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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att belysa barns uppfattningar om ideala utseenden ur ett genusperspektiv. Vi har 
utgått från fyra frågeställningar som avsåg att ta reda på hur 9- och 10-åriga flickor och pojkar uppfattar ideala 
utseenden, kvinnliga och manliga utseenden, för- och nackdelar med utseenden samt varifrån de får sina 
uppfattningar. Detta har vi studerat genom att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun som metod. 
Enskilda intervjuer har genomförts med sammanlagt åtta barn, fyra flickor och fyra pojkar, på två slumpvis 
utvalda skolor. 
 
Studien visade att barnen mestadels relaterade ideala utseenden till yttre attribut, så som kläder. Ett idealt 
utseende var enligt barnen fördelaktigt för att bli omtyckt, passa in i kamratgruppen och för att göra ett gott 
intryck på andra. Kamraterna ansågs även vara de personer som mest påverkade barnen till hur de ville se ut. 
Barnen menade också att vissa utseenden var situationsbundna då en del utseenden lämpade sig bättre på vissa 
platser och tillfällen än andra. Allra viktigast var det att tänka på utseendet då de blev betraktade av många 
människor.   
 
Barnen menade även att det fanns vissa faktorer som representerade de olika könen. Exempelvis var färger, 
kläder och frisyrer markörer för kvinnligt och manligt.  Att bryta mot dessa könsmönster kunde enligt barnen 
leda till negativa konsekvenser, så som att bli retad. Pojkar sades löpa större risk att drabbas av detta än flickor. 
Dessa följder kunde även uppkomma då någon hade ett utseende som inte sågs som idealt av andra barn. 
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Inledning 

Människor i dagens informations- och mediesamhälle är omgivna av en mängd normer för hur 

kvinnor och män kan eller bör se ut. Idealbilder sänds ut genom sådant som reklam, tidningar, 

filmer, teveprogram och affischer. Likaså är skönhetsmarknaden för både kvinnor och män 

idag enorm och ständigt växande, den innefattar allt från mode och skönhetsprodukter till 

aktiviteter som sägs kunna gynna ett gott utseende. Normer och ideal för hur vi kan och bör se 

ut kommer också till uttryck genom att vi möter olika människor i vardagen. En konsekvens 

av detta ökade flöde av information är att vi skapar föreställningar om ideala utseenden och 

att vi blir mer och mer medvetna om hur vi själva ser ut – både medvetet och omedvetet 

jämför vi oss med och rättar oss efter rådande normer. Det finns hos många en vilja att se bra 

ut både för egen del, för självkänslan, och i relationer till andra. Det är viktigt för oss hur 

andra ser på oss och dömer oss (Bengs, 2000). 

 

Medier i dagens samhälle riktas alltmer mot barn och därmed kommer barn tidigt i livet i 

kontakt med idealbilder av hur människor bör se ut. Detta kan ge dem en skev och orealistisk 

bild av sig själva och andra då barn kan förknippa ett gott utseende med hur människor 

framställs i mediala sammanhang. Det har bidragit till att även barn blir angelägna om hur de 

ser ut, vad som ses som fint respektive fult. Vad som ses som kvinnligt och manligt kryper 

också allt lägre ner i åldrarna menar forskare som intresserat sig för dessa frågor (Bengs, 

2000; Gokee-Larose et al., 2004). I många länder skapas modekollektioner för barn, och i 

USA anordnas till och med skönhetstävlingar för barn som är allt ifrån spädbarn till 

tonåringar (www.riksdagen.se).  

 

Eftersom forskning visat att människor tidigt i livet kommer i kontakt med idealbilder för hur 

man bör se ut är det barn vi kommer att fokusera på i denna uppsats. Vi är intresserade av och 

vill belysa deras perspektiv på ideala utseenden och hur kvinnligt och manligt skapas i 

relation till detta. Halldén (2007) menar att vi i dagens samhälle möts av influenser från olika 

kulturer och att barn idag möter många olika människor genom att de vistas mycket av sin tid 

i skolans värld. Skolans värld är en värld där barn inte bara vistas för att inhämta kunskap, den 

är till lika stor del en arena där barn lever ett liv och skapar relationer till andra (Halldén, 

2007). Skolan kan därmed ses som en social och kulturell arena, där krav och normer skapas 

kring hur barn och ungdomar bör eller inte bör se ut (Bengs, 2000).   
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Denna studie är riktad till föräldrar, blivande lärare och andra som arbetar med barn: dels för 

att ge en inblick i vilken betydelse barn tillskriver utseendet, dels för att lärare enligt Läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), ska arbeta för 

att förmedla alla människors lika värde, individers frihet och integritet, solidaritet och 

förberedelse inför ett liv i dagens informationssamhälle. Det är också skolans uppgift att 

stödja barn i dess identitetssökande och att arbeta emot traditionella könsmönster. I Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1994; 2006) går följande att läsas: 

 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (s 3) 

 
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 kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (s 4) 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att belysa barns uppfattningar om ideala utseenden ur ett 

genusperspektiv. Utifrån vårt syfte har vi valt att fördjupa oss i följande frågeställningar: 

 

• Vad lyfter barnen fram som utmärkande för ett idealt utseende? 

• Hur beskriver pojkar respektive flickor kvinnligt och manligt i förhållande till 

utseende? 

• Hur uppger barnen att deras föreställningar om ideala utseenden formas? 

• Vilka för- och nackdelar kan utseendet ha enligt barnen? 
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Teoretiska infallsvinklar 

Denna del av uppsatsen innehåller en presentation av den teori och de analytiska verktyg som 

vi anser vara viktiga för vår studie. Eftersom det är barns uppfattningar vi är intresserade av 

kommer barnperspektivet att behandlas i en del av teorin. Där kommer vi inledningsvis att ta 

upp det så kallade barnperspektivet med en beskrivning om vår tids förändrade syn på barnet 

och sedan övergå till en redogörelse för barnperspektivet, dess innebörder samt 

barnperspektivet som metodiskt begrepp. Därefter kommer vi att presentera genus som 

analytisk kategori eftersom det också är ett genusperspektiv vi har använt oss av då vi 

analyserat barnens uppfattningar. Vi är intresserade av att se om och hur manligt och kvinnligt 

konstrueras i flickors och pojkars uppfattningar och resonemang om ideala utseenden.  

 

 

Barnperspektiv 

Den förändrade synen på barnet och barndomen 

Gunilla Halldén (2007), tidigare professor vid Tema Barn vid Linköpings universitet, 

beskriver i sin studie om formandet av barndomar hur synen på barn och barndom har 

förändrats under 1900-talet. Det avstånd som funnits mellan barns och vuxnas värld har 

minskat under detta århundrade och barns röster har kommit att tas mer på allvar. Innan synen 

på barnet förändrades fanns en bild av barnet som motsats till de vuxna och barndom sågs 

som ett avskilt och underordnat stadium i livet. Att vara barn innebar att vara osjälvständig, 

inkompetent och beroende av de vuxna, som sågs som fullbordade. Barnet sågs som en 

becoming. Med det menas att det ansågs vara på väg mot vuxenlivet och därmed mot 

fullbordan. Idag ses barnet som en being och med det menas att det befinner sig i ett stadium i 

livet som är lika värdigt som att vara vuxen. Barnet ses som socialt, rationellt med egna 

rättigheter och kapacitet att verka, agera och uttrycka tankar och åsikter i samhället. Det har 

rätt att utvecklas i egen takt. Barnet liknar därmed den vuxna på många sätt. Barnet ses med 

andra ord som kompetent i sin utveckling, men givetvis är det samtidigt i stort behov av stöd 

och att bli lyssnat till av de vuxna (Halldén, 2007).  

 

Likvärdigheten mellan barn och vuxna i dagens samhälle har även beskrivits av sociologen 

Elisabeth Näsman (1995). Hon anser visserligen att det är de vuxna som har 

tolkningsföreträde, den formella makten och är överordnade, men menar att detta beror på 
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vuxnas fysiska storlek, erfarenhets- och kunskapsmängd. Hon lyfter också fram det 

individuella barnets rättigheter att bli lyssnat på och hon beskriver att det förr talades om barn 

och barndom som något kollektivt, barn som en grupp i samhället. Vad som sågs som barns 

bästa var något som bestämdes utifrån de vuxnas föreställningar om barn. Idag talas det om 

barndomar i plural, att det finns många olika barndomar och att alla lever sin egen barndom. 

Det går inte att tala om hur barn i allmänhet har det eller ser på saker utan mer vikt läggs vid 

den enskilde individens åsikter och uppfattningar. Det blir intressant att lyssna på det enskilda 

barnet och att få ta del av barnets syn och tolkning av världen. Ur detta har begreppet 

barnperspektiv vuxit fram (Näsman, 1995). 

 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv 
Näsman (1995) menar att barnperspektiv handlar om att få inblick i hur verkligheten ser ut ur 

barns ögon och att utgå från en barnståndpunkt. Halldén (2003) har en liknande definition då 

hon menar att barnperspektiv innebär att fånga barns röster, tankar och åsikter, tillvarata det 

för att verka för barnens bästa, och för att studera barns kultur. Då man definierar 

barnperspektiv blir det samtidigt väsentligt att reda ut begreppet barns perspektiv och hur 

dessa begrepp förhåller sig till varandra. När det gäller relationen mellan barnperspektiv och 

barns perspektiv menar Halldén (2003) att det är en fråga om vem som uttrycker perspektivet 

och vem som tolkar det. Om ett barn exempelvis har uttryckt en uppfattning om något är det 

barnets perspektiv som uttryckts. Men om en vuxen därefter ska beskriva barnets uppfattning 

har den vuxne först tolkat uppfattningen, och den vuxne har då beskrivit ett barnperspektiv. 

Barnperspektivet innehåller alltså barns perspektiv (Halldén, 2003).  

 

 

Varför barnperspektiv? 
Näsman (1995) menar att om vi ska verka för barns bästa och ta dem på allvar blir 

barnperspektivet centralt. Hon lyfter fram att det är höjda krav på att politiska beslut ska fattas 

också utifrån de konsekvenser de får för barn i samhället. Därför behövs barnens perspektiv 

lyftas och endast barnen själva har kunskap och erfarenhet av sin värld. De vuxna har förvisso 

också varit barn en gång i tiden och kan i viss mån identifiera sig med dem. Det räcker dock 

inte till för att förstå barn på grund av att vuxna utgår ifrån sitt perspektiv och sin barndom, att 

det idag talas om många barndomar samt att samhället förändras med tiden. Dock är det 
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nyttigt att reflektera kring sin egen barndom för att skapa en större förståelse för hur det kan 

vara att vara barn och därmed utveckla en god relation till barnet vars perspektiv man ska ta 

del av, menar Näsman (1995).  

 

Halldén (2003) beskriver även hur barnperspektivet kan användas som ett metodiskt begrepp 

inom vetenskapliga sammanhang så som i forskning. Hon belyser dock att det finns en viss 

problematik med barnperspektivet därför att det kan uppstå problem i att återge barnets 

uppfattning. Barn har oftast inte ett lika välutvecklat språk som vuxna varken i tal eller i 

skrift. Detta kan medföra att barnet tolkas fel och att analyser av barns uttryck har tagits ur sitt 

sammanhang. Halldén (2003) framhåller att det därmed är viktigt att tänka på att inte rätta 

stavfel eller layout då man som vuxen ska analysera något som barnet uttryckt i skrift. Då är 

det inte längre barnets text och risk finns att information försvinner. Samma sak gäller vid 

transkriptioner utifrån intervjuer med barn. Det är då viktigt att transkribera ordagrant vad 

barnet säger (Halldén, 2003). 

 

Vi har i vår studie använt oss av begreppet barns perspektiv då vi under våra intervjuer 

samtalat med barnen och fått ta del av deras uppfattningar och tankar kring ideala utseenden. 

