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Sammanfattning 

Enligt skolans värdegrund och uppdrag ska skolan bidra till att aktivt motverka traditionella 

könsmönster. Tidigare forskning och observationer tyder dock på att skolan såväl skapar som 

reproducerar sådana mönster. Genom en genusanalys i syfte att undersöka om och i så fall hur 

elever markerar könsskillnader i sitt eget bildskapande, samt genom att relatera denna studie 

till ett vidare forskningsfält om skola och jämställdhet, utgör resultaten av denna studie ett 

slags indikator på huruvida skolan lyckats med sitt uppdrag eller inte.  

 

Studien utfördes i tre klasser i årskurs tre på en skola i mellersta Sverige. Antal elever som 

deltog i undersökningen var 63 stycken varav 37 pojkar och 26 flickor. Elevernas bilder 

granskades med hjälp av en kvalitativ-kvantitativ innehållsanalys med fokusering av vilka 

färger och kläder som användes för att markera respektive kön. Analysen innehöll även en 

komparativ ansats för att kunna jämföra mellan pojkar och flickors val av färg- och 

klädmarkörer. Resultatet tolkades sedan utifrån ett genusperspektiv.  

 

Nyckelord: Genus, Genussystem, Genuskontrakt, Könsmarkörer, Färger, Kläder 
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Inledning 

Enligt läroplanens värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2011) ska skolan bidra till en 

jämställd utbildning för alla elever. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet kan man läsa följande: 

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och för-

väntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Det är enligt oss, som blivande pedagoger, viktigt att vara medveten om hur stereotypa 

könsmönster skapas och reproduceras runt omkring oss i samhället, för att aktivt kunna 

motverka dem. Trots läroplanens angivna värdegrund och uppdrag visar tidigare forskning 

och klassrumsobservationer på att skolan som institution i stor utsträckning är ansvariga och 

bidrar till att stereotypa könsmönster reproduceras och upprätthålls (Holm, 2008). 

 

Syftet med undersökningen i denna uppsats är att bidra till denna diskussion genom att 

undersöka om och i så fall på vilket sätt eleverna själva markerar könsskillnader. Vi har valt 

att studera detta genom att göra en genusanalys av elevers bildskapande. Resultaten relateras 

till ett vidare forskningsfält om skola och jämställdhet, och blir ett slags indikator på om 

skolan lyckas med sitt uppdrag eller inte. Detta vill vi undersöka genom att analysera hur 

elever möjligen skiljer de biologiska könen åt i sitt bildskapande. Fokus i denna studie ligger 

därför på att analysera elevers teckningar utifrån val av färg och kläder. 

 

Anledningen till att färg och kläder står i fokus för denna studie är att vi har den delade 

uppfattningen att dessa aspekter ofta tycks kopplas samman med könsidentitet, beroende på 

socialt skapade föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt. 

 

Studien kommer att utföras i tre klasser i årskurs 3 på en skola i Mellansverige, som får 

direktiv om att rita en pojke och en flicka, med hjälp av en utformad stencil. Elevernas 

teckningar analyseras sedan både kvalitativt och kvantitativt med särskild fokusering av 
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färgval.  Detta för att kunna urskilja vilka färger och kläder som användes av majoriteten för 

att markera det manliga respektive kvinnliga könet. 

 

Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi arbetat separat men även tillsammans under olika delar av arbetet. 

De delar i studien som skrivit separat har märkts med respektive förnamn och efternamn. 

Frida Wallberg har skrivit avsnitten Kort historisk tillbakablick samt Genus i dagens samhälle. 

Micaela Hansson har skrivit avsnitten Hur barn gör kön samt Könsmarkörer i barns skapande 

av bilder. Anledningen till att vi endast skrivit separat under bakgrundsstudier, beror på att vi 

delvis ville skapa en så sammanhängande studie som möjligt, men också för att få en röd tråd 

genom hela arbetet. Under själva produktionen av empirin delade vi upp oss genom att vi tog 

hand om olika elevgrupper, för att skapa en lugn miljö under tiden med eleverna. 
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Studiens övergripande syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om och i sådana fall hur barn i årskurs 3 använder 

sig av färg och kläder som könsmarkör i sitt bildskapande. Studien syftar även till att 

undersöka om och i sådana fall hur skillnaderna ser ut mellan flickor och pojkar. Vi vill även i 

denna undersökning fånga upp och betona det som avviker från könsnormerna. 

 

Studiens förtydligande frågeställningar 

Undersökningen syftar till att besvara följande frågeställningar: 

 Vilka färger använder pojkar och flickor att markera kön? 

 Vilka kläder använder pojkar och flickor för att markera kön? 

 Finns det några systematiska skillnader mellan pojkar och flickors val av färger och 

kläder i syfte att markera kön? 

 Hur kan resultatet tolkas ur ett genusperspektiv, och hur kan denna analys förstås mot 

bakgrund av en vidare diskussion om skolans jämställdhetsuppdrag? 
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Bakgrundsstudier 

Kort historisk tillbakablick  

Vad som har klassats som ”manligt” och ”kvinnligt” har genom historien förändrats 

kontinuerligt. Vad som är ”kvinnligt” är någonting som Hirdman (2001) förklarar genom sina 

tre modeller som handlar om hur kvinnan är underställd mannen i jämförelse. Ett exempel 

som författaren nämner är hur kvinnan enligt den bibliska skapelseberättelsen skapas från 

mannens revben, och ses som en sämre version av mannen. En annan del av modellen handlar 

om att könen är varandras motsatser, och ses därför som två olika människosorter. Hirdman 

(2001) förklarar skillnaden mellan en man och en kvinna och vad de olika könen står för. Hon 

menar att mannen står för kraft, ande, kultur och renhet, medan kvinnan istället står för 

svaghet, orenhet, materia och natur (Hirdman, 2001). Här kan man alltså tydligt se idén om 

kvinnan och mannen som motsatser till varandra.  

Fanny Ambjörnsson (2011) förklarar att yngre barn för endast hundra år sedan bar samma typ 

av kläder och att det inte är förrän nu, under senare tid som samhället har betingat barnkläder 

som “pojkigt”, och “flickigt”- Föräldrarna klädde sina barn, oberoende av kön, i samma färger 

i klänningsliknande kläder, och alla hade generellt sätt längre hår. Här kan man tydligt se att 

vuxna inte gjorde någon skillnad på det lilla barnet. Annat blev det dock när barnet blev lite 

äldre och började förberedas inför det stundande vuxenlivet.  

 

Skolan har generellt sett varit könssegregerad ända från antiken fram till början och mitten av 

1900-talet, på grund av att pojkar och flickor ansågs ha olika framtida roller i samhället. Ett 

tydligt exempel på hur dikotomin mellan könen kunde se ut är exempelvis att flickor och 

pojkar ibland fick ägna sig åt olika skolämnen under skoltiden. Flickors utbildning var mer 

praktiskt och förberedde för ett liv som hemmafru men även för att ta hand om gården. 

Pojkarnas utbildning bestod mer av teoretiska ämnen, då de skulle förberedas för vidare 

studier. Ett ytterligare exempel som karaktäriserade skolan och klassrummet var att pojkar 

och flickor inte fick sitta tillsammans. Flickorna sattes på ena sidan av klassrummet, och 

pojkarna på den andra. De skolsystem där elever segregerats på grund av kön och social 

bakgrund avskaffades i Sverige år 1962 (Larsson & Westberg, 2011). 
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Genom en kort tillbakablick i historien kan man se stora förändringar på 3000 år, men det har 

även skett enorma förändringar de senaste 70 åren, i fråga om hur samhället ser på kvinnan 

och mannen. 

