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Inledning  
I vårt uppdrag som lärare ingår att följa läroplanen. I den framgår att skollagen 
(2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet bland annat syftar till att 
elever ska inhämta och utveckla följande värden: människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta.  

Det intresseområde som vi valde att fördjupa oss inom, genom ett utvecklingsarbete, 
är jämställdhet mellan kvinnor och män. I samhället finns stereotypa könsmönster. 
Skolans verksamhet är en del av vårt samhälle och därmed återfinns dessa 
könsmönster även i skolan, och i klassen där vi genomförde vår studie. Vi 
observerade en uppdelning mellan pojkar och flickor både när det gäller leken, kläder 
eller vilka som tar för sig av handlingsutrymme och talutrymme. Det är ovanligt att 
pojkar och flickor leker med varandra på rasterna, och många av eleverna är klädda 
enligt traditionella val av färger och detaljer. I såväl halvklass som i helklass märks 
tydligt hur pojkarna kräver att få säga sitt. När flickorna väl får ordet, väljer många 
pojkar att fortsätta prata med varandra och lyssnar därmed inte på vad flickorna har 
att säga. Detta är generell bild av vad vi uppmärksammat bland eleverna i de klasser 
och barngrupper där vi tidigare haft vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning) och 
även i den klassen där studien genomfördes. 

Barn begränsas av de normer som finns i samhället, vilka upprätthålls av både barn 
och vuxna i skolan, både genom ord och genom handling. Martinsson och Reimers 
(2008) beskriver hur normer pekar mot det som anses vara normalt, och därmed 
förutsätts att det även finns dess motsats, det ”ickenormala”. En del normer är 
uttalade, och anses av de flesta som goda. Ett exempel är skolans värdegrund. Andra 
normer är mer osynliga, såsom normer inom genus. Dock är de ändå påtagligt 
närvarande. Hedlin (2010) lyfter fram att det är viktigt att granska dessa normer. Vad 
finns det för osynliga regler för flickor och pojkar? Vilka av dessa begränsar deras 
möjligheter? I vårt arbete med eleverna ville vi skapa möjligheter och förutsättningar 
för dem att få utvecklas utan begränsningar utifrån socialt konstruerat kön, genus. 
Enligt läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, 
Utbildningsdepartementet, 2011) har skolan ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den ska därför ge utrymme för elever att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (s.8). 

Vi inser att arbete med jämställdhet i skolan är ett stort arbete som ska genomsyra 
hela verksamheten och att det är nästan omöjligt att separera en del från en annan. 
Vårt bidrag till denna process har inneburit att vi väckt tankar som har haft syftet att 
påbörja förändringar i barnens föreställningar.   

Vi ville med våra aktiviteter kring färger som könsmarkörer, börja väcka tankar hos 
barnen om att alla kan ha alla färger. Färger är något som vuxna redan från barnens 
födsel kan använda sig av för att markera barnets könstillhörighet. Färg är en stark 
könsmarkör som barnen redan tidigt kan använda sig av, både för att visa sin egen 
könstillhörighet och för att lättare kunna dela in de andra barnen i flickor och pojkar. 
Detta mönster reproduceras ständigt på grund av de normer som finns i samhället 
och präglar oss alla. 
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Vår studie bygger på ett gemensamt arbete från början till slut. Vi har planerat, 
genomfört aktiviteter, bearbetat all information samt formulerat all text i uppsatsen 
tillsammans.  

Litteratur 
Som framgår av Lgr11 ska jämställdhet mellan kvinnor och män vara ett av de värden 
som skolan ska gestalta och förmedla. Hedlin (2010) klargör vad begreppet 
jämställdhet innebär och uttrycker att det handlar om likvärdiga villkor mellan 
kvinnor och män men att det har många dimensioner och berör livets alla områden. 
Författaren uppger att de flesta människor ställer sig positiva till jämställdhet, men 
att det inte är självklart vad de är positiva till. Vad jämställdhet innebär definieras 
inte ofta i den offentliga debatten. Många svarar att det handlar om ”lika lön för lika 
arbete” eller att ”behandla alla lika”. Detta rymmer två problem. För det första är de 
flesta omedvetna om hur svårt det verkligen är att behandla kvinnor och män lika, på 
grund av vi automatisk förväntar oss olika saker av kvinnor och män. För det andra, 
är det inte säkert att ”behandla alla lika” är en jämställdhetsåtgärd, då villkoren för 
kvinnor och män inte är desamma. Hedlin sammanfattar genom att betona att 
jämställdhet kräver eftertanke, kunskap och analys.  

Jämställdhet och makt 
Hedlin (2010) betonar att jämställdhet och makt är intimt sammankopplade. 
Rönnblom (1997) i Hedlin (2010) har en modell för att analysera maktbegreppet. 
Följande tre maktnivåer beskrivs: öppen makt, makt över dagordningen samt 
privilegiet att utgöra normen. Den första nivån, öppen makt beskriver författaren 
som en ytlig tolkning, där kvinnor utgör hälften av både väljare och valda, i den 
politiska makten. Jämställdhet tolkat på det här sättet, ses endast som en fråga om 
närvaro. Det skulle innebära att en elevgrupp skulle vara jämställd, om hälften av 
eleverna är flickor och hälften pojkar. Den andra nivån, makt över dagordningen, 
handlar inte bara om att bara se till antalet, kvinnor respektive män. Här tas också 
hänsyn till deras verkliga möjligheter att påverka och genomföra förändringar. Inom 
politiken har män utifrån sina intressen, haft makten över vilka frågor som är 
politiskt intressanta. Inom skolan kan vi fundera över om flickor och pojkar får lika 
stort inflytande över verksamheten? Den tredje nivån, privilegiet att utgöra normen 
är den mest komplexa aspekten av maktbegreppet. Här finns dolda regler och 
normer. I vårt samhälle står mannen för det normala, alltså normen, detta gör att 
kvinnan blir avvikande. Makten att konstruera det normala, är det djupaste uttrycket 
för makt. Att mannen står för normen märks på olika sätt i samhället, bland annat i 
språket och grammatiken. Ett annat område är litteraturen, där böcker skrivna av 
män benämns som just litteratur. Böcker skrivna av kvinnor kallas istället för 
”kvinnolitteratur” och antas vara skrivna utifrån ett kvinnligt perspektiv och därmed 
inte lika intressanta för män. Även i barnböcker är det tydligt att mannen är normen 
då de flesta huvudpersoner är en han, vare sig det handlar om en pojke eller ett djur 
(Hedlin, 2010). 

Jämställdhet och skolans uppdrag 
Som nämnts i inledningen är jämställdhet fastslaget genom skollagen att ingå i 
skolväsendets värdegrund. Hedlin (2010) menar att det framgår i läroplanerna att 
skolans jämställdhetsarbete som grundläggande värde ska handla om genus, alltså de 
uppfattningar som finns om manligt och kvinnligt och om de förväntningar som 
riktas mot både flickor och pojkar utifrån dessa uppfattningar. Barn och elever ska få 
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utvecklas maximalt, utan att hindras av begränsningar utifrån kön. 
Jämställdhetsarbetet har, enligt Hedlin, varit alltför ensidigt då det hittills till stor del 
handlat om att försöka få flickor att välja tekniska utbildningar, vilket lägger fokus på 
flickorna och hur de väljer ”fel”. 

Det är viktigt, enligt Svaleryd (2005), att pedagoger förstår sin egen delaktighet i 
identitetsskapandet bland barn och unga, i sitt yrkesutövande. Hon betonar att 
arbetslaget behöver hitta en gemensam plattform att utgå ifrån, i sitt 
jämställdhetsarbete. Det kräver i sin tur kunskap om genus, maktsystem och 
strukturer. Enligt Lgr11 framgår att ”Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och 
bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 
forma deras uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt” (s.8). Svaleryd lyfter 
även att det kan vara svårt att värdera resultaten av jämställdhetsarbetet i skolan då 
flickor och pojkar utvecklas även utanför skolan. Svaleryd hävdar att genusprojekt 
dock visat en ökad medvetenhet om genusordningen och bidragit till en öppnare och 
vänligare stämning bland eleverna.  

Kön och genus 
Hedlin (2010) beskriver bakgrunden till dagens forskning kring genus. På 1960-talet 
uppdagades olika brister då kvinnor, som sökte sig till universiteten, 
uppmärksammade att forskning generellt var manscentrerad. Forskningen utifrån 
männens reaktioner och levnadsvillkor generaliserades till att gälla alla människor, 
trots att kvinnor inte ingick i undersökningarna alls. Kvinnliga forskare började då 
undersöka kvinnors villkor som ett slags komplement till den manscentrerade 
forskningen. Dock växte insikten om att det inte räckte med att bara komplettera, 
utan teorierna utvecklades och under 1980-talet introducerades genusbegreppet och 
teorin om genussystemet, i Sverige. Begreppet könsmaktsordning är ett annat 
begrepp som beskriver genussystemet, det vill säga ett mönster som präglar 
samhället. Den uppfattas som både normal och naturlig och upprätthålls av både 
kvinnor och män (Hedlin, 2010). 