Vi har även använt oss av begreppet barnperspektiv metodiskt, i den bemärkelsen att vi hela 

tiden tolkat och försökt problematisera det barnen säger utifrån sin egen rätt. Det har inneburit 

att vi i så stor utsträckning som möjligt strävat efter att reflektera över vår egen förförståelse 

och försöka åsidosätta våra fördomar så att de inte stått i vägen för eller färgat vår tolkning av 

barnens röster.  

 

 

Genusperspektiv  

Kön och genus 
Ylva Elvin-Novak och Heléne Thomson (2003) är båda filosofie doktorer i psykologi 

specialiserade på psykologiska aspekter av könstillhörighets- och jämställdhetsproblematik. 

De menar att det finns en viss oklarhet hos människor om vad kön och genus egentligen 

innebär. En vanlig uppfattning finns enligt dem om att kön endast är något man tillhör och att 

det är förknippat med vissa kroppsdelar. Kön ses som något biologiskt, man föds till pojke 

eller flicka, och barnet blir hänvisat till att höra till ett av två fack. Kön är dock mer än så, det 

är inte bara något människor föds till, utan det är också något som görs av människor 
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medvetet eller omedvetet genom sociala relationer och den kultur vi lever i. Det är skillnad 

mellan att vara kvinna eller man och vad som är kvinnlighet och manlighet. Utifrån denna 

definition av kön är genus begreppet för kön som görs, inte det man är (Elvin-Novak & 

Thomson, 2003). 

 

Genus är som ovan nämnt något som skapas socialt och kulturellt av människor, och Elvin-

Novak och Thomson (2003) menar att normer har bildats som säger att kvinnlighet hör 

samman med kvinnor och manlighet hör samman med män. Det anses av många som en 

självklarhet, men varför denna norm skulle vara den sanna och rätta finns det ingen som kan 

bestyrka. Föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt har skapats socialt av 

människor. Många tror sig veta att vissa ting, utseenden eller aktiviteter är typiskt förknippat 

med antingen kvinnor eller män och dessa antaganden kan också bli till fördomar (Elvin-

Novak & Thomson, 2003). Robert William Connell (2002), professor of Education vid 

universitetet i Sydney, anser att kvinnan och mannen gestaltas på mycket olika sätt i det 

västerländska samhället, framförallt genom media. Som exempel beskriver han hur medier 

ofta framställer bilder av kvinnan som passiv, ung, onaturligt smal, vacker, blond och med 

mycket kosmetika. Bilderna utsänder budskap till kvinnor om att de ska vara tilldragande och 

eftertraktade. Män framställs genom medier på ett annat sätt. Istället för att som kvinnor vara 

tilldragande och eftertraktade möts män av en bild som uppmanar dem att vara tuffa, 

dominanta, sportiga och hårda (Connell, 2002). 

 

Något som enligt Elvin-Novak och Thomson (2003) påverkar att föreställningar, om 

exempelvis kvinnliga och manliga aktiviteter och utseenden, kvarstår med tiden är vilket kön 

som varit mest verksam inom aktiviteten eller vilka utseenden som dominerat hos könen 

under tid. Ju mer dominerad en aktivitet eller ett visst utseende har varit av det ena könet, ju 

mer kvinnlig eller manlig ses den som. Den kulturella aspekten på konstruerande av genus 

handlar om hur olika kulturer bidrar till skilda sätt att skapa genus. Exempelvis kan ett 

kvinnligt eller manligt sätt att se ut i en kultur skilja sig helt från vad som ses som kvinnligt 

eller manligt utseende i en annan kultur (Elvin-Novak & Thomson, 2003).  
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Genussystem 
Utifrån detta indelande av kvinnliga och manliga utseenden och beteenden skapas 

föreställningar om hur kvinnor respektive män förväntas och tillåts vara. De blir automatiskt 

tilldelade en roll som antingen kvinna eller man och ett maktförhållande dem emellan 

uppkommer därmed som en följd. Kvinnor och män blir antingen överordnade eller 

underordnade inom olika sammanhang. Kvinnor är underordnade män i de flesta 

sammanhang och sätts i andra hand i dagens samhälle, exempelvis inom arbetslivet där män 

ofta prioriteras högre. Detta beskrivs av historikern och genusteoretikern Yvonne Hirdman 

(2001) som benämner det som ”genussystem”, ett begrepp hon introducerade på 1980-talet. 

Tidigare användes istället begreppet könsroll, men Hirdman såg könsroller mer som 

kategorier man kunde välja att ingå i eller ta avstånd ifrån och menar därför att genussystem 

är ett bättre lämpat begrepp då det är något man automatiskt leds in i. Hon menar likt Elvin-

Novak och Thomson (2003) att kön är något som skapas och att varje människa leds in i ett 

genussystem med ofta mycket inpräglade föreställningar om kvinnligt och manligt. En tyst 

överenskommelse finns mellan kvinnor och män om vad som kopplas till de olika könen, 

vilket Hirdman benämner genuskontrakt. Samhällsvetaren Bronwyn Davies (2003) är av 

samma åsikt gällande den tysta överenskommelsen mellan kvinnor och män och menar att 

faktorer så som frisyrer, kläder och aktiviteter används av människor för att markera 

tillhörandet av den ena eller den andra könskategorin.   

 

Hirdman (2001) ser det som mycket svårt men viktigt att genussystemets inpräglade 

föreställningar upphör för att därigenom kunna minska det maktförhållande som råder mellan 

kvinnor och män. Det är vi människor själva som skapat och fört vidare dessa genussystem 

mellan generationer och det är därför vi som måste uppmärksamma och ändra på det 

(Hirdman, 2001).  

 

Vi har i vår studie använt oss av genus som analytiskt verktyg då vi analyserat de intervjuade 

flickornas och pojkarnas uppfattningar av ideala utseenden. Det innebär att vi försökt att ta 

reda på om och hur de därigenom konstruerar olika utseenden och därtill hörande attribut som 

kvinnligt respektive manligt.  
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Tidigare forskning  
I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera tidigare forskning relaterad till vår 

undersökning, både nationell och internationell. Vi har utgått från avhandlingar, vetenskapliga 

artiklar samt uppsatser på C-nivå. Vi inleder med ett avsnitt som tar upp forskning kring barns 

uppfattningar om ideala utseenden. Därnäst presenteras vad man inom forskning kommit fram 

till när det gäller markörer för genus så som exempelvis symboler, färger och kläder. Därefter 

återfinns ett avsnitt om mediernas inverkan på hur barn bildar sig uppfattningar om vad som 

är ideala utseenden. Avslutningsvis redovisas forskning som rör utseendets betydelse för 

barns sociala relationer. 

 

 

Barns uppfattningar om ideala utseenden 
Birgitta Fagrell (2000), filosofie doktor i pedagogik, har i sin avhandling haft som syfte att 

genom enskilda intervjuer ta reda på hur flickor och pojkar i åldern 7 till 8 år uppfattar genus 

som sociokulturell konstruktion. Hon har beskrivit vad de upplever som typiskt kvinnligt och 

typiskt manligt och vad de anser avviker från respektive könskategori. En tes av Fagrell är att 

det kvinnliga och det manliga, för att anses normalt, är tvunget att hålla sig inom vissa gränser 

(Fagrell, 2000). 

 

Fagrell (2000) undersökte hur barnen upplevde den ideala kvinnan och den ideala mannen, 

bland annat utifrån deras utseende. Barnen fick titta på bilder på tecknade människor och fick 

därefter välja ut bilder som de ansåg företrädde deras bild av en ideal kvinna och en ideal man 

bäst och sämst. Därefter fick barnen beskriva hur den ideala kvinnan och mannen skulle se ut. 

Personerna på bilderna var olika typer av människor och bar olika kläder. Barnen hade 

liknande uppfattningar om vad som bäst och sämst representerade deras föreställningar om 

den ideala kvinnan och mannen. Den ideala bilden av kvinnan och mannen beskrevs av 

barnen som en vanlig, normal, skötsam och ordentlig person, som inte ser uppseendeväckande 

eller provocerande ut.  Hur den ideala personen skulle se ut bedömdes av barnen utifrån 

personens kläder, hår och kroppshållning. Den normala och ordentliga personen bar, enligt 

barnens föreställningar, klackskor, kjol, alternativt slips och kostym och dessa kläder 

markerade även genusskillnader mellan könen. När barnen skulle välja ideala personer 

bortvaldes de personer som de tyckte utstrålade tuffhet, fulhet samt de som såg unga, 

utmanande eller sportiga ut. Detta tydde enligt Fagrell (2000) på att barnen inte hämtar sina 
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uppfattningar om ideal utifrån idoler, artister eller filmer, utan de verkade istället ha sin 

förälder eller andra ”ordentliga” vuxna som sina förebilder. 

 

Olika smycken markerade enligt barnen det kvinnliga. Då barnen skulle beskriva kvinnan 

utgick de från specifika genusrelaterade ting som bars av kvinnan och inte från hennes kropp, 

till skillnad från beskrivningarna av mannen som kunde innefatta kroppsliga aspekter som 

muskler och skäggväxt. Den kvinnliga kroppen behövde alltså få stöd av genusrelaterade 

symboler och ting för att framstå som kvinnlig i barnens beskrivningar, medan den manliga 

kroppen inte i lika stor utsträckning behövde beskrivas utifrån dessa genusmarkörer, utan mer 

från kroppen i allmänhet. De genusaspekter som mest skiljde en kvinna och man åt i barnens 

beskrivningar var om personen hade kort eller långt hår (Fagrell, 2000).  

  

Barnen fick också se bilder på kroppar iklädda underkläder och fick därefter berätta vilken 

kropp de önskade att ha. Den smala, vältränade eller muskulösa kroppen var den kropp som 

både flickor och pojkar mest kunde tänka sig att ha. Ytterligare något Fagrell (2000) 

undersökte var hur viktigt barnen ansåg att utseendet var då det ställs i jämförelse med bland 

annat sociala kompetenser. Hon märkte då att det inte var de fysiska egenskaperna som 

prioriterades av barnen i första hand.  Enligt barnen var social kompetens och kunskaper 

viktigare än yttre aspekter så som kropp och utseende och både pojkarna och flickorna 

prioriterade egenskaper som ordentlighet och vänlighet (Fagrell, 2000).  

 
Ytterligare en person som intresserat sig för barns och ungdomars uppfattningar om kropp och 

utseende är sociologen Carita Bengs (2000). Hon har i sin doktorsavhandling med hjälp av 

enkäter tagit reda på hur 162 ungdomar mellan 13 och 17 år upplevde kropp och utseende i 

relation till de sociala och kulturella normer som finns i samhället, då hon menar att de 

idealbilder vi matas med i olika sammanhang skapar en slags genusmanual av vad som är 

kvinnligt och manligt. Hon har även undersökt om ungdomarna känner press på hur de själva 

ska eller bör se ut. Resultaten visade att mest kropps- och utseendemedvetna var de äldsta av 

studiens deltagare, alltså 17-åringarna. Kropps- och utseendemedvetenhet förekom dock i hög 

grad även bland de yngsta deltagarna i undersökningen men Bengs (2000) menar att denna 

medvetenhet även sträcker sig längre ner i åldrarna (Bengs, 2000).   
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Vad Bengs (2000) kom fram till gällande de manliga deltagarna i undersökningen och deras 

syn på manligt i relation till utseende var att män ska vara vältränade och muskulösa, men till 

en måttlig mängd. Det var en önskan om att vara större och längre som dominerade bland de 

pojkar som kände sig mest missnöjda med sitt eget utseende. De manliga deltagarna var dock 

överlag inte speciellt bekymrade över hur de såg ut eller vad andra ansåg om deras utseende. 

De var mer intresserade och angelägna om flickors utseende. Vidare menade pojkarna att de i 

högre grad jämförde sig med kamrater gällande utseende än med idealbilder av människor 

från exempelvis modeller och medier (Bengs, 2000).   