 

Genus i dagens samhälle 

 

I många barnklädesaffärer idag kan vi se butikerna uppdelade i två nyanser. På ena sidan är 

kläderna typiskt mörka, blåa och tröjorna är prydda av superhjältar. Andra sidan är vit och 

rosaglittrigt. Ambjörnsson (2011) skriver att den rosa färgen är väldigt central när det kommer 

till barnvärlden, jämfört med hur det ser ut i vuxenlivet. Vidare skriver författaren att en 

förklaring till detta kan bero på att genussorteringen tycks vara viktigare hos barn i de yngre 

åldrarna då det ofta inte finns lika stora möjligheter att markera kön i dessa åldrar, annat än i 

färg- och klädval, jämfört med hur man väljer att markera kön som vuxen. I det vuxna livet 

markeras könet genom olika faktorer så som exempelvis hur vi väljer att prioritera sysslor, 

karriären och fritiden. Författaren menar att just när det kommer till barn så är det svårt att 

avgöra om det är en pojke eller flicka, då det nödvändigtvis inte syns. Därför menar 

Ambjörnsson, att kläder och estetisk blir viktiga redskap när det kommer till att bestämma ett 

främmande barns kön. 

 

Wahlström (2003) menar att könsuppdelningen idag börjar redan på BB i hur föräldrarna 

behandlar sina nyfödda flicka och sin nyfödda pojke. Hon pekar även på att undersökningar 

har visat att samma barn behandlas olika beroende på om omgivningen tror att det är en pojke 

eller flicka, bland annat i sättet hur man pratar med barnet och i vilket tonläge. Den lilla 

flickan får ofta höra hur söt, fin och gullig hon är och får berömmelse och uppmärksamhet på 

det ytliga, som exempelvis kläder och utseende. Pojkar däremot uppmanas att klara sig själva 

och att konkurrera med andra pojkar för att visa upp sin maskulinitet. Att bli kallad ”flickig” 

ses bland pojkar som bland det värsta man kan säga till varandra.  

 

 Ambjörnsson (2011) har gjort flertal intervjuer med småbarnsföräldrar på öppna förskolan. 

Vad författaren lade märket till var att föräldrarna var väldigt mån om att markera barnets kön 

och helst inte via färgen rosa eftersom färgen kan anses som kränkande. Motsägelsefullt så 

väljer ändå föräldrarna att klä en flicka i rosa och en pojke i blått. Hon skriver också att 

flickföräldrarna ofta fokuserade på att inte klä barnet för rosa och feminint, medan 
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pojkföräldrarna inte var så kluvna, då de aldrig skulle sätta på pojken en feminin rosa tröja 

eftersom det skulle ses som skrattretande eller överdrivet. 

 

Ambjörnsson (2011) förklarar hur saker som är ”manligt” kodat, som exempelvis aktiviteter, 

föremål, färger, leksaker etc. inte är avstötande, och blir inte negativt betingat, som det som 

räknas till ”flicksaker” blir. Det är alltså tydligt redan i de yngre åldrarna att färger är 

någonting som markerar en persons kön, och vad det finns för förväntningar på respektive 

kön. Ambjörnsson skriver vidare ”Att ta avstånd från rosa blir helt enkelt ett sätt att visa att 

man är pojke, inte flicka” (s. 61). 

 

Dessa typer av hierarkier och dikotomier mellan vad som är kvinnligt respektive manligt 

kodat ska skolan bidra till att motverka. Det är detta som vi i vår studie vill fånga upp och 

undersöka dvs. huruvida skolan lyckas med sitt uppdrag att motverka de traditionella 

könsmönstren (Skolverket, 2011). 

 

Ylva Odenbring (2014) förklarar att det inte finns endast en form av maskulinitet och 

femininitet, utan att det snarare finns flera olika sätt att vara pojke och flicka på. Hur ett kön 

kan komma till uttryck beror på faktorer som exempelvis klass, ålder, sexualitet, etnicitet och 

funktionsnedsättning. Att därför be barn att illustrera pojkar och flickor, gör att dessa olika 

versioner av könen kan komma till uttryck. Det är även viktigt för ett barn att vara medveten 

om att det faktiskt finns olika sätt att vara på, och att bryta ”normen” inte behöver vara 

någonting negativt. Om ett barn är medveten om detta är det lättare att tillåtas att vara sig 

själv.  

 

 

Hur barn gör kön 

 

Forskaren Raewyn Connell (2003) menar att vi människor konstruerar oss själva som 

maskulina eller feminina genom hur vi väljer att bete oss i det vardagliga livet. Bronwyn 

Davies (2003)  förklarar även hur barn själva är aktivt deltagande i hela konstruktionen av 

genus och de normer som skapas. Hela genuskonstruktionen, det vill säga, det skapade sociala 

könet där man och kvinna står som motsatser, upprätthålls och omförhandlas ständigt. Barnet 

kan därför inte ses som en passiv mottagare av de rådande normer och genusmönster som 

samhället ständigt reproducerar och gynnar. Connell (2003) förklarar dock att även om barnet 
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själv är aktivt deltagande i genuskonstruktionen så har även skolan, media och familjen en 

framstående roll i barnets liv.  

Marie Nordberg (2005) hävdar att femininet och maskulinitet inte är något som naturligt 

existerar, utan detta skapas genom exempelvis kläder och andra markörer för att upprätthålla 

dikotomin mellan manligt och kvinnligt. Dessa skillnader mellan maskulint och feminint är 

därmed något som konstrueras genom att normer upprepas och praktiseras. Genom att 

praktisera normen, så förkroppsligas även normen. Enligt Nordberg resulterar denna indelning 

av kön i att det sedimenteras i våra kroppar.  

 

Davies (2003) förklarar hur barn, utifrån dessa normer, lär sig att positionera sig som pojke 

eller flicka. Detta eftersom barn redan i tidig ålder lär sig att människor är indelade och att det 

är viktigt att kunna urskilja dessa på grund av biologiska skillnader, det vill säga man och 

kvinna. Utifrån detta lär sig barn sedan att använda sig av olika faktorer för att kunna 

positionera sig som pojke eller flicka, men även i förhållande till vad man inte anser att man 

är eller vill vara. Connell (2003) menar att reproduceringen av normen medför positiva 

reaktioner medan avvikelser från normer leder till negativ respons. Utifrån normen lär sig 

därför individen att positionera sig utifrån det biologiska könet för att accepteras. Connell 

klargör dock att individen hela tiden är aktiv i genuskonstruktionen och antingen avfärdar 

eller accepterar den. Genom denna föreliggande referensram för hur barn konstruerar kön, ger 

det oss i denna studie ett slags förklaringsmodell för hur, men också varför barn konstruerar 

kön. Denna förklaringsmodell ger oss således ett sorts verktyg för att kunna analysera 

elevernas bilder, för att på så vis kunna uppmärksamma möjliga genusmönster eller 

avvikande faktorer. Men även för att möjligen kunna förklara dessa tänkbara mönster eller 

avvikande faktorer i elevernas bilder.  