Vidare lyfter Hedlin en definition av genus av Thurén (2000) som beskriver att när 
ordet genus används, syftar vi på de föreställningar som knyts till det vi kallar kön. I 
begreppet ingår att det som studeras gäller hela samhället, vilket märks genom det 
faktum att mycket är kodat som kvinnligt respektive manligt, alltså genusifierat. Det 
kan till exempel handla om arbetsuppgifter, egenskaper och färger. Då genus är 
föränderligt, varierar vad som anses vara kvinnligt och manligt, över tid och över 
kulturella gränser. 

Isärhållande och hierarki 
Enligt Hedlin (2010) har inte de båda könen samma status. Författaren menar att vi 
alla ingår i ett genussystem som bygger på ett visst mönster, vilket märks tydligt i 
samhället.  Hedlin presenterar Hirdmans teori (2001) om genussystemet, som består 
av två grundläggande principer, vilka är isärhållande (dikotomi) och hierarki 
(rangordning) . Isärhållande handlar om att det kvinnliga och det manliga, i en 
tankefigur, ses som två skilda saker och även som varandras motsatser. Hedlin anser 
att detta förhållande inte stämmer med verkligheten då kvinnor och män inte är 
homogena grupper och inte heller varandras motsatser. Trots det präglar det vårt sätt 
att tänka i stor utsträckning. Hierarki innebär att mannen ses som normen och 
kvinnan en avvikelse från densamma. Kvinnor kommer till korta på olika sätt, vilket 
är följd av att mäns intressen sätts i fokus. Eftersom mannen är normen tilldelas 
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manligt genus en högre status än kvinnligt genus. Hedlin sammanfattar att ”detta 
innebär således att vi aldrig kan få jämställdhet så länge som mannen står som norm 
för det mänskliga” (s.17).  

När det gäller barn lär de sig tidigt att vissa egenskaper och förväntningar förknippas 
med flickor respektive pojkar. Det anses exempelvis värre för en pojke att kallas för 
flickaktig än vad det anses vara för en flicka att kallas pojkaktig. Det bygger på att 
barnen tar till sig de värderingar som finns i samhället; det vill säga att det manliga 
har högre status än det kvinnliga (Hedlin, 2010). 

Ambjörnsson (2011) beskriver hur vuxna har många olika sätt att markera sitt kön 
på. Vuxna har haft ett helt liv att anpassa sig efter samhällets genusnormer. När det 
gäller barn finns inte lika många könsmarkörer och därför har färg blivit en central 
del i barnsammanhang. Med det menar Ambjörnsson att kläder blir ett särskilt 
viktigt redskap för att könsbestämma barn. Det syns inte nödvändigtvis om det är en 
flicka eller pojke om vi låter bli att klä dem i kläder kopplat till ett visst kön.  

Historisk bakgrund 
Ambjörnsson (2011) gör en historisk tillbakablick och hon konstaterar att barnkläder 
historiskt sett inte varit så uppdelade utifrån kön som idag. Det var inte ovanligt att 
till för ungefär 100 år sedan att flickor kläddes i blått och pojkar i rosa. Det var under 
1950-talet som färgen rosa började användas som en kvinnomarkör. Innan dess 
betraktades rosa som en variant av rött, vilket symboliserade styrka, blod och 
krigiskhet, vilken innebar att färgen var snarare manligt kodad. Författaren refererar 
till historikern Jo Paoletti som skriver om ett amerikanskt veckomagasin som 1918 
skriver att rosa som ansågs vara en stark och bestämd färg är för pojkar, och blått en 
skör och spröd färg som passar bättre på flickor. Detta ansåg författaren vara en 
allmänt accepterad regel. Det var under mitten av 1990-talet som färgen rosa blev en 
laddad symbol i Sverige. Det var då skolor och förskolor började med att pedagogiskt 
arbeta med barn ur ett feministiskt perspektiv. Även om jämställdhet har varit ett 
åtagande inom pedagogiska verksamheter sedan 1970-talet skapade inte färgen rosa, 
i egenskap av könsmarkör, någon upprördhet då genus inte direkt problematiserats 
varken bland feminister eller hos allmänheten. Ambjörnsson beskriver hur färgen 
rosa verkar innehålla fler associationer än andra färger och kan vara något som 
människor älskar eller hatar. Å ena sidan kan rosa föra tankarna till det söta och 
kvinnliga, å andra sidan värjer sig många mot färgen och finner den både ful, och i 
vissa fall till och med äcklig.  

Föräldrars relation till färgen rosa 
Ambjörnsson (2011) har gjort flera intervjuer med föräldrar till pojkar och flickor 
som många visar en vilja att motverka traditionella könsmönster vad gäller val av 
kläder till barnen. Många föräldrar ställer sig negativa till att klä sina flickor i för 
mycket rosa, och andra flickiga detaljer, eftersom det anses förpassa dem till en 
gammaldags och förtryckande passivitet. Det finns inga tydliga motsvarigheter när 
det gäller att klä pojkar i rosa, för där undviks färgen för att pojkarna inte ska framstå 
som flickor.  Tanken att klä sin son i rosa verkar för många föräldrar framstå som 
skrattretande (Ambjörnsson, 2011). Hon knyter i det här sammanhanget an till 
Hirdmans genusstruktur med isärhållning och hierarki där mannen är normen och 
kvinnan det avvikande. Detta menar Ambjörnsson stämmer överens med 
föräldrarnas förhållningssätt till rosa som sin tur visar deras syn på genus. 
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Ambjörnsson (2011) konstaterar dock att det inte bara är rädslan för att en pojke ska 
framstå som en flicka om han bär rosa, som gör att föräldrar undviker färgen, utan 
också att det skulle kunna handla om att pojken skulle kunna vara, eller bli, 
homosexuell. Detta menar författaren handlar om relationen mellan genus och 
sexualitet. Män som attraheras av andra män associeras med kvinnlighet på grund av 
det kulturellt normaliserade manlighetsidealet som råder, där både kvinnlighet och 
andra former av manlighet underordnas. Ambjörnsson sammanfattar genom att 
konstatera att i det patriarkala samhället är både kvinnan och bögen, maskulinitetens 
motpol.  

Ambjörnsson skriver om hur det verkar som att föräldrar försöker navigera mellan 
olika föreställningar om genus, sexualitet och jämställdhet. När de undviker den rosa 
färgen, signalerar de att de vill att döttrarna ska kunna ta för sig och bli moderna 
samhällsmedborgare, medan sönerna ska undvika allt bli alltför feminina eller 
homosexuella. När det gäller jämställdhet verkar det gå ut på att kvinnor ska ta plats 
på traditionellt manliga områden, medan männen ska ta mer ansvar i hemmen.  
Denna förändring ska ske inom ramarna för den klassiska manligheten, och inte gå 
över styr som skulle innebära att riskera att mannen inte framstår som en riktig man 
(Ambjörnsson, 2011). 

Ambjörnsson (2011) beskriver hur trots att föräldrar försöker undvika rosa kläder till 
sina flickor, verkar de ändå vilja markera barnets kön med hjälp av färger. Det görs 
vanligen genom att klä flickor i rosa och pojkar i blått. Det leder det till att föräldrar 
till flickor, behöver förhandla kring vad som är godtagbar mängd rosa och vad som är 
för mycket. I Ambjörnssons intervjuer framkommer att för dem som vill undvika rosa 
kläder till sin dotter finns två alternativ. Antingen kan de köpa kläder på de stora 
kedjornas pojkavdelningar eller söka sig till mindre och dyrare butiker. Ambjörnsson 
sammanfattar resonemanget med att konstatera att en anledning till att klä sin dotter 
i rosa kan vara för att det är både svårt och dyrt att hitta alternativ. Ett annat skäl 
som föräldrar lyfter är att det är svårt att tacka nej, av artighetsskäl, till rosa kläder 
från släktingar och vänner.  