 

Svaren från flickorna i Bengs (2000) studie visade på skillnader i sätt att tänka kring utseende. 

De var tvärtemot pojkarna mycket angelägna om sitt utseende, både för sin egen identitet och 

för självkänslan, samt för att se bra ut i andras ögon. Detta kan ses som en stor press på dem 

då även pojkarna, som ovan nämnt, såg flickornas utseende som betydelsefullt. Att vara smal 

var den vanligaste åsikten bland flickorna om vad som var skönhet. Många av flickorna i 

studien menade att flickor som inte bryr sig om alls hur de ser ut inte ses som kvinnliga. De 

förklarade också att de jämförde sig mycket med idealbilder från exempelvis modeller och 

medier till skillnad från pojkarna som främst jämförde sig med sin kamratgrupp. Bengs 

(2000) menar att det är vanligt att unga flickor tycker att det är roligt och intressant att 

experimentera med kläder, smink och frisyrer etcetera och prövar på så vis olika identiteter. 

Detta kan kopplas till Anna Sparrman (2002), filosofie doktor vid Tema Barn Linköpings 

universitet, som anser att flickor oftast i större utsträckning än pojkar sysselsätter sig med 

skönhet.   

 

 

Symboler, färger och kläder 
Sparrman (2002) har i sin doktorsavhandling beskrivit hur barn möts av olika bilder och 

symboler i vardagslivet som påverkar dem och kan vara markörer för vad som anses vara 

kvinnligt och manligt. Avhandlingsförfattarens studie grundar sig i observationer av 64 barn i 

åldern 6 till 8 år. Hon menar att det nuförtiden är vanligt att barn har olika slags bilder på sina 

tröjor, så som Disney- eller djurmotiv, eller bilder av artister. Hon såg dock i sin studie att 

bilderna och motiven på kläderna skiljde sig åt beroende på om bäraren av plagget var pojke 

eller flicka. Flickorna bar tröjor med blommor eller hästar och de tröjor som pojkarna bar var 

prydda med ränder, bokstäver, siffror eller företagsmärken. Sparrman refererar vidare till 
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Thorne, professor i sociologi, och skriver att ”skillnader mellan flickor och pojkar egentligen 

inte existerar i praktiken utan att skillnaderna endast är belägna i det symboliska” (Sparrman, 

2002, s 209).  

 

Bilder från Disneyfilmer var något som båda könen hade på sina tröjor, men både färgerna på 

tröjorna och motiven skiljde sig åt mellan pojkarna och flickorna. Flickorna hade rosa, röda 

eller gula tröjor och pojkarna blå, gröna eller grå. Färger som svart, vitt och mörkblått kunde 

bäras av båda könen (Sparrman, 2002). Även Fagrell (2000) skriver att färger ofta används för 

att symbolisera kvinnligt och manligt, då blå färg enligt henne kopplas samman med manligt 

och rött och rosa till kvinnligt. Olika kläder kan också användas av barn som ska beskriva 

skillnader mellan könen, vissa kläder används av kvinnor och andra av män (Fagrell, 2000). 

Motiven på Disneytröjorna i Sparrmans (2002) studie skiljde sig på så sätt att flickorna bar 

motiv på djur eller kvinnliga karaktärer från filmerna och pojkarna bar motiv på manliga 

karaktärer. Tröjornas motiv och färg symboliserar med andra ord kön enligt Sparrman (2002).  

 

Jonna Fransson och Towe Gustafsson (2008) har även de studerat barns tankar om genus och 

har i en C-uppsats inom kultur, språk och medier beskrivit hur de utifrån en pjäs innehållande 

omkastade genusroller startade diskussioner med barn i tredje och sjätte skolåret. Även dessa 

barn urskiljde kön utifrån symboler relaterat till utseende genom att de kommenterade 

pjäsdeltagarnas klädval, vilket överensstämmer med Sparrmans (2002) tes om att kvinnligt 

och manligt kan representeras av symboler så som kläder. Vad flickorna såg som kvinnligt var 

att vara smal, att bära tighta kläder och kjolar. Flickorna menade vidare att de ibland hellre 

klär sig fint och obekvämt än tvärtom. Vad gäller flickornas uppfattningar om manligt 

utseende var det att bära keps och att ha hängiga byxor så att kalsongerna görs synliga som 

lyftes fram. Vad en pojke själv uppgav gällande manligt utseende var att han inte ville se 

flickaktig ut på grund av att han ansåg att det var viktigt att passa in bland pojkarna. Både 

flickorna och pojkarna i studien såg det som ovanligt att någon flicka skulle komma i 

pojkaktiga kläder eller att en pojke skulle komma i flickaktiga kläder. Dessa personer skulle 

enligt barnen i sådana fall förmodligen ses som annorlunda och konstiga personer, samt ådra 

sig blickar (Fransson & Gustafsson, 2008).  

 

Studier om kvinnligt och manligt utseende har också gjorts med barn i förskoleklasser. En 

sådan undersökning har gjorts av Anna-Lena Karlsson, Eva Lilja och Annika Sandahl (2007) 

som de presenterat i en C-uppsats inom sektionen för lärarvetenskap. Barnen från 

 11



 

förskoleklasserna var överens om vad som enligt dem sågs som kvinnligt och manligt och 

menade att flickor ska ha glittriga kläder och klänningar, och att rosa var den färg som 

förknippas med flickor. Vad gäller pojkar menade barnen att de ska ha kläder med motiv av 

eldsflammor eller dödskallar. Skägg och färgen svart var annat som förknippades med pojkar 

och manligt (Karlsson, Lilja & Sandahl, 2007).  

 

Ida Solberg (2008) har gjort en liknande studie där hon genomfört intervjuer som har utgått 

från femåriga barns teckningar av kvinnligt och manligt. Hennes resultat visade att då barnen 

bestämde sig för vad som var kvinnligt och manligt gick de inte speciellt mycket utefter yttre 

attribut så som kläder. De allra flesta av barnen menade att byxor och tröja var lika kvinnligt 

som manligt. Att flickor bör ha på sig klänning eller kjol var en åsikt som endast delades av 

två barn av tio, båda var flickor. Ingen stor skillnad visade sig i flickornas och pojkarnas sätt 

att tänka kring genus och kläder. Värt att nämnas är dock att barnen i studien går på en 

förskola där det medvetet av pedagogerna arbetas med genuspedagogik (Solberg, 2008). 

 

 

Mediernas påverkan på barnens uppfattningar om ideala utseenden 
Bengs (2000) anser att medier är den allra största bidragande faktorn till de idealbilder som 

skapas av människors utseende. Fagrell (2000) fick dock genom sin undersökning fram att 

barnen inte verkade påverkas av mediernas framställning av idealbilder då de främst såg 

föräldrar och andra vuxna i sin omgivning som förebilder framför idoler och artister. Bengs 

(2000) menar vidare att kvinnor och män framställs mycket olika i medier och att detta i hög 

grad bidrar till att det förmedlas traditionella och stereotypa föreställningar om kvinnliga 

respektive manliga utseenden. Jessica Gokee-Larose, Sylwia Herbozo, Stacey Tantleff-Dunn 

och J. Kevin Tompson (2004), forskare i psykologi, har genom en amerikansk undersökning 

inriktat sig på att studera medier genom film och böcker riktad mot barn och har i en 

vetenskaplig artikel beskrivit hur människors och figurers utseende skildras inom denna sorts 

medier. De tittade på 25 mycket populära och sedda barnfilmer, exempelvis Askungen och 

Skönheten och odjuret och 20 mycket lästa och populära barnböcker, exempelvis Babar. 

Därefter analyserade de därefter människorna i materialets utseende för att vidare studera 

vilka karaktärsdrag som var kopplade till de olika utseendena (Gokee-Larose et al., 2004).  
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Det visade sig att filmerna i hög grad utstrålade skönhetsideal ur en mycket snäv bild. Många 

av de kvinnliga rollerna som hade positiva karaktärsdrag och förknippades med godhet var 

vackra med tjusiga klänningar och de goda männen hade slanka och muskulösa kroppar. De 

kvinnliga och manliga rollerna i filmerna som hade onda eller egendomliga karaktärsdrag såg 

annorlunda ut till utseendet. De var exempelvis ofta överviktiga och mindre vackra än 

personerna med de positiva karaktärsdragen. Detta blir orealistiskt och skapar fel budskap till 

barnen som ser filmerna då de kan ta med sig dessa föreställningar till verkligheten och tro att 

det finns ett samband mellan utseende och personlighet, skriver Gokee-Larose et al. (2004). 

De menar även att detta kan leda till att barnen får negativa uppfattningar om sig själva och 

sitt eget utseende. Bengs (2000) håller med om detta och menar att det bland många 

människor finns en föreställning om att utseende skulle ha ett samband med personlighet. 

Därför menar hon att många vill se bra ut i andras ögon. När det gäller böckerna i 

undersökningen av Gokee-Larose et al. (2004) framställdes kvinnan och mannen på samma 

sätt som i filmerna, men långt i från i samma utsträckning. En slutsats som forskarna drog var 

att idealbilder för människors utseende i film och böcker i högre grad förmedlas genom 

kvinnorna än männen.  

 

Lindsey Good, Andrew Mills, Sarah K Murnen och Linda Smolak (2003), forskare i 

psykologi, har även de studerat förmedlande av kvinnligt och manligt utseende genom medier 

och har utifrån en amerikansk undersökning presenterat detta i en vetenskaplig artikel. De 

anser att framförallt skönhetstävlingar, tv-profiler och kända personer ger både barn och 

vuxna idealbilder av utseenden som leder till jämförelse mellan sitt eget och andras utseende. 

De har samtalat med flickor och pojkar i åldrarna 6 till 12 år. Barnen fick titta på åtta bilder av 

fyra kända kvinnliga sångerskor och fyra män från en mode- och sportkatalog. Utifrån dessa 

bilder startades diskussioner. Resultatet visade att pojkarna i undersökningen gärna önskade 

ett utseende som liknade männens i mode- och sportkatalogen. Det som pojkarna menade var 

nyckeln till ett sådant utseende var att träna hårt. Det var alltså inte yttre attribut som kläder 

och frisyrer som var det eftersträvansvärda, utan kroppsformen. De ville vara slanka och 

muskulösa. Flickorna däremot önskade förutom sångerskornas slanka kroppar att deras tighta 

kläder, smycken och frisyrer var eftersträvansvärt (Good et al., 2003). Värt att nämnas är att 

dessa resultat inte nödvändigtvis behöver stämma överens med svenska barns föreställningar 

eftersom studien är genomförd i USA. Vi kan dock se en koppling till Fagrells (2000) 

undersökning där barnen beskrev mannen utifrån hans kroppsliga utseende och kvinnan 

utifrån genusrelaterade symboler och ting så som exempelvis smycken. 
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En slutsats som Good et al. (2003) drog var också att ju mer känd sångerskan på bilden var, 

desto mer ville flickorna efterlikna personen. Även Sparrman (2002) menar att idoler kan ha 

stor påverkan på barn. Hon beskriver att när exempelvis popgruppen Spice Girls var som 

störst var det många flickor som ville försöka efterlikna medlemmarna i bandet genom att klä 

ut sig, klä sig och uppträda som dem. Flickornas idoler, Spice Girls, kritiserades ofta av de 

vuxna som ställde sig frågan om dessa förebilder verkligen var bra för barnen, medan 

pojkarnas förebilder, exempelvis sportidoler så som hockeyspelare, inte kritiseras enligt 

Sparrman (2002).  

 

P. S. W. Davies, R. J. Hill, Z Lawrie och E.A. Sullivan (2006)1 har i en vetenskaplig artikel 

redogjort för en australiensisk undersökning de genomfört där de tagit reda på vilken bild 

medier ger till att uppmuntra barn att bli smalare, öka i vikt, eller bli mer muskulös.  