 

Annette Hellman (2008) menar att det inte existerar någon ”naturlig” manlighet eller 

kvinnlighet som bara kan kopplas till mäns eller kvinnors kroppar. Kroppen tillskrivs olika 

kön och detta är något som inträffar redan vid födseln när vi tillkännager om barnet är en 

flicka eller pojke. Människans kropp fortsätter sedan att sättas i kategorier genom våra 

rörelser, rösten, kläder och vissa färger. 

 

Hellman (2008) utförde en studie där barn observerades och intervjuades för att undersöka 

hur de använde sig av olika markörer i lekar, såsom färg, rörelser och röst för att markera kön 
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och även hur barn skapar ”kön” med dessa markörer. Hellman förklarar hur barnen som 

observerades, skapade olika ideal inom sina lekar och därmed kriterier för vilka som ansågs 

kunna vara med i leken. Inom en specifik lek, kallad Batman, skapades kriterier som ”stark” 

och ”snabb” men även vilka färger som tilläts för att vara Batman. Via dessa gemensamma 

kriterier skapades maskulinitet då flickor i vissa fall avvek och inte uppnådde de 

gemensamma kriterier som barnen hade förhandlat fram. 

 

Inom leken använde sig även förskolebarnen av sina röster och sitt kroppsspråk för att 

markera kön. När de exempelvis ville gestalta kvinnor hände det att barnen gick på tå och 

svängde på höfterna. Pojkarnas röstläge förändrades också i många fall när de skulle gestalta 

exempelvis mammor, så pratade de med ljusare röst för att markera att de skulle föreställa 

kvinnor i leken. 

 

Den starkaste markören för att skilja kön åt visade sig enligt Hellman (2008) vara just färger. 

Färgerna var starkt kopplade till könsskillnaderna mellan det som ansågs vara ”pojkigt” 

och ”flickigt”. När barnen lekte så fördelades rollerna nästan alltid utifrån vilken färg barnen 

bar. Leksaker uppfattades också som ”tjejleksaker” eller ”pojkleksaker” utifrån vilken färg de 

hade. Det spelade inte så stor roll vad leksaken egentligen var för leksak utan färgen var den 

faktorn som fungerade som en stark könsmarkör. Leksaker som vanligtvis skulle uppfattats 

som en stereotyp ”tjej- eller pojkleksak” skiftade och uppfattades som motsatt könsmarkör 

beroende på vilken färg leksaken hade. Själva leksaken i sig blev obetydligt då färg fungerade 

som en så stark könsmarkör för barnen. 

 

Hellmans (2008) observationer tyder på att barn genom interaktion och lekar använder sig av 

olika slags markörer för att betona kön. Barnen genomförde detta med hjälp av både kriterier, 

röstläge och kroppsspråk för att markera vad som var maskulint respektive feminint. Hellman 

menar att barn framförallt använde sig av färger för att kategorisera vad som tillskrevs vara 

för pojkar eller flickor. Utifrån Hellmans tidigare forskning vill vi därför i denna studie 

undersöka om elevernas färg- samt klädval inom sitt bildskapande fungerar som uttryck för 

att markera könsskillnader. 
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Könsmarkörer i barns skapande av bilder 

 

Tomas Saar (2008) utförde en studie bland elever i grundskolan för att undersöka hur 

könsgörandet kommer till uttryck inom bildämnet. Studien visade på att alla pojkar avbildade 

män och ofta var även dessa bilder betonade med vålds- eller styrkemarkörer. Flickorna hade 

istället, i stor utsträckning, ritat kvinnor liknande fotomodeller.  

 

Enligt Saar (2008) fungerade elevernas teckningar som en sorts arena för skapandet av 

maskulinitet och pojkarna rangordnades utifrån sin skicklighet att kunna avbilda vapen, 

actionhjältar och monster. Pojkar som var väl medvetna om dessa maskulinitetsmarkörer blev 

därmed också socialt belönade. Till skillnad från pojkarna så rangordnades inte flickorna 

utifrån hur väl de kunde avbilda vapen och monster utan istället hur väl de kunde teckna en 

sorts traditionell kvinnlighet. En av flickornas teckningar skapade en sorts feminin norm 

bland flickorna och visade därmed också på en kontrast mellan pojkars och flickors 

teckningar. 

 

Det var inte enbart elevernas teckningar som skapade ett särskiljande mellan könen utan detta 

återspeglades även i de samtal som fördes om teckningarna. Samtalens fokus kom inte att 

enbart handla om hur skickligt eleverna avbildade något specifikt utan även elevernas 

kunskap om särskiljande könsmarkörer. Elevernas samtal och beskrivningar av sina 

gestaltningar utvecklade ett maskulinitets- och femininitetsskapande som på så vis särskiljer 

könen. Pojkar och flickor gjordes till motsatser genom valet av motiv, det vill säga vad de 

tecknade och även hur de talade om teckningarna. Teckningarna visade därför även på vilka 

motiv eleverna förväntades avbilda beroende på om de var flicka eller pojke. I och med detta 

skapade elevernas bilder normer om vad pojkar och flickor kan och bör avbilda, samt vilka 

motiv och könsmarkörer som pojkar och flickor bör undvika. 

 

Saar (2008) uppmärksammade även det som var avvikande från normen och hur detta blev 

bemött bland eleverna, samt hur de samtalade kring det som var avvikande. En av dessa 

teckningar som var avvikande från normen var en teckning där konstnären skapat en mer 

androgyn gestalt. Denna gestaltning gick därför inte att könsbestämma. Det visade sig därför 

vara svårt för eleverna att samtala om och värdera teckningen eftersom den inte föll inom 

ramarna för vad som är typiskt manligt eller kvinnligt. Detta påvisade hur central 

ordningsprincipen var för eleverna under bildlektionen, det vill säga, att vara antingen flicka 
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eller pojke. Saars studie och observationer tyder på att elever tenderar att använda sig av 

tydliga markörer, via olika gestaltningar av det manliga och kvinnliga, för att skapa kön inom 

sitt bildskapande. I denna studie vill vi därför fokusera på och undersöka om även färg och 

kläder fungerar som lika starka könsmarkörer inom elevernas bildskapande.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Genus som teori 

 
Till att börja med vill vi reda ut några begrepp som är väldigt centrala för detta arbete; kön 

och genus. När ordet kön diskuteras så är det i denna bemärkelse, det biologiska könet som 

menas. Det vill säga de biologiska faktorer som skiljer män och kvinnor åt. Hirdman (2001) 

problematiserar begreppet kön som en vetenskaplig term då ordet är fyllt med olika betydelser 

som exempelvis människans könsorgan eller som en sorts funktion för att benämna man och 

kvinna.  

 

Det är i denna kontext som begreppet genus tar sin plats, för att markera skillnader mellan det 

biologiska könet och det som är socialt format. Ordet ger en ny möjlighet att fyllas med 

mening utan att för den skull kopplas till det biologiska som skiljer man från kvinna (Hirdman, 

2001). Hirdman förklarar ordet genus på följande vis: 

 

Ordet genus ska […] ses som ett verktyg för att försöka komma ifrån denna 

olycksaliga uppspaltning, vilken finns […] inbyggd som den mäktigaste grundstenen 

i hela genustänkandet. Att förstå genus – tankar/praktiker/vanor/föreställningar om 

människor som kön – som en mänsklig uppfinning, en artefakt, en konstgjordhet, 

innebär att man söker nå en förståelse som kommer förbi den dualistiska 

uppdelningen av kön/kropp – genus (Hirdman, 2001, s. 14). 