Barns relation till färgen rosa 
Det första Ambjörnsson (2011) konstaterar vad gäller barns förhållande till rosa är, 
att de precis som föräldrarna verkar använda rosa som ett sätt att markera skillnad 
mellan flickor och pojkar. Författaren presenterar pedagogen Anette Hellmans 
avhandling om genusskapande bland barn, där det framgick att färg var en av de 
starkaste genusmarkörerna bland barn i förskolan. Hon lade märke till att färgen på 
leksaker spelade större roll än om de om de traditionellt ansågs vara ”tjej- eller 
killeksaker”. Ambjörnssons skriver att rosa är ett viktigt redskap för barn att sortera 
genus med. I hennes intervjuer med barn framkommer att många pojkar uttrycker ett 
motstånd mot rosa, vilket blir ett enkelt sätt för dem att visa att de är pojkar och inte 
flickor. Dessutom framkom att många pojkar lägger ner energi på att skapa distans 
till rosa. I en av intervjuerna säger en pojke att hans kompis inte ens kan hålla i ett 
rosa föremål, men att motsvarande inte skulle hända med en annan färg. 
Ambjörnsson konstaterar att motsvarande starka känslor kring rosa, vilket associeras 
som kvinnlig, inte finns kring manligt kodade färger som till exempel blått och grönt. 
Författaren hörde sällan att något barn uttryckte sig negativt om varken färger eller 
aktiviteter som är manligt kodade, vilket inte var fallet i känslorna kring färgen rosa, 
där hårda ord och till och med hat uttrycktes hos vissa pojkar. Hon ger ett exempel 
där hon ser hur några pojkar, fyra till fem år, cyklar runt på en innergård. Pojkarna 
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bromsar in framför en rosa cykel som står lutad mot ett träd. Efter kommentarer som 
”vilken äcklig färg” och ”den är inte min i alla fall” och ”rosa är den fulaste färgen” 
spottar de gemensamt på cykeln och cyklar därifrån. 

Nordberg (2005) tar också upp pojkars avståndstagande från rosa, men visar också 
på att det finns en lockelse till det feminint kodade. Ett exempel från författaren 
handlar om William som trots sin storebrors protester, väljer bort en typisk 
”pojkleksak” till förmån för en silverglänsande tiara med tillhörande clipsörhängen. 
Vidare skriver Nordberg att pojkar närmar sig det feminint kodade på olika sätt, även 
de som uttrycker mer stereotyp maskulinitet. Författaren konstaterar också utifrån 
ett exempel, att en pojke med hög status i barngruppen, inte blev ifrågasatt när han 
valde att leka mer feminint kodade aktiviteter. När pojken lekte med flickorna, kunde 
även andra pojkar göra det. 

Flera av barnen i Ambjörnssons (2011) intervjuer ansåg att rosa är en ”tjejfärg” 
samtidigt som de var kritiska till tanken om att vissa färger bara kan användas av 
bara ena könet. När det gäller rött, menar en pojke fem år, att mörkrött räknas till 
killfärgerna tillsammans med andra färger i främst mörka nyanser. 

Ambjörnsson (2011) beskriver hur något återkommande i barnintervjuerna med 
flickorna är upplevelsen att känna sig fin, när de är klädda i rosa. Att klä sig i 
killkläder känns tråkigt och nästan lite pinsamt. Något som barnen uttrycker är att de 
inte får samma komplimanger som när de har rosa på sig. Följande kommentarer 
gavs av en av flickorna som svar på frågan om varför hon gillar att ha rosa kläder på 
sig var ”när jag har på mig nå’t rosa… Det känns lite pirrigt. Å, vad fina kläder jag har 
på mig. Medan de andra har vanliga kläder på sig.” 

Ambjörnsson (2011) beskriver hur rosa kan vara något som både kan skapa 
gemenskap mellan flickor men även användas för att utesluta. Ett exempel handlar 
om hur Maja, fyra år, önskar sig ett rosa prinsesskalas. Hon funderar dock på om hon 
bör bjuda killarna eller inte, eftersom rosa är en ”tjejgrej”. Dessutom kan rosa 
användas för att utesluta flickor inom den egna gruppen. En flicka, Judith, erbjuder 
sig att avbilda två av sina kompisar, på sin teckning. Hon har ritat sig själv med rosa 
klänning och guldkrona. Den första flickan, Miranda, får också en rosa klänning, men 
till Emma väljer hon en gul krita för att rita klänningen. Emma blir gråtfärdig och 
ifrågasätter valet av färg. Judith har förbarmande och målar en rosa krona, men 
behåller klänningen gul. Detta konstaterar författaren kan betyda att Emma inte 
inkluderas i den rosa gemenskapen, som omsluter de övriga två. 

Vidare konstaterar Ambjörnsson (2011) att på samma sätt som det skapas gemenskap 
kring rosa, finns det även flickor som skapar gemenskap kring ett avståndstagande 
från färgen. De vill inte vara ”den sortens tjej” som en av flickorna uttrycker är ”rosa, 
prinsessiga typer”. Detta förklarar författaren med att rosa förknippas med barn och 
barndom, och som de känner att de bör växa ifrån. Det tillhör förskoletiden.  

Metod 
Som forskningsdesign till vårt utvecklingsarbete valde vi aktionsforskning. 
Denscombe (2009) beskriver aktionsforskning som småskaliga forskningsprojekt där 
syftet är att ta sig an ett verkligt problem och skapa en förändring inom en 
verksamhet. Detta sker genom en cyklisk process där forskarna planerar, genomför 
och återkopplar till ett resultat för att skapa den tänkta förändringen. Författaren 
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betonar att aktionsforskning kan ses som en strategi för samhällsforskning, snarare 
än en speciell forskningsmetod som har att göra med forskning syfte och design. I vår 
studie bestod den cykliska processen av de olika aktiviteterna med eleverna. Varje 
aktivitet planerades, genomfördes och analyserades för sig, för att sedan kopplas 
samman till ett sammanfattande resultat.  

Vår insamlingsmetod var loggboksskrivande under hela utvecklingsarbetet, 
barnintervjuer samt dokumentation av elevernas målningar.  I loggböckerna 
antecknades alla samtal och diskussioner med barnen.  

Syftet med att föra loggbok var ett sätt att dokumentera vad barnen sa och gjorde 
under aktiviteterna, för att senare kunna reflektera och analysera varje situation. 
Björndal (2002) menar att syftet med loggskrivande är att skapa en djupare 
förståelse av något som skett. Genom att skriva ner sina tankar och observationer 
skapas en möjlighet till reflektion. Björndal utgår från lärares perspektiv när det 
gäller loggboksskrivande, men vi såg loggboken som ett verktyg för oss som studenter 
i vårt arbete med studien. 

Vi har genomfört vårt utvecklingsarbete i en klass 1, med barn i åldern sex till sju år. 
Inledningsvis var idén att vi, Sara och Åsa, skulle genomföra studien i varsin 
verksamhet, för att sedan sammanställa och jämföra resultaten. Under 
planeringsstadiet valde vi att ändra det upplägget för att istället genomföra studien 
tillsammans i samma elevgrupp. 

Planering 
Som studenter genomför vi utvecklingsarbetet under en kortare period, i en annan 
lärares klass. Det innebär vissa begränsningar. I vårt fall innebar det att vi fick arbeta 
med en halvklass, 13 elever, som tilldelades oss utifrån vad som passade bra med 
lärarens schema. Detta gjorde att vi inte kunde arbeta med lika många flickor som 
pojkar. Det ingick fyra flickor och nio pojkar i gruppen. Då vi efter studiens 
genomförande lämnade klassen blir det svårt att följa upp den process vi startat hos 
eleverna med de tankar som kan komma i efterhand. Vi var redan i ett tidigt skede 
medvetna om att vårt arbete skulle kunna väcka starka känslor hos eleverna och att vi 
i så stor utsträckning som möjligt skulle ansvara för vad det kunde leda till 
känslomässigt. Det gjordes i form av enskilda samtal där detta fångades upp. Vi var 
också noga med att inte värdera elevernas uppfattningar i ämnet, utan låta eleverna 
utrycka sig fritt med förbehållet att inte kränka någon annan.  

Tankar vi hade innan vi påbörjade utvecklingsarbetet var risken med att befästa 
könsmönster. Då alla elever är olika, med olika erfarenheter, varierar också deras 
inställningar till färger och deras betydelse. Vi vet faktiskt inte om färger är lika 
starka könsmarkörer för alla elever, och därmed kan vi väcka tankeprocesser hos dem 
som de inte haft tidigare.  

I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer på 
följande sätt; 

Informationskravet: vi informerade barnen inledningsvis om att aktiviteterna som vi 
skulle göra med dem ingick i ett arbete för oss som studenter, på lärarprogrammet.  

Samtyckeskravet: Innan studien påbörjades skickade Sara ett brev via e-post till 
föräldrarna där hon informerade om studien och att de kunde meddela Sara om de 
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inte samtyckte till sitt barns medverkan. Samma brev sattes upp på anslagstavlan vid 
ingången till klassrummet (se bilaga 1). När det bestämdes att Åsa ansluta sig till 
studien i Saras elevgrupp skickade klassläraren information om Åsas medverkan till 
föräldrarna vi e-post. Vi berättade även för barnen att vi gärna ville att alla skulle 
delta i alla våra aktiviteter, men att de inte var tvungna att delta i något de inte ville. 

Konfidentialitetskravet: vi meddelade barnen att inget av det som de sade under hela 
perioden som studien pågick skulle kunna identifieras av utomstående personer. Vi 
använder också fingerade namn på alla barn i vår uppsats. 

Nyttjandekravet: Alla uppgifter och anteckningar som vi samlat under arbetets gång 
har bara använts inom ramen för studien. Inga uppgifter har lämnats ut till 
obehöriga. 