Undersökningsdeltagarna var mellan 9 och 14 år gamla. Varken pojkarna eller flickorna höll 

med om att medier uppmuntrade till viktökning. Enligt dessa forskare bevarar medier det 

smala idealet medan övervikt ses som något negativt och kan av barnen ha uppfattats som 

något som inte uppmuntras av samhället. Vad gäller påståendet att medier ger budskapet att 

bli smalare höll flickorna med i större utsträckning än pojkarna och det var detta påstående 

som flickorna mest höll med om av de tre alternativen. Gällande påståendet att medier skapar 

en vilja hos människor att vilja bli mer muskulös var både pojkarna och flickorna antingen 

osäkra eller höll inte med (Davies et al., 2006).  

 
Både Bengs (2000), Gokee-Larose et al. (2004) och Good et al. (2003) lyfter fram att det i 

första hand är kvinnliga idealbilder som når människor genom medier. Bengs (2000) förklarar 

att det finns en enorm mode- och kroppsvårdsindustri för flickor på grund av att det ofta är 

just flickor som önskar att handla saker för sitt utseende. Det bidrar även till hur maskulinitet 

framställs, att mode och kroppsvård indirekt förknippas med kvinnor. Kvinnor löper på grund 

av denna massindustri av mode och kroppsvårdsprodukter större risk för missnöje med sig 

själva än män, menar Bengs (2000). Barbro Thurfjell (2003), överläkare i barn- och 

ungdomspsykiatri och forskare inom neurovetenskap, delar uppfattningen gällande att flickor 

är mer utsatta än pojkar för idealbilder i samhället. Hon menar att detta ofta är en bidragande 

anledning till att många som mår dåligt, har dåligt självförtroende och är missnöjda med sig 

själva är just unga flickor, främst i tonåren. I flera fall leder dessa faktorer i sin tur till 

                                                 
1 Initialerna har inte gått att tyda 
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ätstörningar. Detta som en följd av att de utifrån de kvinnliga idealbilderna som finns skaffar 

sig en skev kroppsuppfattning och självbild (Thurfjell, 2003). 

 

 

Utseendets betydelse i relation till sociala relationer 
Amerikansk forskning visar även att utseendet är betydande för barn i valet av kamrater. 

David Zakin (1983), forskare i psykologi, har utifrån samtal med sammanlagt 120 flickor och 

pojkar i skolår tre och åtta analyserat hur barnen resonerade kring vad som påverkade deras 

val av kamratkrets. Resultatet visade att utseendet var en viktig del för barnen, både pojkarna 

och flickorna föredrog att vara kamrat med dem som enligt barnen hade ett fint utseende. I 

övervägande delen av samtalen uppgav barnen dessutom att ett fint utseende var det som de 

först tittade på i valet av kamrater. Personlighet och sällskaplighet kom inte i första hand, 

vilket bestyrker den overkliga föreställningen om att skönhet är det goda (Zakin, 1983). Detta 

motsäger nyare forskning som Fagrell (2000) kom fram till i sin undersökning där barnen såg 

social kompetens och kunskaper som viktigare än utseendet, vilket vi tidigare beskrev. 

 

Forskarna Eleonora Gullone, professor i psykologi, och Marion Kostanski, forskare i 

psykologi (2007), har i en australiensisk studie kommit fram till att utseende kan vara en 

bidragande faktor till att bli retad. De har genomfört en kvantitativ undersökning för att ta 

reda på förekomsten av retande hos grundskolebarn, och dess påverkan på hur de upplever 

sina kroppar. Undersökningen visade att det var många barn som upplevde att de blivit retade 

och det var särskilt de barn som var överviktiga samt underviktiga pojkar som hade denna 

erfarenhet, vilket bidrar till att barn kan få en negativ kroppsuppfattning enligt Gullone och 

Kostanski (2007). Pojkarna i undersökningen upplevde i större grad än flickorna att de blivit 

retade för sin vikt, framförallt av kamrater. Flickor som blivit retade för sin kropp var mer 

missnöjda över sin kropp än de pojkar som blivit retade. De över- eller underviktiga barn som 

inte blev retade för sin vikt var inte lika missnöjda över sina kroppar som de som upplevde att 

de blev retade. Att ha en negativ kroppsuppfattning och låg självaktning kan ha att göra med 

att man blivit retad för sitt utseende och sin kropp tidigare i livet, menar Gullone och 

Kostanski (2007). Även Jane Close Conoley (2008), professor i psykologi, har i en ameriansk 

undersökning studerat hur utseendet kan vara en bidragande faktor till att bli retad och har i en 

amerikansk undersökning fått fram att utseende och ett annorlunda klädval som exempelvis 
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bryter mot de traditionella könsmönstren är bidragande faktorer till att man kan bli utsatt för 

mobbning och våld. 

 

 

Metod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer som metod för att uppnå syftet 

med vår uppsats som är att belysa barns uppfattningar om ideala utseenden ur ett 

genusperspektiv. Intervjuer är fördelaktigt att använda sig av för att försöka förstå barn, hur 

de tänker samt hur de upplever den värld de lever i, menar Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000).  

 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden 
Den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att undersöka karaktären hos något, hur något 

erfars, istället för sådant som är mätbart och bevisbart så som statistik. Forskaren ska försöka 

sätta sig in i, skaffa sig kunskap om och skildra det hon eller han ska undersöka. Det 

vanligaste tillvägagångssättet inom kvalitativ forskning är att genomföra intervjuer menar 

Kvale (1997) samt Stukát (2005) som skrivit metodböcker om kvalitativ forskning.  

 

Vi valde att använda oss av den halvstrukturerade intervjuformen då vi såg det som mest 

lämpligt då vi skulle intervjua barn. Den halvstrukturerade intervjuformen innebär att 

intervjuaren har förberett en intervjuguide innehållandes ämnesområden och förslag på frågor. 

Hur frågorna ska ställas och dess ordningsföljd behöver inte följas i någon ordning utan 

avgörs utifrån situationen. Intervjuaren ställer under intervjuns gång följdfrågor kopplade till 

huvudfrågornas svar. Denna metod beskrivs av Kvale (1997) som även han ser den som 

lämplig då man ska intervjua barn. Genom att vi använde oss av denna intervjuform fick 

barnen i våra intervjuer tillfälle att berätta fritt om sina tankar och vi kunde omformulera 

frågorna om barnen inte förstod dem. Vi fick även tillfälle att bygga vidare på det barnen 

berättade genom att ställa följdfrågor till dem. Då barnen fick tala fritt tenderade de dock 

emellanåt att börja tala om saker långt ifrån intervjuns syfte. Därför var vi ibland tvungna att 

styra tillbaka samtalet till dess ämne för att få ut det vi ville av intervjun. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) menar att det är viktigt att utforma intervjun som ett samtal 
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snarare än ett förhör, då detta kan bidra till att barnen vill och vågar öppna sig mer, vilket vi 

också hade i åtanke.   

 

 

Urval  
Intervjuerna genomfördes på två slumpvis utvalda skolor för att inte riskera att endast få svar 

från barn inom samma kamratgrupp. Skolorna valdes ut genom lottning av samtliga 

grundskolor i den aktuella kommunen. Det var 9- och 10-åringars uppfattningar kring ideala 

utseenden vi valde att studera. Vi är medvetna om att idealen har sträckt sig ännu längre ner i 

åldrarna, men vi ville nå och samtala med barn som har lättare att språkligt formulera sig. 

Äldre barn har också enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) oftast mer 

koncentration och fler erfarenheter än yngre barn. Då det var både flickors och pojkars tankar 

vi ville belysa valde vi sammanlagt ut åtta barn, två flickor och två pojkar från respektive 

skola, genom lottning bland de barn som var intresserade av att delta.  

 

Barnen intervjuades enskilt. Motivet till det var att vi sökte de enskilda barnens uppfattningar 

för att kunna belysa variation. Vi befarade dessutom att barnen i en gruppintervju både kunde 

påverkas av varandras uppfattningar och att de kanske skulle undanhålla information som de 

inte ville delge kamraterna. Något ytterligare vi befarade kunde hända var att det blyga barnet 

lätt kunde hamna i skymundan, något som också Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

lyfter fram som något att ta hänsyn till i valet av intervjuform. De menar även att enskilda 

intervjuer lämpar sig bäst då det är det enskilda barnets uppfattningar som ska skildras 

eftersom de på så sätt inte påverkas av andras åsikter.  

 

 

Forskningsetiska principer, planerande och genomförande 
Då vetenskaplig forskning ska bedrivas är forskaren enligt Vetenskapsrådet (2002) skyldig att 

se till att ingen berörd deltagare i studien riskerar att ta skada eller får andra negativa 

konsekvenser som en följd av studien. Vi har utifrån detta övervägt de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2002) ställt upp för forskning inom ämnesområdet för 

humaniora och samhällsvetenskap, och med utgångspunkt i individskyddskravet har vi tagit 

del av och hänsyn till dess fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
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Informationskravet innebär att alla som ska delta i studien, innan studien genomförs, får ta del 

av syfte, hur studien ska genomföras, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när de 

själva vill samt att deras svar endast kommer att användas till studien. Det andra kravet, 

samtyckeskravet, innefattar att deltagarna själva ska få bestämma om de vill medverka eller 

inte, hur länge de vill vara med samt villkor för deltagandet. Forskaren måste därför få 

deltagarnas samtycke för att kunna genomföra sin undersökning. Om deltagarna är under 15 

år bör förälder eller vårdnadshavare lämna sitt godkännande (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa 

två krav beaktade vi genom att vi skickade ut brev till rektorerna på de två skolorna (bilaga 1). 

Några dagar senare kontaktade vi dem återigen för samtycke att få genomföra studien på den 

aktuella skolan. Därefter träffade vi lärarna för de utvalda klasserna för att även få deras 

samtycke. Muntlig information om studien och dess syfte gavs sedan till barnen. Barnen 

informerades om frivilligheten att delta och de som var intresserade av att medverka fick med 

sig ett informationsbrev med tillhörande samtyckesblankett hem till sina föräldrar (bilaga 2).  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, anknyter till integritetsskydd. De uppgifter forskaren 

får fram ska förvaras så att ingen annan än forskaren kan få tillträde till uppgifterna och kunna 

identifiera de personer som forskningen behandlar. Ingen information ska heller kunna knytas 

till respektive person i den färdiga avrapporteringen (Vetenskapsrådet, 2002). Detta tog vi 

hänsyn till genom att inleda intervjuerna med att berätta för barnen att endast vi som 

genomför studien vet vilka barn som deltagit och vem som har sagt vad. Alla namn på 

deltagare eller andra nämnda personer liksom skolans namn har behandlats konfidentiellt, 

vilket innebär att de inte omnämnts i uppsatsen. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att 

det material som samlas in gällande enskilda individer, inte får användas till något annat än 

forskningssyften. Det får exempelvis inte spridas vidare för kommersiellt bruk, 

marknadsföring eller liknande syften som inte är vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta har vi beaktat genom att all den information som barnen lämnar bara kommer att 

användas till den här studien. 

 

I förberedelserna inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide innehållande huvudfrågor 

kopplade till studiens syfte och frågeställningar (bilaga 3). Vi förberedde även eventuella 

följdfrågor som kunde uppkomma beroende på barnens svar. Detta menar Kvale (1997) är ett 

vanligt tillvägagångssätt i planerandet inför intervjuer. Även i planeringen av frågorna hade vi 

de forskningsetiska principerna i åtanke för att frågorna inte skulle bidra till att någon berörd 

person skulle påverkas negativt som en följd av intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). Vi var 
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medvetna om att det trots detta kunde uppstå situationer eller samtalsämnen där barnen kunde 

komma att berätta om något känsligt. Därför tydliggjorde vi för lärarna, föräldrarna och 

barnen att de inte behövde berätta utifrån sig själva utan utifrån människor i allmänhet. Vi 

planerade att intervjuerna skulle bandinspelas och transkriberas inför vår analys, för att inte gå 

miste om någon information som barnen lämnade. Intervjuerna genomfördes därefter som 

planerat och tog i genomsnitt 30 minuter vardera.   