 

Genus står således inte för det biologiskt tillskrivna könet, utan går utanför dess ramar. Det 

beskriver istället det skapade, det vill säga den sociala konstruktionen där könen hålls isär 

beroende på kultur. Hirdman (2001) menar därför att ordet genus ska ses som ett verktyg för 

att försöka komma ifrån den stereotypa uppdelningen av kön, samt de föreställningar som 

finns i hur människan ska förhålla sig, bete sig, och vara, beroende på det biologiska könet. 

Genustänkandet utgår därför från att föreställningar om människor som kön, denna 

uppdelning är något som är ett mänskligt påhitt, något konstgjort bland oss människor. Genus 

fungerar därför för oss i denna studie som ett verktyg att använda för att belysa hur kön 

konstrueras. 

 

Genus är närmare bestämt något vi gör, något som skapas mellan den enskilda mannen och 

kvinnan liksom mellan män och kvinnor på det sociala planet (Hirdman 1988). Att göra genus, 
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dessa föreställningar om vad män och kvinnor är, är det som även konstruerat stereotyperna 

Hon och Han (Hirdman, 2001). Vad det är som möjligen kan ligga bakom dessa 

konstruktioner, hur och av vad dessa är uppbyggda, kommer vi att redogöra för längre fram. 

 

Utifrån tidigare diskussion och referensram för hur barn gör kön, tycks färg- och klädval 

kunna konstateras vara några av de faktorer som genus konstrueras på. Hirdman (2001) 

förklarar på så sätt hur faktorer som dessa, samt hur hela genuskonstruktionen är den 

segregation som skapas mellan det manliga och kvinnliga könet. 

 

 

Genussystemet 

 
För att förstå vad dessa konstruktioner innebär och hur dessa föreställningar skapas, det vill 

säga de stereotypa könsmönstren bland oss människor och i samhället, har vi i denna studie 

valt att utgå från Hirdmans genusteori om genussystemet och genuskontraktet. Detta för att 

förklara vad det är som konstruerar föreställningarna om vad eller hur vi bör vara beroende på 

vilken biologisk könstillhörighet vi människor har. 

Hirdman (1988) förklarar genussystemet på följande vis: 

 

Det [genussystemet] ska förstås som en dynamisk struktur ”(system); en beteckning 

på ett ”nätverk” av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka 

genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter” 

(Hirdman 1988, s.7). 

 

Hirdman (1988) förklarar hur denna ordning är den grundläggande ordningen, och därmed 

också förutsättningen för andra sociala ordningar, så som de sociala, ekonomiska och 

politiska. Det är genom detta genussystem studien ska förstås och fungera som en teoretisk 

förklaringsmodell för hur själva görandet av kön, det vill säga hela genuskonstruktionen 

skapas. Systemet fungerar alltså som en teori om hur stereotypa genusmönster skapas och 

konstrueras hos människan, exempel på detta är hur vissa färger eller klädesplagg tillskrivs 

och uppfattas som manligt respektive kvinnligt. 

 

Hirdmans genussystem bygger på två principer för att förklara hur dessa genusmönster skapas. 

Den första är könens särhållande, och den andra är den hierarki som råder mellan könen, det 

vill säga den manliga överordningen (Hirdman, 2001). 
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Den första principen, särhållandet av kön, grundar sig i det faktum att mannen och kvinnan 

ses som varandras motpoler och att dessa två kategorier aktivt hålls isär. Att manligt och 

kvinnligt inte bör blandas på grund av mannen och kvinnans biologiska skillnader. Hirdman 

(1988) förklarar hur denna princip aktualiserar genussystemets andra princip, och där med 

legitimerar den manliga normen. Hierarkin mellan könen skapas alltså på grund av 

särhållningen som sker mellan de biologiska könen. Genom särhållandet av könen, berättigas 

därför ständigt mannen som norm. Hirdman (2001) menar att kvinnans biologi har motiverat 

hennes sociala position i samhället. Det vill säga att hon är den som föder barn och ska vara 

hemma, och är därför underordnad mannen. Det bör dock understrykas att denna studie 

fokuserar på att undersöka principen om särhållandet av kön. Studien undersöker således om 

och i sådana fall hur denna särhållning kommer till uttryck i elevernas bilder genom färg- och 

klädval.  

 

 

Genuskontraktet 

 
Inom varje genussystem existerar ett så kallat genuskontrakt. Genuskontraktet fungerar som 

ett slags arv av värderingar och föreställningar. Detta kontrakt ärvs därmed från generation till 

generation. Hirdman (1988) tydliggör att kontraktet är ömsesidiga föreställningar och 

existerar på olika nivåer. Hirdman förklarar genuskontraktet på följande vis: 

 

Genuskontraktet är således mycket konkreta föreställningar; uppspaltade på olika 

nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet – vilka 

redskap som hör till vem, i kärleken – vem som ska förföra vem, i språket – hur de ska 

prata, vilka ord de får använda – gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de 

tillåtna, hur långt håret ska vara, etc etc, i all otrolig detaljrikedom (Hirdman, 1988, s. 

54). 

Genuskontraktet reglerar där med förhållandena mellan könen och där skapas även normer 

som styr över de val vi gör som man och kvinna, och vad som förväntas av oss människor 

beroende på könet. Hirdman (2001) förklarar hur genuskontraktet, där de stereotypa 

könsmönstren verkar och förhandlas fram, upprätthålls via särhållningen av könen. Dikotomin 

mellan könen gör därför att mannen och kvinnan fortsätter att ses som varandras motsatser 

och därmed förväntas vara olika. Det är just dessa genusmönster som skolan har i uppgift att 

motverka. Ändå menar Holm (2008) att lärare i stor utsträckning tenderar att aktivt bidra till 

att dessa genusmönster reproduceras, och med andra ord, att genuskontraktet även 
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upprätthålls inom skolans verksamhet. Studiens syfte skapar därför en möjlighet att studera 

om och i sådana fall hur detta genuskontrakt kommer till uttryck i elevernas bilder, och kan 

därmed ses som en slags bekräftelse på om skolan lyckats med sitt jämställdsuppdrag eller 

inte. 
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Metod 

Studiens utformande och tillvägagångssätt  

 
Studien är empirisk och är först och främst en kvantitativ innehållsanalys av elevers 

teckningar, där fokus ligger på att analysera elevernas val av färger och kläder i sina bilder. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) beskriver hur den kvantitativa 

innehållsanalysen omfattar två grundläggande delar. Den första delen, innehållsanalysen, 

avser en undersökning av innehållet i form av skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning. 

I detta fall, elevernas teckningar. Den andra delen, den kvantitativa, innebär att studien stödjer 

sig på likvärdiga och jämförbara uppgifter som kan uttryckas i siffror. 

 

I denna studie valdes en kvantitativ innehållsanalys som metod för att både kunna diskutera 

vilka färger och kläder som eleverna valde, samt hur många gånger färgerna eller vissa kläder 

förekom. Detta för att kunna jämföra mellan pojkar och flickors val av färger beroende på 

vilket kön de avbildat, och även för att med hjälp av siffrorna kunna urskilja möjliga likheter 

och skillnader i pojkar och flickors val av färg och kläder i sitt bildskapande. Resultaten inom 

den kvantitativa innehållsanalysen sammanställdes sedan för att jämföras mellan pojkar och 

flickors val av färger och kläder i sina bilder, genom en komparativ metod. 