Genomförande 
Följande delar ingår i vårt utvecklingsarbete; bokaktivitet med diskussion, fem 
kortare barnintervjuer, färgaktivitet i fyra delar, bildaktivitet med diskussion. Vi 
förde också loggbok under alla aktiviteter. I varje del ingår planering, genomförande 
och analys. Vi avslutar med en sammanfattande analys, där vi analyserar 
återkommande händelser. 

Bokaktivitet  

 

Planering 

 
Planeringens aktiviteter genomfördes utifrån en bestämd ordning. Bokaktiviteten 
med diskussion fick inleda arbetet för att starta tankeprocessen hos barnen. 
 
Valet av bok skedde utifrån att handlingen, på ett lättillgängligt sätt, tar upp frågor 
kring vem du tillåts vara utifrån ett normbrytande dilemma. Sandalerna handlar om 
en pojke som går till förskolan i ett par rosa sandaler som han ärvt från sin syster. 
Sandalerna väcker reaktioner från både barn och vuxna i pojkens närhet. Han är dock 
stark och står för sitt val. Barnet i boken är en pojke och vi ville gärna hitta en bok 
med motsvarande problematik, där en flicka är huvudpersonen. Trots flera veckors 
letande, visade det sig vara svårt att hitta en berättelse som knyter an till en vardaglig 
situation, som sandalerna behandlar. Det vi hittade, bland barnböcker som lämpar 
sig för vår åldersgrupp i studien, handlade om sagorelaterade roller där flickor vill 
vara modiga prinsessor, sjörövare och riddare. Vi bedömde att dessa böcker 
visserligen kunde förmedla en poäng inom vårt ämne, men de kändes svåra att 
använda sig av i vårt arbete av flera skäl. Dels hade många av dem alldeles för mycket 
text i relation till hur mycket tid vi fått tilldelat oss, dels behandlade ingen av de 
böcker vi hittade just färger. Det sistnämnda verkar inte vara något som andra 
barnboksförfattare väljer att belysa.  

Vi planerade att läsa och diskutera bilderboken Sandalerna för hela klassen, men i 
halvklasser. Vi läste boken för varsin halvklass och då tog den andra studenten 
anteckningar i den gemensamma loggboken. Utifrån bokens innehåll planerade vi en 
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diskussion med barnen utifrån av oss förberedda frågor, med en öppning för 
följdfrågor. Frågorna var: 

1. Hur tänker ni kring valet som han gjorde? 
2. Hur skulle ni ha valt? 

Genomförande 

Första halvklassens tillfälle 

Vi samlade eleverna i en ring på mattan, på golvet. Samlingen inleddes med att ett 
par rosa sandaler ställdes i ringens mitt. Flera av eleverna visade intresse för 
sandalerna och några pojkar ville även prova dem. Därefter presenterades boken som 
ju handlar om just ett par rosa sandaler. Under läsningens gång visades varje uppslag 
så att eleverna kunde följa bilderna. När vi hade läst boken inleddes en diskussion 
med följande första fråga: ”Hur tänker ni kring valet som han gjorde?”. Det visade 
sig att det var svårt att hinna anteckna alla kommentarer. Två av barnen, en flicka och 
en pojke, uttryckte att det inte finns något som heter tjejfärger eller killfärger och att 
killar kan ha rosa och tjejer blått. Mer ville inte barnen säga om den saken så vi 
ställde den andra frågan som löd: ”Hur skulle du ha valt, hade ni gjort som pojken i 
boken?”. En flicka svarade ja på det, men en av pojkarna uttrycker att det är hans 
sämsta färg, han skulle valt mörklila. Diskussionen fortsätter och samtalet kommer in 
på vem som väljer kläder hemma. Många av barnen svarar att det är deras mamma. 
En av flickorna kommenterar att hennes mamma köpt en ”One-Piece” på 
killavdelningen till henne. Samtalet fortsätter in på huruvida en kille kan köpa något 
på ”tjejavdelningen”. En av pojkarna säger med eftertryck att ”ja, men det har aldrig 
hänt!”. En annan pojke berättar att när hans mamma köper rosa till honom så bryr 
han sig inte ens, då han tycker det är fint. Han ändrar sig dock snabbt och mumlar 
otydligt att han trodde vi menade något annat. Vad får vi inte veta, pojken avslutar 
med att säga, att han skulle kasta det. 

Ett av barnen tar upp att en pojke, Paulo, som inte tillhör denna halvklass har haft på 
sig en rosa tröja i skolan. Det framgår att han fått kommentarer om detta, men ingen 
vill eller kan berätta om vad kommentarerna handlade om. Diskussionen fortsätter. 
En av pojkarna uttrycker att killkläder är coolare än tjejkläder han tillägger också att 
färgerna är coolare. En annan av pojkarna berättar att han haft strumpor med rosa 
ränder på sig en gång och att det kändes ok. Vid frågan om de tror att barn kan bli 
retade för vilka färger de har på sig, svarar en flicka att de kan det. Hon har hört 
andra barn ge kommentarer om fula kläder. Diskussionen fortsätter och kommer in 
på ifall killar kan ha klänning, eller inte. En flicka lyfter hur hennes mamma sagt att 
killar inte kan ha klänning. En pojke svarar att de kan de visst ha. En annan pojke 
berättar hur han brukade ha klänning och kjol på dagis, men att det var 
utklädningskläder och att det var på låtsas. 

Andra halvklassens tillfälle 

Samlingen skedde på samma sätt som vid det tidigare tillfället. Även här ville flera 
elever prova skorna. Som tidigare var första frågan ”Hur tänker ni kring valet som 
han gjorde? Skulle ni gjort så?” Här blev situationen lite rörig genom att något annat 
tog uppmärksamheten och den andra frågan ställdes direkt, ”Hur skulle du ha valt, 
hade ni gjort som pojken i boken? Flera av barnen svarar ja, en pojke svarar att han 
skulle kunna ha de rosa sandalerna, om han inte hade några andra. En pojke säger att 
han skulle sälja dem eftersom han inte tycker om rosa. En annan av pojkarna tar upp 
att det inte finns några tjejfärger eller killfärger, allt är bara färger. 
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Flera av barnen börjar berätta om sina bröder och pappor som har olika rosa plagg.  
Diskussionen får en annan vändning när en av flickorna, Fiona, berättar att en pojke i 
den här halvklassen, Paulo, hade på sig en rosa tröja dagen innan. Detta handlar om 
samma pojke som nämndes i den första halvklassens tillfälle. Paulo svarar ”Eh, den 
är lila, min mamma bestämmer”. 

Efter samlingen pratar Sara enskilt med Paulo för att fånga upp hur han kände kring 
händelsen i samlingen med bokdiskussionen. Där säger Sara till Paulo att han 
självklart får ha vilka färger och kläder han vill, utan att någon ska kommentera. Då 
säger Paulo, ”jag tycker rosa är lite fint”.  Någon dag efteråt kommer han till skolan 
med ett rosa pannband, som han visar för klassläraren. 

Repetition av bokaktivitet 
Syftet med en repetition var att aktualisera bokens innehåll samt i anslutning till 
detta kunna fånga upp eventuella tankar, i form av kortare intervjuer. 

Boken följdes upp genom att den lästes en gång till med ena halvklassen (13 barn), 
och innehållet repeterades kortfattat. Denna halvklass var också den som vi gjorde 
det fortsatta arbetet med. Anledningen till det var att på ett utförligare sätt kunna 
göra flera olika uppgifter, som alla skulle kunna följas upp utifrån utvecklingsarbetets 
förändringsinriktning.  

Intervjuer kring bokens innehåll 
Efter repetitionen, som blev kort, gjorde Sara korta intervjuer med fem av barnen, 
varav tre är pojkar och två är flickor. Urvalet av barnen skedde slumpmässigt och 
utefter intresse från barnen att delta. Frågorna var inte desamma för flickorna som 
för pojkarna.  
 
Pojkarna fick följande frågor: 
 

1. Vad tänker du kring bokens handling? 
2. Om du tänker på hur det är i den här klassen och på den här skolan, skulle du 

ha kunnat göra som pojken i boken? 

Flickorna fick följande frågor: 

1. Vad tänker du kring bokens handling? 
2. Om du tänker på hur det är i den här klassen och på den här skolan, känner du 

att du kan ha vilken färg du vill? 

Boken fanns framme på bordet vid intervjuerna ifall barnen ville bläddra i den. Det 
fanns också en chans att prova sandalerna för den som ville. Två av pojkarna passade 
på att prova dem (Johan och Peter).  

I intervjuerna med pojkarna, på fråga ett, svarade Johan att pojken i boken inte 
tyckte det var fånigt att bära rosa sandaler. Peter och Simon uttrycker båda under 
sina intervjuer att barnen är dumma mot pojken och retar honom, vilket framgår av 
en bild i boken som de båda tittar på. Simon menar dessutom att alla får ha allt, även 
rosa skor. På fråga två, svarar Johan att han inte skulle kunna ha rosa skor, i den här 
skolan. Han skulle bli retad. Peter svarar att han skulle kunna ha sandalerna och 
tillägger att han tidigare haft röda skor och att ingen sa något om det. Simon 
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konstaterar först att han skulle kunna ha sandalerna, men tillägger att han kanske 
skulle kunna bli lite retad. 