 

 

Bearbetning av data 
Inför analysen transkriberades de data vi fått fram genom intervjuerna ordagrant för att inte gå 

miste om något som barnen sagt. Detta vill vi återanknyta till Halldén (2003) som menar att 

transkriptioner som korrigerats av vuxna inte längre innehåller barnets exakta utryck och 

viktig information kan på så sätt försvinna (Halldén, 2003). Alla namn på personer fingerades 

och transkriptionerna lästes därefter upprepade gånger grundligt och noggrant. För att lättare 

hålla isär vilket barn som sagt vad, markerades varje transkription med varsin färg. Vi sökte 

efter likheter, skillnader och mönster i barnens uttalanden och kategoriserade svaren därefter. 

Slutligen tolkade vi informationen vi fått fram, jämförde den med tidigare forskning och 

ställde den i relation till de teoretiska utgångspunkterna. 
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Analys 
I denna analysdel av uppsatsen presenteras och analyseras de resultat vi fått fram under våra 

intervjuer. Vi har valt att dela upp avsnittet utifrån de mönster som framkom ur barnens svar. 

Tre kategorier kommer att behandlas. I den första kategorin, Ideala utseenden, kommer vi att 

presentera barnens beskrivningar av ideala utseenden. Vi kommer även att beskriva hur 

barnen upplever utseenden som situationsbundna, då de menade att en del utseenden lämpar 

sig bättre i vissa situationer och på vissa platser än andra. Därefter presenteras barnens 

uppfattningar av kvinnliga och manliga utseenden. I den andra kategorin, Hur barnens 

uppfattningar om ideala utseenden bildas, analyseras vilka faktorer som anses påverka och 

bestämma över hur människor kan och bör se ut. I den sista kategorin, Positiva och negativa 

konsekvenser, kommer vi att redogöra för vilka fördelar barnen ansåg att ett idealt utseende 

kan bära med sig. Vi kommer även att redogöra för de konsekvenser barnen menade kunde 

uppstå som följd av utseenden som inte sågs som ideala av andra eller som bryter mot normen 

för de traditionella könsmönstren. 

 

Då vi i analysen talar om barnen menar vi alla de barn som deltagit i vår undersökning, både 

pojkar och flickor. Om deras uppfattningar skiljt sig åt eller om endast några barn utryckt en 

åsikt har vi tydliggjort detta genom att skriva exempelvis deras namn eller kön.  

 

 

Ideala utseenden 
Då vi under intervjuerna ställde frågor till barnen om ideala utseenden var det yttre attribut så 

som kläder och frisyrer som de lyfte fram. Detta trots att vi använde oss av frågor som inte var 

ledande och kunde styra in dem på något speciellt område. Barnen relaterade inte ideala 

utseenden till kropp och kroppsstorlek vilket överraskade oss då mycket av den tidigare 

forskning vi presenterat tagit upp att barn är medvetna om detta. Exempelvis talar vårt resultat 

till viss del emot den undersökning Good et al. (2003) genomförde där barnen ansåg att 

kroppsformen var minst lika eftersträvansvärd som yttre attribut så som kläder och frisyrer. I 

vår undersökning var det endast ett barn, Lisa, som nämnde utseende i relation till kropp. Hon 

beskrev att hon tyckte att ett idealt utseende var att vara lång. Utifrån en uppfattning som en 

pojke yttrat kan vi tyda att det kroppsliga utseendet inte var något som barnen lade fokus på: 

 

 20



 

Kalle: Hon har blont hår... ehh... bruna ögon... ehmm... coola smycken ibland... det är en i klassen 

alltså. Som är sjuk. 

Intervjuare: Jaha. Hur ser hon mer ut då? Vad är det som är fint?  

Kalle: Det enda jag har sett på henne det är ansiktet.  
 

Många barn likt Kalle beskrev ideala utseenden hos människor utifrån ansikte och huvud och 

verkade inte reflektera över övriga kroppsliga delar. Kläder var även det något som varje barn 

återkom till i intervjuerna. När det gällde kläder för flickor med ett idealt utseende var svaren 

varierade i exempelvis plagg och färger. Varje barn gav flera exempel så som byxor, 

munkjacka, tighta korta tröjor, kjol, klänningar eller scarf. De ideala färgerna på dessa kläder 

beskrevs mycket olika bland barnen. Exempelvis beskrev Nils att: 

 
Nils: Dom kan väl ha lite glitter, rosa och svart eller typ lila och blått. 

 

Lisa beskrev exempelvis gröna kläder, byxor och tröja, som ett idealt utseende för flickor 

medan Kalle ansåg att kjol och klänning, framförallt rosa och lila, var idealt. Då svaren var 

varierade bland samtliga barn, pojkar som flickor, visar det på att ingen specifik färg kan 

kopplas till det ideala utseendet för flickor. Detta motsäger Sparrmans (2002) slutsats utifrån 

vad barnen i hennes studie valde att klä sig i då vissa färger användes mest av det ena könet. 

Exempelvis bars blå, gröna och grå plagg av pojkar och rosa, röda och gula av flickor. Vi är 

dock medvetna om att barnen i Sparrmans studie möjligtvis inte valt dessa kläder själva, då 

föräldrar kan ha haft inverkan på deras klädsel. Annat som barnen i vår undersökning menade 

representerade ideala utseenden för flickor var långt hår, smink och smycken:  

 
Samuel: Kanske lite mörkt hår ganska långt/.../och sen två örhängen här och ett här (visar två i det 

ena örat och ett i det andra). 

 

När det gäller ideala utseenden för pojkar var det återigen kläder som kom på tal, framförallt 

byxor. De skulle enligt många av barnen vara stora och hängiga. Ett ”coolt” utseende var 

enligt flera av barnen viktigt för pojkar, vilket återkom i ett flertal av intervjuerna. Maja 

berättade exempelvis följande: 

 
Intervjuare: De killar som ser bra ut då? Hur ser de ut? 

Maja: Då är dom ju coola och så. 

Intervjuare: Hur såg man ut då nu igen? 
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Maja: Häng 

Intervjuare: Man är cool om man har häng? 

Maja: Mmm. Svarta hängbyxor. 

 

Maja menade utifrån detta att ett ”coolt” utseende kunde vara att ”ha häng”. Nils beskrev ett 

”coolt” utseende på följande sätt: 

 
Nils: Niclas... som jag sitter bredvid till exempel… Han har ganska coola kläder… till exempel 

döskallar och ormar och jaa… eld... stylat.    

Intervjuare: Killar som ser bra ut, hur kan de se ut tror du? 

Nils: Ja lite häftiga, flammade, stylade tröjor om man tycker om det.  

 

Nils lyfter i ovanstående citat fram detaljer på kläderna som enligt honom markerar ett ”coolt” 

utseende. Vikten av ett ”coolt” utseende nämndes upprepade gånger i förhållande till pojkar 

medan det inte nämndes alls då ideala utseenden för flickor kom på tal. Vissa av dessa detaljer 

visade sig i resultaten från Karlssons, Liljas och Sandahls (2007) studie där förskolebarnen 

bar kläder med dödskallar och eldsflammor och förknippade dessa med manlighet. Även 

Sparrman (2002) menar att märken på kläderna kan symbolisera kön.  

 

Annat som barnen beskrev som viktigt för ett idealt utseende hos pojkar var håret. De hade 

olika uppfattningar om vilka frisyrer som var ideala och håret kunde exempelvis vara 

halvlångt, kort, rakt eller lite ruffsigt:  

 
Intervjuare: Killar som ser bra ut, hur ser de ut? 

Kajsa: En del har ju typ halvlångt hår, en del har kort å så. 

 

Då olika frisyrer lyftes fram fanns det därmed inte någon specifik frisyr som barnen såg som 

ideal för pojkar, däremot nämndes inte långt hår vilket var det ideala för flickor.  

 

 

Situationsbundna utseenden 
Då vi frågade barnen om ideala utseenden kopplade till olika platser och situationer visade det 

sig att de upplevde att det fanns flera ideala utseenden, vilka varierade beroende på var man 

befinner sig. De menade att man inte alltid vill se likadan ut och för att de olika utseendena 

enligt barnen passar bättre i vissa situationer och på vissa platser. På platser där barnen 
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omgavs av många andra människor var det enligt dem viktigt att se bra ut, exempelvis på 

fester. Anledningen till det var att de ville göra gott intryck på andra människor, framförallt 

kamrater. Detta är något som även Bengs (2000) lyfter fram och hon menar att människor 

dömer varandra och strävar efter att uppfattas positivt i varandras ögon för att på så sätt bli 

omtyckta. 

 
Nils: Om det är nåt riktigt viktigt… jaa… som… ja som fest… öhh... om man verkligen vill göra 

ett riktigt gott intryck. Eller om man ska gå på bröllop då är det viktigt. Verkligen verkligen 

viktigt/.../Om man vill passa in nånstans då är det ju bra å klä sig som andra. 

 
Kajsa: Ehh… Ja det är ju mer andra personer å så som man kanske inte vet hur de tycker å så…  

 

Många av barnen tänkte även kring utseendet ur praktisk synvinkel, men pojkarna och 

flickorna beskrev det ur olika perspektiv. De flesta pojkarna menade att man inte kan bära 

samma kläder hemma, i skolan och på fest därför att kläderna då skulle bli smutsiga. Flera 

flickor menade istället att man klär sig efter vädret, framförallt i skolan. Nedan följer två 

exempel:  

 
Kalle: /.../Annars vad heter det så blir man ju svettig i dom kläderna och det luktar svett om 

en/.../Man kan ha spillt på dom och det... och dom är smutsiga 

 
Maja: Man tar inte på sig leggings om det är jättekallt. Så det beror på. 

Intervjuare: På vädret? 

Maja: Mmm 

 

Då det talades om hur man kunde se ut i skolan menade barnen att det inte spelade någon stor 

roll hur man såg ut där, man behövde inte vara särskilt fin. Dessa åsikter säger till viss del 

emot barnens tidigare uttalanden angående vikten av att göra gott intryck på kamrater och på 

platser där många människor vistas. Detta då skolan enligt oss i hög grad är en mötesplats för 

människor. Å andra sidan kan det vara så att skolan är en plats där barnen upplever att de kan 

vara sig själva. Det fanns dock tillfällen i skolan då barnen ansåg att det var viktigt att tänka 

på sitt utseende, detta var om det var kalas eller fest på skolan: 
 

Intervjuare: Spelar det någon roll hur man ser ut i skolan? Behöver man tänka på hur man ser ut 

då? 
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Maja: Nej egentligen inte. Man vill mest känna sig fin själv/.../Fast om det ska va kalas eller nåt i 

skolan vill man va lite finare. 

 
Intervjuare: Spelar det någon roll hur man ser ut i skolan? 

Nils: Ehmm ibland... /.../Om man ska på fest på skolan eller nåt då kan det ju va lite viktigt/.../Då 

kan man ju sätta på sig lite fint. 

 

Fester var tillfällen då det enligt alla barn var viktigt att tänka på sitt utseende, de ville då vara 

fina. Detta gällde inte enbart fester på skolan. Flickorna beskrev att man på fest skulle vara 

mer uppklädd än annars, till exempel genom att ha på sig glittriga kläder, kjol eller klänning. 

Ett festligt utseende kunde även enligt flickorna vara att bära smink eller smycken:  

 
Lisa: Det är pärlörhängen och fina halsband med hjärtan på och klockor och sånt. 

 

Även pojkarna ansåg att man skulle vara finklädd på fest och flera av dem menade att man 

skulle bära kavaj, slips, skjorta och svarta skor. Samuel menade att man kunde se ut på 

följande vis:   

 
Samuel: Fest? Då kan man väl ha lite James Bond-aktigt/.../Lite så här svarta blänkande skor, jag 

kommer inte ihåg vad de heter/.../Sen svarta byxor som brukar fladdra lite så här. Sen vit skjorta. 