 

Denk (2002) menar att en komparativ analys undersöker samband mellan minst två objekt, i 

detta fall pojkar respektive flickors val av en specifik färg och klädesplagg i sina bilder. Denk 

förklarar vidare hur dessa objekt sedan kan ses utifrån både deras likheter och skillnader. 

Pojkarna och flickornas val av färg och kläder i analysen sågs därefter utifrån både deras 

likheter och skillnader i avbildandet av det manliga respektive kvinnliga könet. Denna analys 

tolkades sedan utifrån det genusperspektiv som utgör uppsatsens teoretiska ramverk (se ovan). 

 

Denna metod kompletteras dock med en studie av kvalitativ karaktär, eftersom detta krävs för 

att uppfylla undersökningens syfte. Saar (2008) förklarar hur bilder ofta förstås som uttryck 

för personlighet eller något som är kopplat till vårt inre. Saar menar att bilder istället kan ses 

som något formande där skapandet förmedlar särskilda tillhörigheter, skillnader och 

identiteter. Malmström (1991) menar även att ”Barn tecknar för att klargöra saker och ting för 

sig i sin relation till livet- världen, men också för att delge vuxna och kamrater tankar om sina 

uppfattningar och känslor visavi verkligheten” (Malmström, 1991, s. 31).  
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Studien utgår därför från att elevernas bilder bär på föreställningar om elevernas inre 

uppfattningar och som en del av deras omvärld. Denna studie kan därför även tolkas som en 

kvalitativ studie, då en kvalitativ studie kännetecknas enligt Bryman (2002) av att resultatet 

baseras på deltagarnas uppfattningar. 

 

Genom ovan redogjorda resonemang och motivering, innehåller därför studien både en 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Todd. D. Jick (1979) förklarar hur en studie med 

kombination av både en kvantitativ och kvalitativ metod, ger en större giltighet för dess 

resultat och information.  

 

 

Undersökningsgrupp 

 
Eleverna som deltog i studien kommer från en liten skola i en kommun i Mellansverige, som 

är en tidigare tilldelad skola för den verksamhetsförlagda utbildningen på 

grundlärarprogrammet. Skolans rektorer togs till hjälp via mail för att komma i kontakt med 

lärarna till eleverna i årskurs 3 på skolan. Undersökningsgruppen bestod av tre klasser från 

årskurs 3 på skolan. Totalt bestod hela undersökningsgruppen av 63 elever, varav 37 stycken 

var pojkar och 26 stycken var flickor. 

 

Ett brev skickades även ut till samtliga elevers föräldrar, via lärarna till eleverna på skolan, 

för att ge mer information om studiens syfte och även vad detta innebar för deras barns 

deltagande i studien (se bilaga 1). För ett visat samtycke och godkännande av att barnets 

deltagande i studien gavs en skriftlig namnteckning från barnets förälder. 

 

Detta för att enligt lagstiftning om etikprövning av forskning som avser människor, 16 och 17 

§§, skall vårdnadshavarna informeras om och samtycka till forskningen, om 

forskningspersonen inte har fyllt 18 år. Forskningspersonen själv skall dock så långt möjligt 

informeras om forskningen. Trots vårdnadshavarnas samtycke får forskningen inte utföras om 

en forskningsperson som är under 15 år inser vad den innebär för hans eller hennes del och 

motsätter sig att den utförs. Följaktligen sållades därför vissa av elevernas teckningar bort, 

vars föräldrar vi ej fick en skriftlig namnteckning som godkännande och samtycke av. Deras 

bilder har därför inte använts som en del av studiens insamlade material och är inte 

inkluderade i de samtliga 63 eleverna som deltog. 
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Datainsamlingsmetod 

 
I föreliggande studie samlades data in genom att eleverna i de samtliga tre klasserna som 

medverkade i undersökningen gavs korta instruktioner för att kunna genomföra uppgiften. 

Instruktionerna som gavs var att eleverna skulle fylla i en stencil som omfattade två figurer 

med huvud, händer och fötter (se bilaga 2). Eleverna fick direktiv om att de skulle rita en 

flicka och en pojke med hjälp av stencilen, samt att de skulle använda sig av färgpennor. Alla 

elever i klassen har sedan tidigare tillgång till varsitt separata pennskrin, där läraren försett 

eleverna med samma uppsättning med färgpennor.  

 

Stencilen utformades för att kunna ge en så tydlig bild som möjligt av hur både flickor och 

pojkar använder sig av färger och kläder för att avbilda både de båda biologiska könen. Saar 

(2008) menar att både pojkar och flickor har en benägenhet att avbilda det kön som de själva 

tillhör. Det vill säga att pojkar tenderar att avbilda pojkar, och flickor tenderar att avbilda 

flickor. I och med detta, utformades denna stencil för att undvika detta möjliga utfall och 

istället ge eleverna möjligheten att avbilda båda biologiska könen för att kunna jämföra om 

och i så fall hur både pojkar och flickor använder sig av färger och kläder när de avbildar båda 

könen. 

 

 

Bearbetning, analys och tolkning av insamlat material  

 
Bearbetningen av det insamlade materialet, det vill säga elevernas teckningar, skedde genom 

att dessa kategoriserades utifrån dels barnets kön, dels det kön som hade avbildats, sedan 

räknades elevernas val av färg utifrån dessa kategorier. Esaiasson et al. (2012) menar att en 

kvantitativ studie innehåller faktorer av tolkning då innehållets enheter först och främst måste 

tolkas för att sedan kunna räknas och kategoriseras. 

 

Borgersen och Ellingsen (1994) förklarar hur en bildanalys som utförts av två olika forskare 

kan komma fram till helt olika resultat, då en bildanalys innebär en tolkning av något och  

därför är en subjektiv handling. Detta är anledningen till att det i denna studie är viktigt att 

klargöra för just vilka val och analyser som utförts i elevernas teckningar. Esaiasson et al. 

(2012) menar att för att det ska vara möjligt att genomföra en kvantitativ innehållsanalys 

måste finnas tydliga tolkningsregler för hur innehållet av bilden ska klassificeras. Därför 
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sattes klara tolkningsregler upp för hur elevernas bilder skulle analyseras. Följande 

tolkningsregler följdes i innehållsanalysen av elevernas teckningar: 

 

 Om en och samma färg förekom fler än en gång i samma teckning, räknades denna 

färg endast som att den hade förekommit en gång 

 Linjer och små detaljer som knappar, loggor eller tryck i färg räknades inte 

 Elevernas färgläggning av hudton, hår, ögon eller läppar räknades inte 

 De klädesplagg som räknades var byxor samt kjol/klänning 

 Klädesplagg som klänning och kjol räknades in i samma kategori 

 Färgläggning med blyerts räknades som färgen grå 

 

Esaiasson et al. (2012) redogör för att varje kvantitativ innehållsanalys bör innehålla ett så 

kallat realibitetstest, det vill säga en försäkran om att undersökningen uppfyller kvalitet och 

noggrannhet. Innehållsanalysen av elevernas teckningar genomfördes därför två gånger för att 

säkerhetsställa siffrorna. Det vill säga, räknandet av antalet gånger en färg eller ett 

klädesplagg hade använts i elevernas teckningar, utfördes två gånger. De siffror som även 

räknades ut i procent, kontrollräknades för att säkerhetsställa siffrorna. 