I intervjuerna med flickorna svarar Fiona på fråga ett att det var bra att han använde 
de rosa sandalerna istället för att kasta dem. Michelle svarar att hon undrade varför 
han var så glad när han hoppade på studsmattan, och syftar på en bild i boken. 
Michelle bläddrar upp en annan sida i boken där ett gäng barn skrattar åt pojkens 
rosa sandaler. Hon säger då ”de skrattar, han blir ledsen. Alla borde skratta åt 
varandra, så att det blir lika, eller så ska ingen skratta”. På fråga två svarar Fiona att 
hon kan ha vilken färg hon vill i skolan, och att hon har en blå tröja. Michelle svarar 
också att hon skulle kunna ha vad hon vill och att hon gillar blått. 

Michelle berättar också att två pojkar i klassen har skrattat åt hennes skor som hon 
använder på idrottslektionerna. Hon har ärvt dem från sin storebror och berättar att 
de är orangea. När Sara frågar hur det kändes berättar hon att hon blev arg, inom sig. 
Hon sa även till den lärare som höll i lektionen, som tog upp det med de två pojkarna. 
Senare samma dag hade hon utvecklingssamtal med klassläraren och sin mamma. Då 
hade mamman uttryckt att de inte skulle köpa nya skor åt henne utifrån det som 
hänt, vilket klassläraren stöttade. Pappan hade dock tröttnat på diskussionen kring 
händelsen och köpt ett par nya skor åt henne. 

 

Analys 
Då vi hade valt loggbok som vårt sätt att dokumentera, skrev vi ner båda 
bokdiskussionerna i loggboken. Detta visade sig i efterhand vara ett svårare sätt att 
dokumentera än vad vi räknat med. När många barn samtidigt vill uttrycka sin åsikt 
är det svårt att hinna uppfatta allt som sägs, och dessutom hinna anteckna. Här skulle 
vi även varit mer konsekventa med att uppmana barnen att räcka upp handen för att 
fördela talutrymmet bättre samt underlätta loggboksskrivandet. Vi insåg i efterhand 
att vi borde ha spelat in alla samtal med barnen. Dessutom hade det varit till hjälp om 
barnen haft namnlappar på sig, under bokdiskussionerna, för att underlätta 
loggboksskrivandet. 

Boken som vi valt ut till bokaktiviteten handlar om en pojke som bryter mot normen 
genom att komma till förskolan i ett par rosa sandaler. Vår ambition redan från start 
var att hitta en motsvarande bok där en flicka bryter mot normen, som även den 
skulle spegla en vardaglig situation.  I böckerna vi hittade utspelade sig handlingen 
ofta i sagans värld, där flickor var sjörövare, riddare eller modiga prinsessor. Vi 
hittade en bok vars handling beskriver hur en flicka hjälper sin pappa att meka med 
bilen. Visserligen är den tidsenlig på det sättet att pappan tillbringar tid med sin 
dotter, men att hon ska hjälpa honom med en traditionellt manlig syssla, 
upprätthåller ett traditionellt könsmönster. När pojkar bryter mot normer i 
barnböcker, och även i filmer som behandlar gränsöverskridande handlingar, så är 
det något som verkligen tydligt bryter mot normen. Det handlar om pojkar som vill 
gå i rosa sandaler, leka med barbie, spela prinsessa i skolpjäs eller dansa balett.  
 
I Rönnbloms definition av maktbegreppet så utgörs den tredje nivån av privilegiet att 
utgöra normen, vilken innehas av männen. Vår uppfattning är att det i enlighet med 
detta privilegium inte är någon slump att så många böcker och filmer handlar om 
pojkars normbrytande handlingar. Som vi tidigare lyft fram i vår litteraturdel menar 
Hedlin att det är tydligt i litteratur både för vuxna och barn, att mannen är norm. Det 
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märks bland annat genom att huvudpersonen oftast är en han. Det finns självklart 
mycket litteratur där flickor bryter mot normen, men detta görs, i det vi hittat, på ett 
accepterat sätt som inte sticker för mycket i ögonen. Vi anar att det ofta är mer laddat 
för en pojke att vara prinsessa än för en tjej att vara sjörövare, därför att det manliga 
könet är normen och därmed överordnat. Hedlin skriver om hur flickor gärna ska 
välja att utveckla sig själva inom maskulina områden, för att anses jämställda. Vi 
anser inte att det är dåligt att det finns så många barnböcker som ska belysa pojkars 
situation i sammanhanget, dock ser vi att detta ökar pojkars och mäns 
handlingsutrymme. Var finns böckerna där en tjej verkligen gör något som av många 
verkligen skulle ses som uppseendeväckande? I dagens samhälle, som skolan är en 
del av, anses det varken av barn eller vuxna vara särskilt anmärkningsvärt att en 
flicka bär traditionella ”killkläder” eller ”killfärger”. Det kan sin tur förklara varför vi 
inte hittade en bok som tar upp det i handlingen, då det helt enkelt inte verkar vara 
laddat på samma sätt.  
 
I intervjuerna med barnen, kring bokens innehåll, valde vi att ställa olika frågor till 
flickor och pojkar. Syftet med detta var att vi ville få fram ifall det fanns någon färg 
som även flickorna kände sig obekväma att bära till skolan. Därför fick flickorna inte 
frågan om de skulle kunna ha rosa sandaler, utan istället om de kände att de kan ha 
vilken färg de vill till skolan. Vi inser att frågan till pojkarna kunde ställts annorlunda 
och mer öppen. En annan aspekt av att ställa olika frågor till flickor och pojkar är att 
vi då förutsätter att barnen i intervjuerna identifierar sig som flicka respektive pojke. 
Därmed lämnar vi inget utrymme för att könsöverskridande identitet kan 
förekomma. 
  
I Ambjörnssons intervjuer framkom att många pojkar uttrycker ett motstånd mot 
rosa, anledningen är att de vill visa att de är pojkar och inte flickor. Dessutom 
uttrycktes att många pojkar lägger ner energi på att skapa distans till rosa. I 
bokdiskussionerna fångade vi några kommentarer som tydligt visar detta 
distansskapande. En pojke säger att rosa är hans sämsta färg och en annan uttrycker 
att han skulle sälja de rosa sandalerna eftersom han inte tycker om rosa. En av 
flickorna väljer också att lyfta att Paulo haft en rosa tröja på sig, dagen innan. Han 
försvarar sig genom att först säga att den är lila och sen att det är hans mamma som 
bestämmer vad han ska ha på sig. Det märks tydligt att Paulo blir stressad över 
situationen och att han upplever att han behöver försvara sig. I våra intervjuer 
framkommer också av två pojkar tror sig skulle bli retade om de bar rosa sandaler. 
Som Ambjörnsson också påpekar så fanns inte samma starka känslor kring manligt 
kodade färger som för rosa. Båda flickorna i våra intervjuer uttryckte att de kan ha en 
vilken färg som helst och att blått är en färg de kan använda, vilket bekräftar det 
Ambjörnsson beskriver. Samtidigt som båda flickorna uttrycker att de kan använda 
vilken färg som helst, visar en berättelse av Michelle att det inte alltid stämmer. Hon 
berättar att hon retad av två pojkar när hon använt sina gymnastikskor hon ärvt av 
sin storebror. Detta gjorde henne ledsen och fick som följd att hennes pappa köpte 
nya skor till henne. 

I första bokdiskussionen visade flera pojkar intresse för att få prova sandalerna, vilket 
två av tre pojkar väljer att göra under intervjuerna. Som Nordberg visar finner många 
pojkar det feminint kodade som lockande. Det kan stämma för de två pojkarna som 
provade sandalerna, dock så misstänker vi att några av pojkarna som i diskussionen 
uttryckte att de ville prova sandalerna, gjorde det för att vara lustiga. De två pojkar 
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som under intervjun, valde att prova sandalerna enskilt, verkade göra det utifrån ett 
genuint intresse. 

Färgaktivitet  

 

Planering 
Inför denna aktivitet ändrades planeringen till att aktiviteterna bara skulle 
genomföras med halva klassen. Detta berodde på en kombination av att vi dels ville ta 
hänsyn till klasslärarens övriga undervisning vars utmaning är att alla barn ska få 
genomgångar och samma antal lektioner. Dels berodde det på att vårt arbete behövde 
bli rimligt stort vad gäller tidsåtgång för de planerade uppgifterna.  