Fluga. Svart kavaj/.../Draglugg lite så här (visar luggen åt sidan). 
 

Hemma kunde man enligt barnen bära vardagliga kläder, så som tröja, byxor eller myskläder. 

En pojke och en flicka förklarade att de klädde sig på detta sätt hemma på grund av att 

kläderna var bekväma. Av de tre platserna skolan, fest och hemma var det minst viktigt att 

tänka på utseendet då barnen vistades hemma. Utifrån barnens tidigare resonemang tolkar vi 

att det kan bero på att de hemma inte i lika stor utsträckning behöver göra intryck på andra 

människor. 

 
 

Typiskt kvinnliga utseenden 
Då flickorna skulle beskriva ett typiskt kvinnligt utseende talade de återigen utifrån kläder 

samt hår, smink och färger. Ingen av dem nämnde utseende i relation till kroppsform. Vad 

gäller kläder nämndes mjukisbyxor, rosa klänning och rosa kavaj som kvinnligt av flickorna. 
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Vi tolkade genom nedanstående citat att Lisa och Nils associerade färgen rosa till kvinnligt, 

vilket de båda dock tog avstånd ifrån: 

 
Lisa: Men alltså jag är ingen så här tjejig människa. Jag är så här jag gillar fotboll, jag gillar 

färgen grön/.../Men jag vill ändå inte va killig. Men jag hatar färgen rosa. Jag vill inte va tjejig 

eller killig. 

 

Nils: Jag vill i alla fall ha ganska coola kläder jag vill inte ha tjejkläder med glitter och rosa och 

allt det där. Glitter kan det ju va fast inte rosa ihop. Det blir ju lite pinsamt. 

 

Utifrån Lisas citat kan vi se att hon både tog avstånd från det kvinnliga och det manliga, hon 

ville varken vara ”tjejig” eller ”killig”. Det hade varit intressant att veta hur hon tänkte, men 

då vi inte följde upp hennes svar kan vi inte veta vad hon egentligen menade och ville vara. Vi 

låter därför den frågan vara öppen för att inte frångå barnperspektivet.  

 

Ett kvinnligt hår beskrevs av flickorna som långt, lockigt eller med glitter i. Fyrkantiga svarta 

glasögon lyftes även fram av dem som typiskt kvinnligt, vilket enligt vår mening visar på att 

det fanns en viss trendkänslighet hos flickorna eftersom glasögonen beskrevs detaljerat. Annat 

som flickorna diskuterade i relation till kvinnliga utseenden var, som ovan nämnts, smink så 

som puder och Kajsa berättade följande:  

 
Kajsa: En del kanske typ tar på sig så här massor eh vad heter det så här som… nej vad heter 

det… pu… nej vad heter det... pudel eller vad det heter... 

Intervjuare: Puder? 

Kajsa: Jaa jättemycket så här så att ansiktet blir helt brunt/.../Det är inte så snyggt.  

 

Mjukisbyxor, rosa kläder, glitter, långt hår var något som sågs som kvinnligt även av pojkarna. 

Detta överensstämmer med Fagrells (2000) teser om att rosa är en färg som förknippas med 

kvinnlighet och att olika kläder kan symbolisera de olika könen. Pojkarna vi intervjuade tillade 

även att ett kvinnligt hår var blont eller svart. Ytterligare attribut som togs upp av pojkarna i 

relation till ett kvinnligt utseende var tighta leggings med shorts, stora tröjor, scarf samt 

örhängen. Dessa sistnämnda attribut som pojkarna framhöll som kvinnligt nämndes varken 

som idealt eller typiskt kvinnligt av flickorna själva. Man kan därför fråga sig varifrån pojkarna 

fått dessa uppfattningar. En pojke nämnde även att flickor ofta köper nya kläder och han 

förknippade utifrån citatet nedan kvinnlighet med konsumtion: 
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Kalle: De ska nästan alltid klä sig i såhär kläder där… som är nya… eller… de byter… de köper 

nästan alltid nya kläder varje dag å det. 

 

 

Typiskt manliga utseenden 
Ett mönster som återkom i både flickornas och pojkarnas beskrivningar av ett manligt 

utseende var likt deras beskrivningar av det ideala pojkutseendet att de skulle se ”coola” ut: 

 
Stina: Vissa försöker va så där coola så dom typ drar ner byxorna så trosorna syns/.../Massa som 

gör det på högstadiet... nästan alla.  

 

Intressant utifrån ovanstående citat är att Stina talar om trosor i förhållande till pojkar. Vi 

skulle kunna tolka det som att hon menade kalsonger, men då vi transkriberat intervjuerna 

ordagrant för att få ett barnperspektiv kan vi inte göra den tolkningen. Vi kan därmed inte veta 

vilket av det hon menade. Utifrån barnens beskrivningar av ett ”coolt” utseende uppfattar vi 

att ”det coola” inte endast handlar om yttre attribut, utan även egenskaper kopplade till 

personlighet. Detta på grund av att de både talade i termerna ”att vara cool” och ”att se cool 

ut”. Vad som av pojkarna mer sågs som manligt var jeans, fluffiga svarta byxor, mjukisbyxor, 

finbyxor och skateskor, vilket enligt en pojke är ett par platta gymnastikskor. En pojke 

beskrev även detaljer som fanns på kläderna: 

 
Nils: Ja nåt speciellt som pojkarna brukar ha på sig är väl typ svarta flammade stylade eller nåt 

tröjor eller nåt… det är väl typiskt vår stil. 

 

Endast en pojke beskrev det manliga utseendet utifrån hår och menade att det var kortklippt, 

nästan snaggat. Även en flicka ansåg att kort hår var ett typiskt manligt utseende. Hon menade 

även att pojkar ofta rufsar till det och använder gelé. Ytterligare en uppfattning bland 

flickorna om manligt hår var att det antingen var blont eller brunt. Flickorna ansåg vidare att 

hål i ena örat var typiskt manligt och att manliga kläder representerades av stora byxor. En 

flicka menade att det var vanligt att pojkar i tonåren hade bilder på kläderna från exempelvis 

filmen High School Musical. Dessa pojkar beskrevs av henne som ”poppiga”, ibland med 

svart smink. Att ha bilder av artister på sina kläder är vanligt bland barn enligt Sparrman 
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(2002) som även menar att dessa bilder varierar beroende på om kläderna bärs av en pojke 

eller en flicka.  

 

Då vi gör en jämförelse mellan de typiskt kvinnliga och manliga utseendena kan vi konstatera 

att kläder och hår var de kategorier som barnen använde sig av mest i sina beskrivningar. De 

likheter vi fann mellan kvinnliga och manliga utseenden var att mjukisbyxor sågs som typiskt 

för båda könen. Örhängen var även det något som kunde användas av både flickor och pojkar, 

den enda skillnaden gällande detta var att flickor bar flera örhängen medan pojkar bar ett. 

Mörkt och ljust hår representerade både kvinnliga och manliga utseenden.  

 

En av de stora skillnaderna som visade sig i barnens uppfattningar av kvinnliga och manliga 

utseenden var färger. Rosa var den färg som förknippades med kvinnligt, även om den inte 

alltid sågs som ideal. Färgerna som barnen kopplade samman med manligt var svart och grön. 

Dessa färger sågs, till skillnad från rosa, som ideala. En annan stor skillnad barnen lyfte fram 

som en skillnad mellan kvinnliga och manliga utseenden var längd på hår. Det var även något 

som barnen i Fagrells (2000) studie beskrev som en stor skillnad mellan könen. Kajsa beskrev 

detta på följande sätt:  

 
Kajsa: Ja tjejer har ju långt hår… det är mest… eller killar kan ju också ha det men det är mest 

olika typ… Killarna har kort hår, tjejerna har långt hår.  

 
 

Hur barnens uppfattningar om ideala utseenden bildas 
Då vi frågade barnen varifrån de får sina uppfattningar om ideala utseenden var det människor 

de möter i vardagen de relaterade till. Framförallt sades kamrater påverka dem till att vilja se 

ut på ett visst sätt och de sågs av barnen som förebilder. Vi såg ett mönster i barnens svar om 

att vilja passa in i kamratgruppen, och återigen var det strävan efter att göra ett gott intryck på 

andra som var det centrala. De menade att man kunde få tips av kamraterna genom att titta på 

deras utseende och de jämförde sig även med dem:  

 
Intervjuare: Hur vet man vad som är modernt och vad som är fint då? 

Kajsa: Ehhh... det ser man väl på andra om… vad de typ... om ehh... vad som är modernt... det... 

typ... man ser väl att alla andra har mycket sånt å så. 
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Andra personer som inspirerade några barn till hur de ville se ut var syskon och äldre barn på 

skolan. En pojke menade även att det för honom var viktigt att hans flickvän tyckte att han 

såg bra ut och han brukade därför fråga henne om tips. Barnen uppgav att de också kunde få 

tips genom medier, exempelvis genom att titta i modetidningar, se på Tv-program, Internet 

eller titta vad som finns i affärer:   
 

Intervjuare: Finns det nånstans man kan få lite tips om vad som är fint å så?  

Kajsa: Ehmmm kanske typ på… på… där de typ provar kläder å sånt på program eller. 

Intervjuare: Jaha… på tv? 

Kajsa: Jaa. 

Maja: Det brukar stå i tidningar. 

Intervjuare: I vilka tidningar? 

Maja: I sånna som handlar om sånt. 

 
Intervjuare: Kan man få tips nånstans ifrån då om hur man kan se ut? 

Nils: Jaa kan man gå till... typ H&M eller nåt... 

Intervjuare: Mmm där kan man få tips? 

Nils: Man kan liksom fråga om dom har några typ bra festkläder eller nåt. 

 

Ytterligare en faktor som enligt barnen påverkade dem till hur de ville se ut var kända 

personer. De beskrev olika kända personer som exempel på människor med ideala utseenden, 

alla som nämndes var sångare eller sångerskor. De attribut som lyftes fram som ideala var de 

kända personernas kläder och hår. Alla barn utom ett beskrev kända personer av sitt eget kön 

och flera uppgav att de hade en vilja att efterlikna dem. Barnens svar tydde enligt oss på att 

de, förutom kamraterna, har dessa kända personer som förebilder. En flicka menade 

exempelvis att alla vill se ut som popstjärnor. Gustav hade liknande åsikter och höll med då 

han menade att popstjärnor bär fina kläder:  
 

Gustav: Dom har inte typ myskläder och sånt. Dom har finkläder. 

 

Att kända personer har påverkan på barnen stämmer inte överens med Fagrells (2000) studie 

då hennes slutsatser visade att barnen inte hade idoler eller artister som sina förebilder utan 

hämtade sina uppfattningar om ideala utseenden från föräldrar eller andra ”ordentliga” vuxna. 

Fagrells studie är genomförd för nio år sedan vilket vi tror kan vara en orsak till att barnen i 

vår och hennes studie har så skilda uppfattningar kring detta. Vi tror att det kan grunda sig i 

att medier idag har så stor genomslagskraft och når en så bred publik. De kan ha expanderat 
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ytterligare under dessa nio år och kan idag därmed ha större påverkan på barnen. Å andra 

sidan menar Bengs (2000) att medier hade stor påverkan på människor då hennes studie 

genomfördes, och hennes studie är även den nio år gammal. Därför kan det enligt oss 

ifrågasättas varför resultaten i vår och Fagrells (2000) undersökning skiljer sig åt.  

 

Lisa var ett av de barn i vår studie som nämnde popstjärnor som förebilder och diskuterade 

skönhetsoperationer i relation till detta. Då hon talade om skönhetsoperationer var det endast 

kvinnor som nämndes: 

 
Intervjuare: Ser alla popstjärnor bra ut? 

Lisa: Först tror jag det men efter några månader blir dom inte det efter alla operationer och sådär. 