 

För att sammanfatta kategoriseringen av elevernas teckningar, och för att även tydliggöra så 

fanns det totalt fyra huvudkategorier; (1) flickor som avbildar flickor och (2) pojkar som 

avbildar flickor. Samt (3) flickor som avbildar pojkar och (4) pojkar som avbildar pojkar. 

Inom varje kategori räknades sedan hur många gånger en färg eller ett klädesplagg hade 

använts. Detta sammanställdes sedan i en tabell och räknades sedan ut i procent för att kunna 

jämföras, då antalet pojkar och flickor var ojämna. 

 

Resultaten för hur pojkar och flickors val av färg och kläder för att markera det ena eller 

andra könet jämfördes sedan enligt en komparativ metod, för att kunna urskilja likheter och 

skillnader mellan pojkar och flickors val av färger och kläder.  

 

 

Validitet 

 
Studiens resultat kunde möjligtvis vara misstolkade på grund av faktorer som exempelvis att 

eleverna under undersökningens gång satt bredvid varandra och kunde rita av varandras 
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nuvarande kläder, och varandras teckningar. Stencilen är även utformad på så sätt att det blir 

en tydlig uppdelning mellan pojken och flickan, vilket kunde tolkas som att dessa två ska ses 

som varandras motsatser. Redan där hade vi föreslagit en skillnad mellan de olika könen. Vi 

försökte dock undvika detta i så stor mån som möjligt genom att endast använda svarta 

konturer, och även genom att mallarna i stencilen är identiska med varandra. 
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Resultat och analys 

Resultatet och analysen presenteras i tre kategorier; (1) hur pojkar och flickor markerar det 

kvinnliga könet i årskurs tre och (2) hur pojkar och flickor markerar det manliga könet i 

årskurs tre, och slutligen en (3) kort sammanfattning av resultat och analys.  

 

 

Tabellen ovan utgör för vilka färger som eleverna använde i sitt bildskapande vid 

undersökningen 

 

Tabellen ovan utgör vilka elever som avbildade flickan i klänning/ kjol respektive byxor i 

undersökningen. Tabellen redogör inte för elever som ritar pojkar, då endast en av eleverna 

ritade pojken i kjol.  
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Hur pojkar och flickor markerar det kvinnliga könet i årskurs tre  

 
Resultatet visade på att både pojkar och flickor i årskurs tre i stor utsträckning markerade det 

kvinnliga könet med stereotypt kodade ”tjejfärger”, det vill säga rosa och lila, då hela 81 % av 

eleverna använde dessa färger i de ritade flickorna. 85 % av flickorna var dock mer benägna 

av att använda sig av färgerna rosa och lila för att markera det kvinnliga könet. Av pojkarna 

var det 75 % som använde sig av färgerna för att markera könet i olika stor utsträckning. 

Den rosa färgen kan alltså ses som en norm bland flickor för att markera det kvinnliga könet. 

Orsaken kan enligt Connell (2003) vara att flickorna vill undvika eventuella negativa 

reaktioner från det egna könet som kan uppkomma om de avviker från normen.   

Det bör dock tilläggas att enbart 27 % av alla flickor använde sig endast av färgerna rosa och 

lila och inga andra färger i sin teckning, och att 30 % av alla pojkar valde att markera med 

enbart rosa och lila. 

 

Av de 85 % av flickorna som använde sig av dessa färger i olika stor utsträckning är det dock 

viktigt att poängtera att majoriteten av dessa hade även använt sig av färgen blå för att 

markera det kvinnliga könet. Detta gäller även pojkarna, som hade markerat med rosa i olika 

stor utsträckning. Majoriteten av dessa hade precis som flickorna också markerat med färgen 

blå. Färgen blå var alltså vanligt förekommande på teckningarna med flickan, och utgjorde 

hela 49 % av använda färger ritade av både pojkar och flickor i årskursen. En möjlig 

anledning till den stora användningen av blå, kan i detta fall bero på att färgen inte tycks vara 

så starkt kopplat till kön, och därmed används färgen i avbildningen av båda könen i lika stor 

utsträckning. Utifrån Hirdmans genuskontrakt (2001) kan detta förstås som att barnen har en 

gemensam överenskommelse om att vissa färger är könsneutrala, och vissa färger är mer 

könsspecifika.  

 

Färgerna gul, röd, blå, svart och orange visade sig i undersökningen användas av både pojkar 

och flickor i ungefär samma utsträckning. Dessa fem färger kan därför ses i denna studie, som 

mer könsneutrala, och inte bundna till det ena eller andra könet. Pojkar tenderade dock att 

använda dessa i ritandet av pojkar i något högre grad än när de båda könen ritade flickor, och 

när flickor ritade pojkar. Detta kan troligen bero på att eleverna istället fokuserade på de 

feminint kodade färgerna i avbildandet av flickor och använde färre färger, medan vid 

avbildandet av pojkar så använde eleverna istället multipla färger, dock mer neutrala sådana 
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(se bild 3). Flickorna i denna studie kan därför tolkas vara mer bundna till specifika färger, 

medan pojkar anser sig kunna använda ett större spann av färger.  

 

Rosa tenderar att i många fall uppfattas som en starkt feminint kodad färg och därför kan det 

möjligen falla ganska naturligt för barn att använda sig av de feminint kodade färgerna, för att 

på så vis indikera att det är en flicka. Pojkarnas val att markera det kvinnliga könet med 

färgen rosa kan därför ses som ett sätt för dem att hålla isär könen. Hirdman (2001) förklarar 

hur det traditionella genuskontraktet bevaras via dessa typer av särhållning mellan könen. 

Valet av den rosa färgen kan därför tolkas som ett sätt för pojkar att upprätthålla könen som 

motsatser till varandra och konsekvensen blir därmed att genuskontraktet upprätthålls. 

 

 

(Bild 1) 

 

Pojken som ritade denna avvikande bild, ovan (Bild 1), var noga med att använda många 

olika färger i sin teckning, och samma färger för både pojken och flickan. Detta visade på att 

eleven troligen tycker att färgerna går att använda på båda könen. Detta kan tyda på att eleven 

förkastar genusindelningen när det gäller färger. Det är dock intressant hur eleven ändå valde 

att markera flickan med en klänning. Det visar på att även fast eleven inte använder sig av 

färger som könsmarkör så används ändå ett klädesplagg för det syftet. Davies (2003) menar 

att barn använder sig av kläder som symboler för att kunna urskilja kön. Pojken har i detta fall 

använt sig av en klänning för att urskilja könen. Klänningen i detta fall fungerar troligen som 

en starkare könsmarkör än färg.  
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Elevernas teckningar påvisade även att pojkar i större utsträckning tenderade att markera det 

kvinnliga könet med stereotypt kodade ”tjejkläder” som klänning eller kjol, i jämförelse med 

flickorna. 59 % av pojkarna hade valt att markera det kvinnliga könet med klänning eller kjol 

medan det endast var 27 % av flickorna som markerat med klänning eller kjol. Det var alltså 

73 % av alla flickor som istället markerat det kvinnliga könet med byxor eller shorts medan 

endast 41 % av pojkarna markerade det kvinnliga könet med byxor eller shorts. 