Vi planerade en färguppgift under fyra olika tillfällen. Till varje del planerade vi för 
ett begränsat antal färger, för barnen att skapa med. Inför tillfälle ett och fyra valde vi 
färgerna rosa, lila, blått och grönt som barnen skulle få använda. Inför tillfälle två 
planerade vi att begränsa urvalet av färger till blått och grönt, och vid tillfälle tre 
färgerna rosa och lila. Därmed gick vi från att ha ett större urval till ett mindre och 
tillbaka till samma större urval igen. Anledningen till begränsningen i färgvalet var 
att skapa möjligheter för flickor respektive pojkar att välja färger som traditionellt 
förknippas med det andra könet. Syftet med att begränsa färgvalet tillfälle två och tre 
var att se hur det kunde påverka barnens val i tillfälle fyra. Frågan var om de själva 
skulle använda en färg utanför sin egen bekvämlighetszon när de fått möjligheten att 
prova färger de annars inte skulle ha valt. Materialet bestod av färgat papper, 
målarfärg och piprensare. 

Färgaktivitet 1: rosa/lila/blått/grönt - genomförande 
Vid det här tillfället satt barnen på sina vanliga platser i klassrummet, och materialet 
delades ut framme vid tavlan. Vi upptäckte att trots att vi kände oss förberedda, 
uppkom flera situationer som vi borde haft i åtanke innan aktiviteten startade. 
Barnen fick gå fram till tavlan och hämta material och det blev mycket rörelse i 
rummet.  

Av alla 13 barnen var 12 barn med vid detta tillfälle. Av de 12 barnen var det ett barn, 
en flicka, som valde att använda alla färgerna. Av de två övriga flickorna (en var sjuk) 
valde den ena att använda blått, grönt och rosa, den andra rosa och lila. Av pojkarna, 
nio stycken, valde alla att använda grönt, tre att använda blått och tre använde lila. 
Fem pojkar av nio använde rött. Ingen av pojkarna använde rosa. Rött var inte en färg 
som skulle varit valbar, men som genom vårt misstag ändå fanns framme. 
Anledningen att rött stod framme var för att vi blandade rött med vitt för att få fram 
rosa.  

Fyra av pojkarna valde att göra armband av överblivna piprensare. Tre av fyra 
använde rosa och lila piprensare till sina armband. 

Färgaktivitet 2: blått/grönt  
Efter reflektionerna kring den första färgaktiviteten, då alla fem färger användes, 
valde vi att organisera detta tillfälle lite utförligare. Vi placerade borden så att de 
bildade ett långbord där alla barn fick plats och där alla kunde se varandra. Allt 
material placerades i mitten av bordet, för att underlätta för barnen att behålla fokus 
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på uppgiften då de inte behövde gå iväg flera gånger för att hämta material. När alla 
barnen satt vid bordet delades brickor ut att ha sitt material på. Simon ville byta sin 
bricka med motiveringen att det var för mycket gammal färg kvar, han ville ha en 
renare bricka. Han blev erbjuden en renare, men utbrister ”aldrig i livet!” Vid frågan 
varför då så svarar han ”den har rosa färg på sig”. På frågan varför en bricka med rosa 
färg var problematiskt för honom gav han inget svar. Han valde att behålla brickan 
med mycket färg på. Alla barnen slutförde uppgiften och kunde behålla sin 
koncentration under uppgiftens gång. Inga protester angående det begränsade 
färgvalet uppstod.  

Av de tolv barnen som målade, valde alla att använda sig av blått. Elva av barnen 
valde dessutom grönt.  Det enda barn som inte valde grönt var en pojke. 

Färgaktivitet 3: rosa/lila  
Den här aktiviteten gjordes samma dag som färgaktiviteten med blå och grön färg. 
Alla förberedelser gjordes denna gång när barnen var ute på rast eftersom det fanns 
mindre tid till denna aktivitet på grund av den lektion som skulle hållas efter. Barnen 
fick måla ungefär lika länge som i aktiviteten på förmiddagen. Denna gång dukades 
bordet med material i bara färgerna rosa och lila. Simon som kommenterade brickan 
med rosa färg på, vid förra tillfället, suckade när han fick veta att de var de enda 
färger som skulle användas. Inga andra kommentarer hördes dock.  

Alla barn som närvarade vid detta tillfälle, tolv barn, använde både rosa och lila. 

I slutet av aktiviteten målade en av pojkarna sina naglar rosa och sa att han hade 
nagellack. Tre av de andra pojkarna målade då också sina naglar. Två med rosa och 
en med lila. Simon var en av dem som målat naglarna rosa. I båda färgaktiviteterna 
den här dagen var många av barnen intresserade av att blanda de båda färgerna med 
varandra i de plastburkar som de delas ut i, samt att känna på färgernas konsistens 
genom att måla händerna och beskriva känslan av färg som torkat. 

Färgaktivitet 4: rosa/lila/blått/grönt  
Vi valde att placera borden som ett långbord, som vid de två senaste tillfällena, och 
lade fram allt material i mitten.  

Av alla 13 barnen var 12 stycken med vid detta tillfälle. 11 av barnen använde alla 
färgerna och ett barn, en flicka, använde lila, rosa och blått. Ingen använde rött då det 
inte var en valbar färg denna gång. Alla pojkar använde rosa. 

Flera pojkar valde även denna gång att måla sina naglar rosa. En av pojkarna gömde 
händerna under bordet när han målade naglarna, och började med det lite senare än 
de andra. 

Analys  
Vi ser att färgaktiviteten gav resultat på det sättet att vi kunde se att ingen av 
pojkarna valde rosa vid det första tillfället, men att alla gjorde det vid det sista 
tillfället. Vi första tillfället använde fem av nio pojkar rött. Vi frågar oss hur misstaget 
med den röda färgen påverkade pojkarnas val av färg vid det första tillfället. Hade 
någon av pojkarna som valde rött, valt rosa istället om rött inte funnit med som 
valbar färg? Dock kan vi se att det var fyra pojkar som valde rosa vid sista tillfället, 
som varken valde rosa eller rött första gången. Om vi hade haft med rött vid sista 
tillfället, hade då pojkarna valt det istället för rosa? Var vad det som gjorde att alla 
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pojkar valde rosa vid fjärde tillfället? Det kan bero på att rött inte var en valbar färg, 
det kan också bero på att de vid tredje tillfället fick möjligheten att måla med bara 
rosa och lila. Det var intressant att se att rosa valdes trots att färgen lila fanns med, 
vid fjärde tillfället, trots att flera kommentarer visat att lila verkar vara ett mer 
”godkänt” val bland pojkarna. Att lila anses vara mer accepterat fick vi ett exempel på 
när Paulo försvarade sin rosa tröja med att säga att den var lila. Dessutom framgick 
redan vid första halvklassens bokdiskussion att en av pojkarna hellre valt mörklila 
skor än rosa. Flickorna valde helt bort rött, det kan ha berott på att den rosa färgen 
var valbar och användes av alla flickor båda gångerna. Två av flickorna valde vid 
färgaktivitet 1 att använda sig av färgerna som anses vara manligt kodade och alla 
flickor valde manligt kodade färger vid färgaktivitet 4. Det vi kan se hos flickorna är 
att två av tre flickor tillfälle 1 kände sig bekväma med att använda både feminint och 
maskulint kodade färger. Vid tillfälle fyra så använde sig alla fyra flickorna som 
deltog både feminint och maskulint kodade färger. En slutsats vi kan dra är att våra 
färgaktiviteter inte påverkade flickornas val av färger i lika stor omfattning som 
pojkarnas val.  

Barnen fick välja platser vid bordet själva, och valde då i hög utsträckning att sitta 
intill någon av samma kön. Eftersom barn påverkas av varandra så kan det ha 
påverkat deras val av färger och i förlängningen även resultatet. Det är svårt för oss 
att avgöra betydelsen av detta då vi inte tydligt sett att detta har skett genomgående. 

Vid ett tillfälle valde flera av pojkarna att måla sina naglar rosa och lila, och vid ett 
annat tillfälle valde flera pojkar att måla sina naglar rosa, varav en med händerna 
under bordet. Vid första färgaktiviteten valde hälften av pojkarna att göra armband 
av piprensare. Vid sista färgaktiviteten valde två tredjedelar av pojkarna att göra 
armband av piprensare.  

Det här stärker vad Nordberg framhåller: att det feminina kan vara en lockelse för 
pojkar. Författaren beskriver också hur pojkar med hög status lättare kan närma sig 
feminint kodade aktiviteter, utan att bli ifrågasatta. Det kan även skapa möjligheter 
till att andra pojkar vågar följa deras exempel. Den första gången pojkarna målade 
naglarna var det just pojkar med hög status som började måla, och det gällde även vid 
det andra tillfället. Vi vet att pojken som målade naglarna under bordet inte har lika 
stor status som de övriga pojkarna som målade. Eftersom han målade sina naglar 
senare än övriga, kan det tyda på att han kände sig osäker på om det fortfarande var 
okej att måla naglarna. Det kan ha fått honom vilja dölja det för dem.  