Intervjuare: Gör popstjärnorna operationer? 

Lisa: Mycket/.../Det är bara slöseri med pengar och så. Man ska va nöjd med hur man ser 

ut/.../alla som gör operationer misslyckas/.../jag tyckte hon var vanlig innan. Bara med lite smink 

så skulle hon va jättefin. Hon förstörde hennes utseende. 
 

Citatet ovan tyder enligt oss på att hennes tankar kring skönhetsoperationer bland annat kan 

ha påverkats av medier då det enligt vår uppfattning mestadels är genom dessa som 

människor kommer i kontakt med bilder av kända personer. Detta kan kopplas tillbaka till 

Bengs (2000) åsikt om att medier är den största bidragande faktorn till att skönhetsideal 

skapas. Lisa nämnde endast skönhetsoperationer i relation till kvinnor. En trolig förklaring till 

det kan enligt vår tolkning vara att kvinnliga idealbilder förekommer i större omfattning än 

manliga i medier och att flickor därmed blir utsatta och påverkas mer av dessa. Flickors 

utsatthet för skönhetsideal understryks även av Bengs (2000), Gokee-Larose et al. (2004), 

Good et al. (2003) och Thurfjell (2003). Lisa sa att hon ansåg att man ska vara nöjd med sitt 

utseende, och det kan därmed tolkas som om hon ser det ideala utseendet som det orörda, 

naturliga utseendet. Hon avvisar det konstlade utseendet som skapas genom 

skönhetsoperationer, men säger samtidigt att smink är ett sätt att förbättra det. Hon ger 

därmed uttryck för att människors naturliga utseende inte helt och hållet är det ideala. 

Återigen kan vi se hur motstridiga parallella åsikter figurerar i barnens tal om ideala 

utseenden. 

 

Trots att barnen påverkades av både kamrater och kända personer menade flera att man i 

slutändan ändå klär sig utefter vad man själv anser är fint:  
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Intervjuare: Vad påverkar dig till hur du vill se ut då? Är det nåt som påverkar? 

Kajsa: Ehh... nae... jag brukar mest ta på mig det jag vill själv. 

 

Barnen pendlar ännu en gång mellan olika åsikter genom att dels uttrycka att kamrater och 

kända personer har stort inflytande på dem och dels mena att de klär sig i det de själva väljer. 

Genom barnens uttalanden ser vi återigen hur kamraterna har stor påverkan på hur de vill se 

ut.  

 

De flesta av barnen ansåg att man bestämmer själv hur man ska se ut, man ska se ut på ett sätt 

för att man själv vill det och andra ska inte bestämma över hur någon annan ska se ut. De 

menade också att det är tillåtet av andra att se ut som man vill. Exempelvis uttryckte sig en 

flicka så här: 

 
Stina: Man får välja vad man vill själv. Man ska inte… Bara för den andra är fin behöver inte den 

andra va fin, tycka samma./…/Utan man ska va den som man är själv/.../Därför den andra ska inte 

bestämma vad den andra tycker om/.../Det är inte andra som bestämmer över en. 

 

Då vi tidigare beskrivit hur barnen uttryckt att kamraternas åsikter gällande utseendet väger 

tungt pendlade de återigen mellan sina påståenden. De påstod dels att de själva bestämmer hur 

de ska se ut, dels menade de att kamraterna ändå har ett starkt inflytande. Flera ansåg dock att 

man inte får klä sig exakt likadant som någon kamrat. Detta var endast tillåtet om man först 

frågade den man ville efterlikna om lov: 

 
Lisa: /…/ Det här med härma det tycker inte jag om. Det är ju liksom okej om man frågar den 

man vill härma och så, men inte bara härma.  

 

 

Positiva och negativa konsekvenser 

Fördelar med ett idealt utseende 
Barnen ansåg att det fanns vissa fördelar med att ha ett idealt utseende. En av dessa fördelar 

var enligt en pojke att man kunde få komplimanger för sitt utseende från andra vilket han 

menade att man blir glad av:  
 

Samuel: Man vill ju få komplimanger och sånt. Om jag hade typ snygga kläder är det kul om 

någon säger typ du har snygga kläder. Kanske kompisar. Då blir man glad. 
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En annan fördel som nämndes, i relation till de ideala pojkutseendena, var att om andra tycker 

att man ser bra ut blir man omtyckt och ses som ”cool” och häftig. Dessa uttryck nämndes 

inte då det talades om ideala utseenden för flickor. Då talades det mer om en vilja att andra 

skulle tycka att man var fin för att på så sätt bli omtyckt. Det fanns alltså, som tidigare 

nämnts, en önskan bland både pojkar och flickor om att göra intryck på andra, framförallt att 

kamrater skulle tycka att man såg bra ut. Utifrån detta kan vi tyda att de fördelar barnen 

relaterade till ett idealt utseende handlade om att få bekräftelse av andra. Vi tolkar det som att 

de hade ett behov av att bli sedda av andra för att på så vis öka sitt självförtroende, bli 

omtyckta samt för att få kamrater. Dessa uppfattningar kan enligt vår tolkning visa på likheter 

med resultaten från Zakins (1983) undersökning. Där framhöll både pojkarna och flickorna att 

utseendet var en viktig egenskap hos kamrater och de föredrog att vara kamrat med barn som 

de ansåg hade ett fint utseende. Det motsäger dock nyare forskning genomförd av Fagrell 

(2000) som i sin undersökning kom fram till att barnen såg social kompetens och kunskaper 

som viktigare än utseendet. 

 

Flera barn uttryckte även att ett idealt utseende kunde vara fördelaktigt för deras egen skull, 

de ville känna sig fina. En flicka framförde att man tycker bättre om sig själv om man ser bra 

ut och blir gladare av det. Detta var något som också Bengs (2000) uppmärksammade då 

flickorna i hennes studie var angelägna om sitt utseende både för den egna självkänslan och 

för att andra skulle tycka att de såg bra ut. Trots att barnen i vår studie menade att det ideala 

utseendet kunde vara fördelaktigt för deras egen skull ställer vi oss återigen frågan om det 

ändå inte också till viss del handlar om att få bekräftelse av andra. Detta för att barnen under 

intervjuernas gång uttryckte motstridiga parallella åsikter, en strävan efter andras 

uppmärksamhet återkom upprepade gånger under intervjuerna: 

 
Intervjuare: Man kan se ut som man vill lite? 

Stina: Mmm det är inte andra som bestämmer över en. 

 
Intervjuare: Varför tror du att vissa människor vill se bra ut? 

Stina: För andra ska tycka om dom och sånt. 
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Konsekvenser av ett utseende som i andras ögon inte ses som idealt  
Barnen menade att människor tycker olika om vad som är fint. Detta sågs enbart som positivt 

och beskrevs ur olika perspektiv, exempelvis såg Lisa och Nils det ur dessa synvinklar:  

 
Lisa: Det kan bli ganska tråkigt om man tycker ganska lika. Jag gillar blå, jag gillar blå, jag gillar 

blå… Om det är så blir det ganska tråkigt. 

                        
Nils: Det är bra att tycka olika. Skulle alla tycka lika då skulle liksom det va typ fullproppat i en 

affär. Det skulle va lite svårt å komma in.  

 

Trots att barnen menade att man får se ut som man vill och att det är positivt att tycka olika 

om vad som är fint lyfte de ändå fram att det fanns negativa konsekvenser som kunde uppstå 

som en följd av ett utseende och en stil som inte sågs som ideal av andra. Att ha ett sådant 

utseende eller en sådan stil kunde bidra till att bli retad, vilket även Gullone och Kostanski 

(2007) kom fram till i sin undersökning. 

 
Intervjuare: Varför tror du att vissa människor vill se bra ut? 

Kalle: För att vad heter det inte bli retad/.../Man... vad heter det blir retad man blir inte omtyckt 

och det. 

 

En pojke menade att han trodde att en anledning till att reta andra för deras utseende kunde 

vara att vissa anser att det är roligt och att de vill göra intryck på andra:  

 
Intervjuare: Vad retar de för då… för att... ? 

Nils: För att det är kul å det... De försöker typ… passa in å ha cool stil. 

 

Utifrån citatet ovan kan vi se att det av vissa uppfattas som ”coolt” att reta andra. Pojkars 

strävan efter att vara ”coola” blir återigen framträdande.  

 

Barnen lyfte fram olika bidragande faktorer till att bli retad. En anledning kunde vara att man 

bar kläder som andra var avundssjuka på. Ytterligare en uppfattning var att personer kunde bli 

retade om de bar trasiga, smutsiga, fula, för små eller gamla kläder. En pojke ansåg att man 

ska byta kläder ofta eftersom det enligt honom är omodernt att bära samma kläder längre 

perioder. Det var alltså viktigt att följa uppsatta normer och tidstypiska trender, och därmed 

riskfyllt att bryta mot dessa. Det kunde bidra till att man inte blev omtyckt: 
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Kalle: För vad heter det... att man inte kan ha på sig dom hela tiden man blir jätte... man blir 

jätte... man blir lätt känd för det/.../man behöver bara vända ryggen till så vet man vem det är. Jag 

har haft samma vinterjacka två år å de vet hur den ser ut.  

 
Intervjuare: Varför blir man inte omtyckt menar du då? 

Kalle: För man går i samma kläder och det... Å så kommer man aldrig i nåt nytt och det... att man 

går i ärvda kläder och det/.../Ifall man... man får typ av sin storebror... å sen går på samma skola 

som han... Å det är inte bra. 

Intervjuare: Varför inte det? 

Kalle: För då säger de andra haha du går i ärvda kläder. 

 
Nils: Man kommer... kommer dit man ska... så... klär sig fel eller nåt/.../Man kanske... man kanske 

satte den ut och in tröjan... eller... den här kanske är där fram så märket är där bak eller nåt. En del 

som är lite elaka kan retas då. 

 

De flesta av barnen i vår undersökning var noga med att retande inte får förekomma. 

Exempelvis menade Lisa följande: 

 
Lisa: Alltså man ska ju inte säga till någon att den är ful eller så, men man kan tycka det men 

behöver ju inte säga det. Det är fel. 

 

Då barnen fördömer retande kan vi fråga oss varför det trots allt förekommer. En hypotes från 

vår sida är att det kan hända att vi endast intervjuat barn som tar avstånd från att reta andra. 

En annan möjlig förklaring kan vara att barnen anpassade sina svar utifrån vad de trodde att vi 

ville höra. Två barn uttryckte dock att de som blir retade för sitt utseende får skylla sig själva 

och att det endast var de retade som kunde förändra situationen: 

 
Gustav: Man kan låta dem va. De får skylla sig själva om de har konstigt på sig/.../de kan ju 

annars ta på sig något annat.  

 

Samuel: Man kanske kan klä sig lite bättre. 

 

Vad som enligt barnen alltså kunde vara en åtgärd om någon blev retad var att säga till en 

lärare eller någon annan vuxen att stoppa det. De såg därmed inte någon egen skyldighet att 

lösa situationen då de lämnade över ansvaret helt till de vuxna. 
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Att bryta mot traditionella könsmönster 

Enligt barnen ser inte alla flickor flickaktiga ut, utan det finns även de som till viss del ser 

pojkaktiga ut. De kan då exempelvis ha tuppkam, rufsigt eller kortklippt hår. När det gäller 

kläder såg en flicka även pojkaktig ut om hon bar pojkaktiga kläder, exempelvis stor 

munkjacka, t-shirt med svarta detaljer eller hängiga byxor. De kunde även ha mörk röst, ett 

argt utseende eller en manlig gångstil. Nästan alla barn menade att inga negativa 

konsekvenser förekommer som en följd av att man som flicka har ett pojkaktigt utseende. 

