som andra kan forska vidare på.  

Slutsatser 

Att kläder ändå är så starkt könskodade som de har varit och är idag, trots att det inte alltid finns 

fysiologiska skillnader mellan barnen som kan förklara detta, skulle kunna kopplas till Hirdmans 

(2003) genuskontrakt. I en värld där mannen och kvinnan ses som A-B blir det viktigt att kunna 

särskilja könen åt då de senare ska paras ihop, likt magneter som dras till sin motpol. I en värld där 

kvinnan också blir reducerad till kropp, medan mannen är själ, blir det än viktigare för kvinnan att bära 

kläder som tyder på kvinnlighet och fertilitet.  

Skulle detta kunna vara en förklaring till varför också unga flickor kläs i den typen av kläder som tas 

upp i min inledning? Denna bild utav kvinnan som objekt har blivit så förhärskande att också 

småflickor skolas in i denna roll, delvis genom de kläder som säljs, trots att dessa barn kanske inte har 

en aning om vilken sexualitet de sedan kommer upptäcka sig tillhöra. Ändå förväntas de upprätthålla 

den heterosexuella normen, där kvinnor ska attrahera män, och män kvinnor. Skulle detta också kunna 

vara ett skäl till varför pojkar i klänning ses så radikalt? Män förväntas ju attraheras av kvinnor, och 

för att göra detta ska mannen klä sig som en man, och inte en kvinna?  

För att kvinnor och män ska kunna ses som jämställda krävs enligt mig också en reformering av 

femininiteten, likt den som Andersson (2006a) presenterar. Där femininitet ses som något underordnat 

maskulinitet, där feminint kodade egenskaper inte är lika önskvärda som maskulina, och där ”flickiga” 

flickor inte ses som lika starka eller smarta som ”pojkflickor”, där kommer också flickor och pojkar att 

växa upp med ett flertal svårigheter. 

För det första kommer flickor att växa upp med kraven på sig att bete sig och klä sig enligt kön, annars 

riskerar de att bli nedvärderade eller exkluderade ur gruppen. Samtidigt kommer dessa flickor att växa 

upp i en värld där de lär sig att deras åsikter och deras sätt att vara inte värderas lika högt som deras 

manliga kamraters.  

Pojkarna som också lär sig att inte förkroppsliga femininitet kommer att skolas in i en snäv könsroll, 

där de också riskerar exkludering om de beter sig normavvikande. Men det innebär också problem när 

pojkar uppfostras in i en roll där de bara genom att vara födda med snopp lär sig att deras egenskaper 

värderas högre än flickornas. 

Förskjutningar av könsnormerna kan enligt mig ske genom att vuxna är förebilder för barn och visar 

att en person kan positionera sig inom olika femininiteter och maskuliniteter, utan att en värdering av 

dessa behöver ske. Att det är så lätt för barnen att omkoda könade plagg tolkar jag som ett exempel på 
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att det med en medveten genuspedagogik också går att omkoda exempelvis könade egenskaper. 

Möjligheterna för barn att positionera sig som både maskulina och feminina tror jag också kan öka 

med en utbredd användning av könsneutrala ord. Genom att inte koda allting omkring oss kvinnligt 

eller manligt erbjuder vuxna möjligheten för barnen att anamma fler egenskaper, leka med fler 

leksaker eller använda fler typer av kläder. Exempelvis kan man säga ”figurer” istället för ”gubbar” 

om leksaker med mänsklig karaktär. Barnen kan på så sätt utveckla identiteter som inte behöver 

formas endast utifrån deras kön.  

Detta kan inte minst vara viktigt för förskollärare att beakta dessa aspekter då förskollärarna har hand 

om barnen när de är i denna ålder, innan könsnormerna blir en alltför befäst diskurs hos barnen. Då 

barnen visar en vilja och en förmåga att själva kunna omkoda egenskaper och plagg gäller det för 

förskollärarna att också uppmuntra detta hos barnen. Att lyfta diskussionen kring femininitet och 

maskulinitet i barngruppen kan vara ett sätt för förskollärare att också göra barnen medvetna om 

könshierarkier och könsnormer.  

Vidare forskning 

Forskningen om barnen och deras kläder kan utökas genom att exempelvis genomföra intervjuer med 

fler barn med olika bakgrunder och från olika kommuner och städer. Intervjuerna kan innefatta 

intervjuer med barn mellan olika åldrar, och också under en längre tid. Det vore intressant att se hur 

barnens svar kan påverkas av regelbundna diskussioner i fokusgrupper.  

Forskningen kan också fortgå med observationer, likt de som beskrivs ovan. Möjligheten att träffa 

barn i flera dagar och göra fler små intervjuer hade möjligtvis kunnat generera andra svar än de som 

framkom i mina intervjuer. Det vore också intressant att se om barnens svar förändras om de ges 

möjlighet att svara på samma frågor under en längre tidsperiod.   