Att pojkarna målade naglarna kan ha, som vi tidigare beskrev, med lockelsen att göra, 
men det kan även ha funnits ett visst mått av löje bakom det. Det kan för en del ha 
handlat om att göra sig lustig inför sina vänner, eller ett förlöjligande av det feminint 
kodade. Att få känna på färgen, och leka med den med fingrarna, kan också varit en 
bidragande faktor till nagelmålningen.  

En fundering vi har är varför en majoritet av pojkarna valde rött vid första tillfället. 
Var det ett sätt att närma sig det feminint kodade, utan att behöva välja rosa som kan 
upplevas mer laddat, eller ett sätt att inte bara behöva välja blått och grönt? Kan det 
vara så att pojkarna behövde tid för att kunna känna att rosa var en valbar färg, och 
att rött var ett steg på den vägen? 
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Fotoaktivitet 
 

Planering 

Vi planerade en samling med barnen i gruppen där vi i förväg valt ut olika bilder och 
förberett påståenden kring dem. Syftet var att få en diskussion och utmana de 
föreställningar kring färger kopplade till genus, som vi generellt har. Första fotot 
föreställde två bebisar i rosa respektive blå kläder, andra fotot föreställde en rosa och 
en blå bandyboll och de två sista var foton på Sean Banan (populär artist bland barn) 
i två uppsättningar rosa kläder.  

Genomförande 
Åsa började med att visa fotot på bebisarna och ge barnen ett påstående; ”Det här är 
Anton och Lisa”, pekar på Anton i rosa kläder och Lisa i blå. Barnen kollar på 
varandra och på oss. Både Simon och Johan påpekar att det ska vara tvärt om och 
Sander utropar ”Hallå, fröken du sa fel, du sa tjejen på killen och killen på tjejen”. Åsa 
förtydligar med att säga ”Nej det är inte fel, det här är en tjej och det här är en kille”. 
”Varför tänker ni att det ska vara tvärtom”? Dani svarar att han tänkte att killar 
oftast har blått. Simon vänder sig till Dani och frågar ”minns du att killar kan ha 
rosa”. Han fortsätter resonera kring varför bebisarna har kläder som är tvärtom 
utifrån normen och konstaterar att storlekarna kan ha tagit slut i den färgen som är 
det vanliga. Johan tittar på oss vuxna och säger att, ”jag visste att ni skulle göra så, för 
ni gör tvärtom”. Han uttrycker att han har förstått vårt mål med att få barnen att 
tänka i andra banor. Med flera yttranden på rad vill han visa att han genomskådat vår 
tanke.  

Åsa ställer en följdfråga ”Känns det konstigt att se den här bilden? Hur brukar det 
vara med bebisar som ni träffar”? Michelle svarar att hennes lillebror använder 
hennes gamla kläder och Johan berättar om sin styvpappa Stefan. ”Stefan, har en 
bror som har en son som är tre år och han älskar rosa, han vill ha det hela tiden typ”. 
Simon säger att hans flickkusin oftast har rosa på sig. Rasmus konstaterar att alla kan 
ha rosa och att det är rätt att han provar det (syftar på pojkbebisen i rosa kläder). Åsa 
frågar ”Skulle ni killar kunna ha något rosa på er?” Johan svarar nej och att han inte 
vill ha rosa på sig. Sander säger ”Rosa är äckligt (sträcker ut tungan). Rosa passar inte 
så mycket till killar. Det finns inget rosa i vårt hus”. Åsa fortsätter diskussionen med 
att fråga flickorna ”Känns det ok för er tjejer att ha vilka färger som helst på er?”  
Alla flickor svarade ja på den frågan. 

Sara visar bild två som föreställer två bandybollar, en rosa och en blå. Sara ger 

barnen påståendet; Den här blåa bandybollen kan bara killar spela med och den här 

rosa kan bara tjejer spela med. Simon utbrister frågande varför vi säger så för. 

Michelle menar att killar borde ha den rosa och tjejer den blå. Sander säger att båda 

kan spela med båda bollarna. Simon säger med hög röst att ”Det är inga tjej- eller 

pojkfärger, ingen kan säga det! En kille kan använda rosa om han vill, rosa är ingen 

tjejfärg! Blå är ingen killfärg!”. Johan vänder sig mot Åsa och säger tyst att han gillar 

rosa. Peter tänker säga något, men ångrar sig. Han och Sander uttrycker ovilja till att 

delta i diskussionen. Tommy och Benjamin deltar inte heller. Fiona tar återigen upp 

att Paulo brukar ha rosa kläder. Sara ställer frågan ”Var det inte så att han fick 

kommentarer om sin tröja, hur var det nu?” Simon säger att det är en sådan tröja 
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han har, men att när han hade den så fick han inga kommentarer. Han fortsätter med 

att berätta att det finns två barn i klass två som brukar retas och ibland säger en del 

”du har rosa”. Johan nämner en pojke i trean som skrattat åt en pojke i rosa tröja, 

trots att han själv hade en rosa tröja på sig.  

SIMON: Tänk om någon sa, blå är en killfärg, och sätter en gräns där.  
Sara: Finns det inte en gräns i affärer, i det att det finns en flickavdelning och en 
pojkavdelning?  
SIMON: Det är uppdelat i affärerna. 
Sara: Men det finns väl inget som säger att det inte går att handla från 
pojkavdelningen om du handlar till en flicka? 
SIMON: Nej. 
FIONA: Du har en grön kofta (syftar på Sara). 
Sara: Jag gillar alla färger, och kan ha vilken färg jag vill. 
SIMON: Precis, för ingen får gränsa någon! 
 
Samtalet fortsätter med att Peter konstaterar att Sander har en gul och röd tröja. 

Simon tycker att rött ligger lite åt killarnas avdelning, och tjejernas. Han menar att 

det är en färg som ligger mitt emellan det som kallas tjejfärger respektive killfärger. 

Då klargör Johan att killar har lite mörkare färger, men att rött är både lite mörkt och 

ljust. 

 

Det tredje och fjärde fotot föreställer artisten Sean Banan i rosa kläder, den ena i rosa 
kavaj och den andra i en rosa ”One-Piece”. Många av barnen ropar rakt ut ”han har 
rosa på sig!” och ”han är så bra!”, och de uttrycker på flera sätt att de tycker att han 
är bra, och rolig. Simon utbrister ”Vad snygg han är!” och Fiona kommenterar att han 
har ”coola” kläder. Gabriella påpekar att han har en likadan ”One-Piece” som hon, 
men att hennes är svart. Sara fortsätter samtalet genom att fråga ”Tror ni Sean 
Banan blir retad för att han har rosa kläder?” Flera av barnen uttrycker att han inte 
skulle bli retad då han är en kändis. Sander gör en strykande rörelse med handen och 
säger att Seans kavaj är så glansig och snygg. Peter klargör att han inte skulle bli 
retad om han hade Seans kavaj. 

Analys 
Vid genomförandet av den här aktiviteten blev loggboksskrivandet mer strukturerat 
än tidigare. Det berodde på att vi delade upp uppgifterna mellan oss, vilket 
tydliggjorde vem som skulle leda diskussionen och vem som skulle koncentrera sig på 
att bara anteckna. Vi var även tydliga med att barnen skulle räcka upp handen, vilket 
gjorde det lättare för oss att uppfatta vad enskilda barn sa. I diskussionen kring 
bilden med de två bebisarna säger Johan, att han visste att vi skulle göra tvärtom mot 
det förväntade, i presentationen av bebisarna. Rasmus konstaterar att det var rätt av 
pojkbebisen att prova rosa kläder, då alla kan ha rosa. Att barn ofta förstår vad vi 
vuxna är ute efter, tror vi har påverkat pojkarnas svar. Det verkar som att Johan vill 
visa att han har genomskådat vår tanke och Rasmus vill kanske vara till lags genom 
att säga det vi vill höra.  

Distansen till rosa som framkommit i Ambjörnssons intervjuer, samt i vår 
bokdiskussion, blir tydlig även här när de olika fotona diskuteras. Sander uttrycker 
tillexempel att ”Rosa är äckligt” och ”Rosa passar inte så mycket till killar” och ”Det 
finns inget rosa i vårt hus. Ingen av flickorna i gruppen visar någon distans och 
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uttrycker att de kan ha vilka färger som helst på sig. Huruvida flickorna känner så är 
svårt att veta då vi inte ställde fler följdfrågor. Vi inser att det skulle varit bra om vi 
lyft flickornas tankar om, och inställning till olika färger. Pojkarna som grupp fick för 
stort talutrymme i diskussionen och flickorna fick inte ta plats. Särskilt en pojke, som 
hade många åsikter, dominerade diskussionen på bekostnad av andra barn. Samtidigt 
som han tog stor plats, så var han väldigt engagerad i frågorna och det var viktigt för 
oss att följa hans utveckling i resonemangen. Det framkom också under diskussionen 
att det finns barn i högre klasser på skolan som retar andra barn för att de bär rosa 
kläder. Det uttrycker att det inte är så lätt för en pojke att bära rosa, då det kan 
innebära en risk att bli retad. 