 

Davies (2003) förklarar hur barn lär sig att skilja män och kvinnor åt bland annat genom 

faktorer som kläder, frisyrer och färger. Davies menar därför att barn på så vis använder sig 

av dessa faktorer för att bestämma vilken könstillhörighet de har, men är även måna om att ta 

avstånd från vad de inte är. Pojkarnas val att markera det kvinnliga könet med klänning eller 

kjol kan därför i denna studie tolkas som en sorts avståndstagare från den rosa färgen och 

fungerar därmed som ett sätt att markera vad de inte är.  

 

 

Hur pojkar och flickor markerar det manliga könet i årskurs tre  

 
70 % av pojkarna valde att markera det manliga könet med endast typiskt maskulint kodade 

färger som blå, svart och grön. Det visade sig även att färgen blå förekom på 70 % av alla 

elevernas ritade pojkar. Färgerna svart och grön fanns i 40 %, respektive 46 % av 

teckningarna på pojken ritade av alla elever. Resultatet visade alltså på att blå används i första 

hand för att markera det manliga könet av både pojkar och flickor. Hellman (2008) förklarar 

att barn markerar kön med hjälp av färger för att på så vis kunna urskilja det manliga från det 

kvinnliga. I bild 2 (se nedan) kan vi tydligt se hur denna elev använder sig av de stereotypa 

färgerna rosa/lila för att markera flickan, och blå/grön för att markera pojken. Denna bild kan 

ses som ett tydligt exempel på hur barn använder sig av färger för att markera kön. 
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(Bild 2) 

 

30 % av pojkarna har delvis använt kvinnligt kodade färger i sina ritade pojkar. Ingen av 

pojkarna ritade dock pojken helt i rosa eller lila, utan i största utsträckning var det rosa och 

lila inslag. 

 

Detta visar på att det finns en benägenhet bland pojkar att även använda sig av de kvinnligt 

kodade färgerna för att markera det manliga könet. Färgen rosa fungerar därför inte i denna 

studie som en fullt könsspecifik faktor, och färgen segregerar därför inte pojkar från flickor. 

Hirdman (2001) menar att det är just segregeringen av kön som upprätthåller det stereotypa 

genuskontraktet. Pojkarnas val av den rosa färgen för att även markera det manliga könet kan 

därför tolkas som att det stereotypa genuskontraktet håller på att luckras upp.  

 

Av flickornas ritade bilder hade majoriteten, 53 %, av pojkarnas kläder rosa eller lila inslag. I 

dessa fall var det ofta en tröja som var i feminint kodade färger. Endast en av dessa flickor har 

ritat pojken i enbart rosa och lila kläder. Resterande 47 % av flickorna hade enbart avbildat 

pojken med blå och grön. Studien visar alltså att flickor i större utsträckning är benägna att 

illustrera det manliga könet med feminint kodade färger, och pojkar ritar hellre pojkar i 

manligt kodade färger (59 %). Ambjörnsson (2011) menar att pojkar gärna tar avstånd från de 

feminint kodade färgerna, vilket delvis stämmer överens med vårt resultat när man tittar på 

pojkar som avbildar pojkar. Med delvis menar vi att det var trots allt var 32 % av pojkarna 

som använde färgen rosa och eller lila i sina ritade pojkar. Det bör dock tilläggas att de pojkar 

som använde färgerna inte använde endast dessa färger.  
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När det kommer till val av ritade klädesplagg till pojkar var det 98 %, av eleverna som ritade 

pojken med byxor. Endast en pojkelev har illustrerat den ritade pojken iklädd i en kjol. 

Detta skulle kunna tolkas som att elevernas genuskontrakt i detta fall innebär att det finns en 

gemensam överenskommelse om att pojkar bär byxor, och inget annat. Hirdman (2001) menar 

genom genuskontraktet så ställs vissa förväntningar på könet, i detta fall att pojkar har byxor. 

Av pojkar som ritar pojkar kunde vi hitta en elev som hade ritat pojken klädd i kjol. Eleven 

gör inte någon skillnad mellan pojken och flickan i klädesväg. Färgmässigt så har pojken i 

fråga valt att illustrera flickan i den feminint kodade färgen lila, och pojken i den neutrala 

färgen gul, dock med en lila kjol (se bild 3).  

 

(Bild 3) 

 

Här kan bilden tolkas som normbrytande och därmed också som en överträdelse av det 

stereotypa genuskontraktet där pojkar inte anses kunna bära klänning eller kjol. Connell 

(2003) menar att barn antingen accepterar dikotomin mellan könen, eller så förkastar hen den. 

Bilden ovan kan därför tolkas som ett sätt för eleven att förkasta den könsstereotypa normen, 

där endast flickor är tillåtna att bära kvinnligt kodade klädeplagg. 

 

 

Kort sammanfattning av resultat och analys  

 
En slutsats som kunde dras efter att ha sammanställt resultaten från studien var att eleverna i 

årskurs tre tydligt använde sig av färger och kläder för att markera och urskilja könen. 

Färgerna som användes av eleverna i årskurs tre för att markera det kvinnliga könet var 

framförallt rosa och lila. Dessa färger användes i nästan lika stor utsträckning av både pojkar 
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och flickor. I motsats till detta användes istället färgerna blå och grön i stor utsträckning för 

att markera det manliga könet.  

 

Trots att resultaten tyder på att specifika färger ofta kopplas till respektive kön, visade även 

studien på att elever hade en benägenhet att också överskrida dessa stereotypa genusmönster. 

Flickorna i denna studie visade sig vara mer öppna för att överskrida dessa mönster i 

jämförelse med pojkarna. Detta kunde man uttyda då  flickorna i större utsträckning använde 

sig av både stereotypa manligt och kvinnligt kodade färger för att markera båda könen. 

 

Pojkarna tenderade att i större utsträckning vilja särskilja flickan från pojken genom att 

markera flickan i kjol. Flickorna valde däremot att ta mer avstånd från detta klädesplagg, och 

avbildade flickan istället med byxor. Detta tyder på att pojkarna i större utsträckning kopplar 

det kvinnliga könet till denna typ av klädesplagg, snarare än tjejerna själva. När det kommer 

till avbildandet av det manliga könet valde alla elever, förutom en pojke, att markera med 

byxor. Med detta kan vi i denna studie fastställa att eleverna definierar det manliga könet 

iklädd i byxor och inget annat.  

 

Vi kan därmed även påstå att flickor inte använder kläder och färger i samma utsträckning för 

att markera kön som pojkarna i studien, som visade sig vara mer benägna att skilja könen åt i 

sitt bildskapande genom dessa faktorer. 