Jag skulle också vilja att forskningen fortsatte kring hur medveten genuspedagogik och ett medvetet 

genustänk kring kläder kan påverka barnen och deras identitetsskapande, och att forskningen 

framförallt fokuserar på hur genuspedagogiken kan påverka barn på sikt. 

Andra forskningsfrågor som vore intressanta att lyfta är exempelvis: 

 Hur påverkas barnkläderna av vuxenmodet? 

 Hur skiljer sig flick- och pojkkläder åt bland de plagg som ”kan” bäras av alla, exempelvis 

tröjor och byxor? 

 Varför ser finkläderna ut som de gör, och vad är det som gör att dessa är så starkt könskodade? 

 Hur förhåller sig föräldrar med annan etnisk bakgrund än den jag har daltagit i till denna 

forskning? 

 Hur skulle forskningen kunna fortskrida med fokus på klädkoder inom andra etniska kulturer? 
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Bilagor  
 

Bilaga 1, Intervjufrågor 

Bilaga 2, Reviderade intervjufrågor 

Bilaga 3, Samtyckesbrev



 

 

Bilaga 1, Intervjufrågor 

 

Öppningsfrågor: 

Vad heter ni? 

Hur gamla är ni? 

Barnens egna kläder 

Vilka kläder brukar ni ha på er? 

Vem bestämmer vilka kläder ni ska ha på er? 

Vad (tycker ni) är bra kläder? 

Vad (tycker ni) är fina kläder? 

Vad är (tycker ni) bra färger på kläder? 

Barns kläder i allmänhet 

Vilka kläder brukar barn ha? 

Vilka kläder brukar/får flickor ha? (Delades upp i två frågor) 

Vilka kläder brukar/får pojkar ha? (Delades upp i två frågor) 

Hur skiljer sig kläderna åt? 

Hur liknar kläderna varandra? 

 



 

 

Bilaga 2, Reviderade intervjufrågor 

 

Barnens egna kläder 

Vilka kläder brukar ni ha på er? 

Vem bestämmer vilka kläder ni ska ha på er? 

Vad (tycker ni) är bra kläder? 

Vad (tycker ni) är fina kläder? 

Vad är (tycker ni) bra färger på kläder? 

Vilka kläder brukar ni ha inne? 

Vilka kläder brukar ni ha ute? 

Vilka kläder brukar ni ha på förskolan? 

Vilka kläder brukar ni ha på kalas? 

 

Barns kläder i allmänhet 

Vilka kläder brukar flickor ha? 

Vilka kläder brukar pojkar ha? 

Vilka kläder brukar INTE flickor ha? 

Vilka kläder brukar INTE pojkar ha? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3, Samtyckesbrev 

Hej! 

Jag heter Frida Blomgren och studerar till förskollärare på Stockholms universitet. Nu till våren 

skriver jag mitt självständiga arbete i vilket jag studerar barn och deras kläder. Syftet är att få fram 

barnens egna tankar om sina kläder. För detta behöver jag göra intervjuer, och jag skulle vilja ha er 

tillåtelse att göra intervjuer med ert barn.  

Intervjuerna kommer att hållas i grupp, och en ifrån personalen kommer att medverka vid intervjuerna. 

Intervjuerna kommer endast att användas till mitt självständiga arbete, och inga obehöriga kommer att 

få ta del utav materialet. Barnens namn kommer att fingeras, och jag kommer inte ta del av några 

andra personuppgifter. Inte heller förskolans namn kommer att användas i uppsatsen. Jag har tagit del 

utav Vetenskapsrådets forskningsetiska regler och följer dessa under tiden jag vistas på skolan och gör 

mina intervjuer.  

Självklart kommer även barnens samtycke att inhämtas, och ingen kommer att tvingas delta emot sin 

vilja. Även om ett barn tidigare velat delta och sedan ändrar sig kommer detta att respekteras.  

Jag kommer att vara på förskolan mellan: (Datum har tagits bort av integritetsskäl) 

Då uppsatsen är färdig kommer den att skickas till förskolechefen. Uppsatsen finns också tillgänglig 

för er föräldrar att ta del av, är ni intresserade får ni gärna kontakta mig.  

OBS! Intervjuerna kan komma att spelas in med ljudupptagning. 

 

Om ni har några övriga frågor får ni gärna kontakta mig via mejl: blomgrenfrida@hotmail.com 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Frida Blomgren 

Stockholms Universitet 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

 

Handledare, Helena Pedersen; helena.pedersen@buv.su.se  

 

mailto:blomgrenfrida@hotmail.com
mailto:helena.pedersen@buv.su.se


 

 

Vänligen kryssa i ett alternativ och lämna till personalen så snart som möjligt. 

 

Mitt barn får medverka i intervjuerna. Namn kommer att fingeras och inga andra 

personuppgifter kommer att lämnas ut. 

 

 Mitt barn får inte medverka i intervjuerna. 

 

Barnets namn: ____________________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift: ______________________________________________________ 

 

Datum: _____________________________ 
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