Avslutning 
 
Vi åkte tillbaka för att lämna teckningarna och tacka barnen för deras medverkan. 
Vi skrev att ”alla kan ha alla färger” på tavlan och då ville Paulo att det skulle stå ”alla 
kan ha rosa skor”, vilket lades till. Som ett avslut skickade vi armband till alla i 
klassen, med pärlor i alla färger. Armbanden togs väl emot och klassläraren berättade 
för oss att två pojkar burit rosa och lila kläder sedan vi avslutat studien i klassen. 
Ingen av dem har fått några negativa kommentarer. 
  

Sammanfattande analys  

Distans – ”Rosa är äckligt!”  

Som vi tidigare konstaterat visar många pojkar en distans till färgen rosa, vilket vi fått 
följa, genom kommentarer och handlingar under våra aktiviteter med barnen. Som 
Ambjörnsson beskriver kan distansen vara viktig för pojkar att hålla för att markera 
att de inte är flickor. En inställning hos barn i gruppen som lyser igenom är, att rosa 
är en ”tjejfärg”, samtidigt som flera barn konstaterar att det inte finns några ”tjej- och 
killfärger”.  Det faktum att pojkarna inte bär rosa kläder, förutom enskilda undantag 
ser vi som ett tecken på att rosa tillhör tjejer. Vidare kan rädslan för att bli retad bidra 
till distansen. Utifrån vad barnen berättat för oss har det förekommit exempel på 
skolan, där barn blivit retade för rosa kläder. De barn som utgör undantag, och alltså 
vågar närma sig feminint kodade färger, gör detta trots den påtagliga risken att bli 
retad. 

Ambivalens – "Jag tycker rosa är lite fint”  
Samtidigt som några av barnen visar distans, visar många av barnen även en 
ambivalens till färgen rosa.  Vissa barn visade inledningsvis en tydlig distans som 
senare verkade utvecklats till en ambivalens, andra barn visade tecken på ambivalens 
redan från start. I Ambjörnssons intervjuer var många av barnen kritiska till att vissa 
färger bara användas av det ena könet, samtidigt som de ansåg att rosa är en 
”tjejfärg”. Detta förhållningssätt har vi valt att kalla distans ovan men vi upplever 
även att samma fenomen kan tyda på en ambivalens. Det andra sättet vi märkt 
ambivalensen på, är exempelvis barn som först uttrycker ett motstånd mot rosa, men 
senare kan frossa i rosa när de får chansen att måla med färger. Det tredje är vad 
Nordberg kallar lockelsen till det feminint kodade. Trots hårda ord om rosa, ville 
några pojkar prova de rosa sandalerna, göra rosa och lila armband och måla sina 
naglar rosa och lila.  
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Det som vi tolkar som ambivalens skulle också, för ett par barn, kunna handla om att 
de förstått vad vi är ute efter och säger det vi vill höra. Det blir ett sätt att slippa 
konfronteras med våra frågor som de upplever jobbiga eller ointressanta. 

 

Rosa som könsmarkör 
För flickor är inte den rosa färgen heller helt oproblematisk. Som Ambjörnsson 
skriver använder sig flickor av rosa kläder för att markera sitt kön. I vår studie hade 
förvisso en del flickor rosa plagg vissa dagar, men det som förekom mer var olika rosa 
och lila accessoarer som diadem och hårspännen, vilka anses vara feminint kodade. 
För pojkar i studien var det viktigt att visa distansen till rosa, medan det för flickorna 
verkade det vara viktigt att markera sitt kön med hjälp med rosa detaljer. Att de inte 
hade övervägande rosa kläder kan bero på att det är en period de lämnat bakom sig. 
Enligt barn i Ambjörnssons intervjuer verkar det höra till förskoletiden. 

Sammanfattningsvis vill vi konstatera att våra aktiviteter har bidragit till möjligheten 
för barnen att tänka kring innebörden av begreppet ”alla kan ha alla färger”.  Barnen 
har tagit till sig den möjligheten i olika stor utsträckning, men den process vi startat 
har troligen inneburit en förändring i barnens föreställningar. Hur långsiktig den 
processen blir är svår att uttala sig om. 

 

Diskussion 
Vi drar slutsatsen att vi upptäckt olika typer av reaktioner bland barnen i studien. 
Vissa barns föreställningar har inte påverkats utifrån vad vi har sett. De har haft kvar 
sin föreställning, vare sig den redan handlar om att alla kan ha alla färger eller att 
vissa färger tillhör ett visst kön. Andra barn har uttryckt en ambivalens i både ord och 
handling och där är det svårt att avgöra vilken påverkan aktiviteterna haft. Det vi 
tydligt kan se och dra en slutsats av är det faktum att alla pojkar gick från att välja 
bort rosa i första färgtillfället till att välja det i det sista tillfället. Att vi först 
begränsade färgerna till bara rosa och lila, öppnade upp för möjligheten att våga välja 
dem igen. Att Paulo, trots sin utsatthet, vågade ta med sitt rosa pannband och att 
Johan vågade säga att han gillar rosa, kan ses som tecken på att vi bidrog till ett lite 
mer tillåtande klimat. Med detta vill vi säga att genusinriktat arbete kan förändra 
barns föreställningar, även om vår studie var av mindre omfattning.  

Det vi kan konstatera är att vi tyvärr inte lyckades lyfta flickorna, och deras 
föreställningar kring färger, i samma utsträckning som pojkarna. Vi hade behövt 
tillämpa ett annat tillvägagångssätt för att närma oss problematiken som vi tror finns 
bland flickor och färger som könsmarkörer. Redan på planeringsstadiet av studien 
borde vi ha tagit i beaktning att färg kan vara problematiskt på olika sätt för flickor 
och pojkar. Det är generellt lättare för en flicka att komma till skolan i färger 
traditionellt förknippade med pojkar, än vad det är för en pojke att komma med det 
motsatta. Det är dock inte oproblematiskt för flickor att använda ”killfärger”. Som 
Ambjörnsson betonat får flickor inte samma bekräftelse om de inte bär traditionella 
”tjejfärger”, vilket kan bidra till deras val. Vi borde ha uppmärksammat om 
bekräftelsen är viktig för flickorna i studien, eller om de väljer bort ”killfärger” för att 
inte bli retade.  
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Pojkar och män har generellt ett större tal- och handlingsutrymme i samhället. Det 
gäller även i klassrummet i vår studie, vars mönster vi tyvärr reproducerade när vi 
lyfte pojkarna mer. Detta sker oreflekterat, och var något vi upptäckte i slutet av vårt 
arbete med barnen. Om vi även haft en bok, eller film, som handlat om en flicka hade 
vi uppnått en bättre balans i sammanhanget. I brist på en sådan bok eller film hade vi 
kunnat skapa en egen berättelse som lyft en flicka också. 

Vi har olika tankar kring hur vi skulle kunna arbeta vidare med denna idé. Vi skulle 
lyfta problematiken med distansen, som märktes hos pojkarna, genom diskussioner. 
Vad gäller flickorna skulle vi vilja belysa hur de säger sig vara bekväma med att 
kunna ha alla färger, samtidigt som de inte har det. Vi hade kunnat läsa fler böcker, 
sett filmer, låtit barnen dramatisera och skriva egna berättelser inom området. 

Att genusinriktat arbete fungerar och har betydelse, har vi sett exempel på. Vi har 
med våra aktiviteter väckt tankar hos barnen, som kan ha påbörjat en förändring i 
deras förställningar. Om klassen varit vår egen, och vi fått chansen att utveckla 
studien på olika sätt, menar vi att vi kunnat förändra föreställningarna i större 
omfattning. I ett samhällsperspektiv anser vi att barnen, när de växer upp, generellt 
har nytta av genusarbete i det att de inte ska känna sig begränsade utifrån kön. Det 
framgår också i läroplanen, och är därmed en del av vårt uppdrag. Det ingår i vårt 
uppdrag att förmedla de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och 
jämställdhet är en av dem. 
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Bilaga 1 

 

Hej alla föräldrar i klass 1! 

Jag heter Sara Franzén och går sjunde och sista terminen på lärarprogrammet, 

Mälardalens högskola. Under den här terminen kommer jag besöka er klass på 

Havsviksskolan. Det ska bli roligt att få träffa er och era barn under de kommande 

veckorna. Jag kommer att på olika sätt arbeta med hållbar utveckling och inkludering 

i en uppgift som jag har, samt olika aktiviteter som är knutna till mitt examensarbete. 

Är ni intresserade av att veta mer om vad jag kommer göra i klassen under den här 

terminen, eller om ni inte vill att ert barn deltar i någon aktivitet så hör av er till mig. 

Jag nås enklast kvällstid på mitt hemnummer, eller mobilnummer, och läser min e-

post ofta.  

Med vänlig hälsning, 

Sara 

hemtel. xxxx-xxx xx  

mobiltel. xxxx-xx xx xx 

e-post xxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx 

 

 

 

 

 