 

Resultaten som visar på att eleverna i årskurs tre särskiljer könen med hjälp av färg och kläder,  

indikerar att skolan inte till fullo har lyckats med sitt jämställdhetsuppdrag att motverka 

traditionella könsmönster. Vi vill dock poängtera att även om studiens resultat visar på ett 

markant särskiljande av könen, så är den inte helt oföränderlig, då framförallt färger inte 

visade sig vara statiskt bundna till ett specifikt kön. Detta ser vi delvis som att skolan lyckats 

med sitt jämställdhetsuppdrag. 
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Diskussion 

Ambjörnsson (2011) påstår att det är särskilt förekommande bland barn i yngre åldrar att 

könsmarkera de olika könen med hjälp av faktorer som exempelvis färg och estetik. Detta kan 

även vi konstatera utifrån vårt resultat i denna studie eftersom det förekom stora skillnader i 

hur eleverna i årskurs tre använde sig av färg och kläder i sitt bildskapande. Även Connells 

(2003) forskning tyder på att barn använder kläder och färger som symboler för att markera 

respektive kön. Dock är det viktigt att understryka att pojkarna i denna studie visade ett större 

behov av att särskilja könen från varandra med hjälp av kläder och färger. Via särhållning av 

kön menar Hirdman (2001) att det stereotypa genuskontraktet fortsätter att bestå. Detta kan 

tolkas som att pojkarna i undersökningen är mer måna om att upprätthålla genuskontraktet än 

flickorna.  

 

Saar (2008) menar att elever tenderar att använda sig av tydliga markörer, via olika 

gestaltningar av det manliga och kvinnliga, för att skapa kön inom sitt bildskapande. Detta 

menar Saar, är ett sätt för barn att markera skillnader mellan kön, och att det faktiskt finns 

skillnader i pojkar och flickors bildskapande. Vår studie kan därmed bekräfta att pojkar och 

flickor även använder sig av färg och kläder i sina bilder för att skapa skillnader och markera 

respektive kön.  

 

Hellman (2008) menar även att det finns skillnader när det kommer till könsmarkörer för 

respektive kön, då hennes studie syftar på att barn använder sig av färg som könsmarkörer i 

sin lek. Genom vårt resultat kan vi även se att barn även i sitt bildskapande använder sig av 

färg för att hålla isär könen.  

 

Odenbring (2014) påstår att det inte endast finns en form av manligt och kvinnligt, utan att det 

snarare finns flera olika sätt att vara pojke och flicka på. Detta stämmer överens med vår 

studies resultat om vi exempelvis undersöker kategorin flickor som ritar flickor. I denna 

kategori kunde man alltså hitta olika “versioner” av hur en flicka kunde se ut, som exempelvis 

med klänning/ kjol och byxor men även olika färger. Resultatet visade alltså på att det inte 

bara finns ett sätt som en flicka kan komma till uttryck på. 

 

Ett resultat i denna studie som vi inte hade förväntat oss var att rosa användes i en relativt stor 

utsträckning i avbildandet av pojkar, ritade av eleverna i årskurs tre. Detta kan ses som att det 
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traditionella genuskontraktet är i förändring när det kommer till hur barn ser på färgen rosa/ 

lila, och att det inte är lika könsspecifikt som vi hade väntat. 

 

Detta är precis vad skolan ska sträva mot, det vill säga att motverka den stereotypa dikotomin 

mellan könen. Utifrån studiens resultat kunde vi se att det inte finns en helt statiskt indelning 

på hur elever föreställer sig att en pojke och flicka ska se ut. Vilket kan ses som en slags 

indikator på att skolan delvis lyckats med sitt uppdrag. Varför studiens resultat inte enbart kan 

tolkas som ett fulländat lyckande, utifrån skolans uppdrag, beror på att studien i större 

utsträckning visar på att det fortfarande finns markanta skillnader mellan hur elever i årskurs 

tre ser på det manliga respektive kvinnliga könet. Vi ser därför inte skolans uppdrag som helt 

lyckat, men inte heller som helt misslyckat.  

 

 

Slutsats 

 
Slutsatser som kan dras utifrån denna studies resultat och analys är att barn tenderar att 

använda färger och kläder för att markera kön, då de i elevernas bildskapande presenteras på 

olika sätt. Utifrån detta kan man därmed fastställa att vissa färger och kläder ses som ämnade 

för ett specifikt kön. Både flickor och pojkar har tendensen att använda rosa och lila för att 

markera det kvinnliga könet. Färgerna användes även för att markera det manliga, dock inte i 

lika stor utsträckning som vid avbildningen av det kvinnliga könet.  

Pojkarna markerade i större omfattning det manliga könet med färgerna blå och grön. 

Flickorna i undersökningen använde också dessa färger, men även färgerna rosa och lila i 

samma utsträckning för att markera det manliga könet. Således tyder detta på att flickor har en 

större benägenhet att använda både manligt och kvinnligt kodade färger i sitt bildskapande av 

båda könen, medan pojkarna tycktes vara mer villiga att skilja pojken och flickan åt. Pojkarna 

kan därmed ses som mer måna om att upprätthålla dikotomin mellan könen i denna 

undersökningsgrupp.   

 

 

Utblick 

För att utöka denna studie skulle man kunna undersöka hur skillnaderna skulle kunna se ut i 

en jämförelse mellan elever i förskoleklass med elever i årskurs sex. Genom en sådan studie 
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skulle det vara möjligt att på ett mer markant sätt kunna undersöka hur vidare skolan 

möjligtvis påverkat eleverna under grundskolans gång, och om den därmed lyckats med sitt 

uppdrag att motverka stereotypa könsmönster.  

Denna studie är som tidigare nämnts endast utförd på en och samma skola i Mellansverige. 

För att öka validiteten skulle studien därför kunna utföras i ett större omfång genom att 

jämföra olika skolor i olika delar av Sverige.  
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Bilaga 1, Samtyckesblankett 

Hej föräldrar till barn på __________ i årkurs 3! 

Vi är två studenter på lärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass-åk 3. Vi skriver just 

nu vårt självständiga arbete, som baseras på en studie utförd på ___________. 

 

Enligt lagstiftning om etikprövning av forskning som avser människor, 16 och 17 §§, skall 

vårdnadshavarna informeras om och samtycka till forskningen, om forskningspersonen inte 

har fyllt 18 år. Forskningspersonen själv skall dock så långt möjligt informeras om 

forskningen. Trots vårdnadshavarnas samtycke får forskningen inte utföras om en 

forskningsperson som är under 15 år inser vad den innebär för hans eller hennes del och 

motsätter sig att den utförs. 

 

Syftet med studien är att undersöka dels vilka färger och kläder barn använder för att markera 

könsskillnader i skapandet av bilder, och dels om dessa skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. 

För barnens del innebär detta att de, sittande på sina platser och under ungefär 10 minuters tid, 

får varsin stencil att fylla i med eget val av färgpennor. Teckningarna samlas in och sorteras 

sedan utifrån årskurs och kön, och utgör på så vis material för vår undersökning. Elevernas 

identitet varken efterfrågas eller röjs, och i det självständiga arbetet kommer heller inte 

skolans namn att anges. Detta kommer att genomföras under skoltid, onsdagen den 6 maj 

2015. 

 

Vi är mycket tacksamma om vi får ert samtycke till ert barns deltagande i forskningen. Om ni 

vill ge oss sådant tillstånd, ange då ert barns namn och årskurs samt er namnteckning här 

nedan. 

 

Med vänligaste hälsningar 

Micaela Hansson & Frida Wallberg 

Lärarstudenter på Uppsala Universitet 

 

 

Forskningspersonens uppgifter (eleven) 

Namn: ......................................................................................... 

Årskurs: ....................................................................................... 

Jag visar härmed mitt samtycke och godkänner att mitt barn deltar i denna studie 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Vårdnadshavarens namnteckning 
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Bilaga 2, Stencil för genomförandet av undersökningen 

 

 

 

 

 

 

 