Några beskrev personer med ett sådant utseende och menade att de exempelvis sågs som 

”coola”, snygga och blev omtyckta. Då ett pojkaktigt utseende för flickor mestadels sågs som 

positivt kan man fråga sig varför dessa utseenden inte lyftes fram i flickornas beskrivningar 

av ideala utseenden. Ingen av flickorna nämnde heller detta utseende som något 

eftersträvansvärt. Endast en pojke beskrev negativa konsekvenser som en följd av att flickor 

såg pojkaktiga ut och uttryckte följande: 

 
Intervjuare: Kan flickor se pojkaktiga ut? 

Gustav: Ja det kan de väl... de har killkläder. Fast det går egentligen inte. 

Intervjuare: Vad händer då? 

Gustav: Alla killar och tjejer skulle skratta. 

 

Barnen menade även att pojkar kan se flickaktiga ut genom att de har långt hår, ”tjejansikte”, 

smink och målade naglar. Rosa kläder, kjol och högt sittande byxor var andra exempel på hur 

pojkar kunde se flickaktiga ut. Barnen ansåg att fler negativa konsekvenser skulle uppstå för 

pojkar som såg flickaktiga ut än för flickor som såg pojkaktiga ut. Endast två av barnen ansåg 

att det inte skulle uppstå några negativa konsekvenser för en pojke som såg flickaktig ut. 

Pojkar med ett sådant utseende skulle enligt de flesta av barnen bli retade och mobbade och 

alla skulle skratta åt dem. Även Conoleys (2008) undersökning visar på att utseenden och 

kläder som bryter mot de traditionella könsmönstren kan vara bidragande faktorer till att bli 

retad. Det kan även liknas vid Fagrells (2000) teori om att det kvinnliga och manliga bör hålla 

sig inom vissa gränser för att ses som normalt. Lisa var ett av de barn som hade erfarenhet av 

detta:  

 
Lisa: Han har håret så här halvrakad, sen har han på sig rosa saker. Han leker med dockor, tjejer. 

Jag brukar glömma att han är en kille ibland haha! Min bror han glömmer alltid att han brukar 

säga hon till honom haha! 
Intervjuare: Reagerar andra på att han ser flickaktig ut? 
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Lisa: Alltså hans mamma tycker absolut inte det för när vi leker med honom på hans gård och så 

kommer hans mamma och så och pratar på deras språk och håller på och är arg och vi bara undrar 

vad som händer och hon tar honom i örat och så. 

Intervjuar: Tror du inte hon tycker om det alltså? 

Lisa: Nej hon vill bara att han ska va med killar/.../Ja i skolan retas många. Dom gör allt för att 

han ska bli mobbad. Han har flyttat nu. För han blev jättemobbad.  

 

Något vi blev fundersamma över var varför pojkar som såg flickaktiga ut i större utsträckning 

löpte risk att drabbas av negativa konsekvenser än flickor som såg pojkaktiga ut. En möjlig 

orsak kan enligt oss vara att pojkar, som tidigare nämnts, förväntades vara ”coola”. Detta 

resonemang kommer vi att vidareutveckla i den diskussion som nu tar vid. 

 

 35



 

Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att belysa barns uppfattningar om ideala utseenden ur ett 

genusperspektiv. Våra fyra frågeställningar avsåg att ta reda på hur 9- och 10-åriga flickor och 

pojkar uppfattade ideala utseenden, kvinnliga och manliga utseenden, för- och nackdelar med 

utseenden samt varifrån de får sina uppfattningar. Vi vill i denna del av uppsatsen lyfta fram 

och diskutera några av de återkommande mönster som framkommit i vår analys.  

 

Då barnen diskuterade ideala utseenden talade de mestadels utifrån yttre attribut så som 

kläder. De talade också om frisyrer, hårfärger och ansikten. Däremot nämndes knappt något 

om människors kroppsliga utseenden, vilket förvånade oss eftersom mycket av den tidigare 

forskning vi behandlat har visat på barns medvetenhet om kroppsstorlek. Exempelvis menar 

Bengs (2000) att barn är kropps- och utseendemedvetna utifrån den studie hon genomförde. 

Vi vill dock understryka att barnen i hennes studie var mellan 13 och 17 år och alltså äldre än 

barnen i vår studie, men hon menar att denna medvetenhet sträckt sig ännu längre ner i 

åldrarna. Det enda barn som i vår undersökning nämnde något om utseende i relation till 

kropp talade om kroppslängd. Faktorer som vikt och muskelbyggnad diskuterades inte trots 

att frågorna var öppet ställda och gav barnen möjlighet att behandla valfria områden i relation 

till utseenden. Det skulle enligt vår tolkning kunna tyda på att denna medvetenhet ännu inte 

har infunnit sig hos barnen. Det skulle i och för sig tala emot stora delar av den forskning som 

finns på området då en del av forskningen är genomförd med barn som var yngre än barnen i 

vår studie. Ett exempel på en studie där yngre barn visat en medvetenhet om kroppsideal är 

Fagrells avhandling från 2000. När de sju- och åttaåriga barnen i hennes studie fick se bilder 

på kroppar iklädda underkläder och därefter tillfrågades vilken kropp de själva kunde tänka 

sig att ha valde både pojkar och flickor den smala, vältränade eller muskulösa kroppen.  

 

Frånvaron av kopplingar mellan kroppsstorlek och ideala utseenden kan i vår undersökning ha 

att göra med vår studiedesign. I flera av de forskningsstudier vi tagit del av, likt Fagrells 

(2000), har barnen letts in på detta område genom frågornas utformning. De har uttalat sig om 

kroppsform och kroppsstorlek utan att det varit på deras eget initiativ, exempelvis genom att 

få titta på och uttala sig om ett urval av bilder där kropp och kroppsstorlek stått i fokus. Hade 

vi använt oss av en liknande metod eller formulerat våra frågor på liknande sätt hade barnen 

kanske i större utsträckning diskuterat detta. Om man ställer de metodiska tillvägagångssätten 

i förhållande till ett barnperspektiv kvarstår dock frågan vilka svar som är mest sannolika.  
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Barnen var mestadels överens i sina uppfattningar om vad som representerar kvinnliga och 

manliga utseenden. De menade att olika färger markerar skillnader mellan könen. Exempelvis 

var rosa en färg som relaterades till kvinnligt och svart och grönt förknippades med manligt. 

Även om de inte uteslutande talade om specifikt kvinnliga och manliga färger, och även om 

de själva inte föredrog dessa färger, identifierade de vissa färger som typiskt kvinnliga och 

typiskt manliga. Då detta stämmer överens med mycket av den tidigare forskning vi 

presenterat, exempelvis studier genomförda av Fagrell (2000) och Sparrman (2002), kan vi 

sluta oss till att dessa färger tycks kvarstå som markörer för kvinnligt och manligt. En annan 

sådan genusmarkör blev tydlig när barnen talade om längd på hår – flickor beskrevs 

företrädesvis ha långt hår, pojkar kort. Denna föreställning verkade djupt rotad i barnens 

uppfattningar då det var något de upprepade gånger återkom till i sina svar. Frisyrer är också 

enligt Davies (2003) en vanlig markör för hur människor visar vilken könskategori de tillhör. 

Trots att dessa markörer tycks vara stabila i den meningen att de omedelbart kopplas till 

manligt och kvinnligt kanske de ändå kan ses som under förhandling eftersom andra färger 

och andra frisyrer också visade sig som lämpliga alternativ för det som relaterades till ideala 

manliga och kvinnliga utseenden. 

 

Ytterligare ett sätt att identifiera ideala utseenden fann vi i barnens språkliga uttryckssätt. ”Att 

vara cool” och ”att vara fin” är sådana exempel. Det som ryms i dessa beskrivningar fann vi i 

stort sett synonymt med det för tillfället moderna eller trendiga och barn i deras egen ålder, 

ungdomar eller idoler framträdde som förebilder. Vi ser utifrån detta resonemang begreppen 

”att vara cool” och ”att vara fin” som uttryck för att barnen i vår studie strävar efter att följa 

de tidstypiska normerande idealen då de i sina berättelser indirekt beskriver att de rättar sig 

efter och jämför sig med det som för stunden är gångbart för just deras ålder. Det som i vår 

studie handlat om ”att vara cool” är något som inte diskuterats i tidigare forskning. 

Beskrivningarna av begreppet har dock vissa likheter med det barnen i tidigare forskning 

beskriver som ”tufft”. Det kan därför enligt oss tolkas ha en liknande innebörd, men då vi inte 

bad barnen att definiera begreppet ”cool” närmre kan vi inte veta detta med säkerhet. ”Att 

vara cool” var något som av barnen lyftes fram som utmärkande för pojkar och manliga 

utseenden. Detta diskuterades inte i relation till flickor och kvinnlighet. Flickor talades 

snarare om i termer av att ”vara fin”. Det ideala utseendet för flickor relaterades alltså mer till 

yta och utseende. Intressant är att barnen knyter ideala utseenden också till vad man skulle 

kunna kalla karaktärsdrag eller beteende när det gäller pojkar men inte till flickor. Här kan 

man alltså se hur manlighet konstrueras som något som på ett mer genomgripande sätt 
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relateras till pojkarnas sätt att vara än när det gäller flickor. Connell (2002) för en liknande 

diskussion då han menar att medier framställer män utifrån karaktärsdrag som att vara tuff 

och dominant, till skillnad från kvinnor som i stället framställs utifrån faktorer kopplade till 

utseendet. De språkliga kontrasterna som barnen i vår undersökning benämnde ”att vara cool” 

och ”att vara fin” kan också ses som ett uttryck för hur barn språkligt gör genus, det häftiga 

och det väna ställs mot varandra och förstärker draget av kvinnligt och manligt. 

 

Något som också framkommit ur barnens svar är att det enligt dem är riskfyllt att bryta mot 

traditionella könsmönster. Vi kan utifrån svaren uttyda att det är mer accepterat att som flicka 

bryta mot dessa normer än som pojke. Barnen har uppfattningen att pojkar i större 

utsträckning skulle drabbas av negativa följder som en konsekvens av detta, exempelvis 

genom att de skulle bli retade. Vi frågar oss varför. Kanske har detta att göra med barnens 

uppfattningar om att pojkar ska ”vara coola” i hela sitt jag, eftersom utseende och beteende 

verkar hänga intimt samman. Det skulle indirekt kunna innebära att pojkar har en förväntan på 

sig att leva upp till mer än bara det som rör kläder, hår och yttre attribut. Skulle någon pojke 

då bära flickkläder kan man tänka sig att han inte skulle ses som ”cool”, och därmed skulle 

också hans sätt att vara, hans jag, kunna ifrågasättas.  

 

Något som också var tydligt framträdande i intervjuerna var talet om kamraternas betydelse 

för hur barnen ville se ut. De framhöll att kamraternas åsikter vägde tungt och det var viktigt 

att se bra ut i deras ögon för att på så sätt bli omtyckt och passa in. Samtidigt betonade de 

upprepade gånger att den enskilde individen bestämmer hur hon eller han ska se ut. De 

pendlar därmed mellan uppfattningar som å ena sidan lyfter fram normens och bekräftelsens 

betydelse, och å andra sidan friheten och rätten att själv få och kunna bestämma över sitt 

utseende vare sig någon annan uppskattar det eller inte. Vi tror inte att det handlar om 

motsägelser utan snarare om parallella uppfattningar som lever sida vid sida i barnens liv och 

därmed något som de hela tiden förhåller sig till. Kanske kommer föreställningarna om de 

ideala utseendena samt det kvinnliga och manliga att omformuleras i takt med tiden om 

normerna förändras, men frågan är om skillnaderna mellan kvinnligt och manligt kommer att 

suddas ut. Barnen verkar konstruera genus på sitt eget vis och åtminstone till viss del sitta fast 

i och reproducera rådande genusmönster. Enligt Elvin-Novak och Thomson (2003) samt 

Hirdman (2001) är föreställningar om kvinnligt och manligt ofta djupt rotade och svåra att 

förändra.  
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I anslutning till talet om kamraters betydelse för hur barnen ville se ut framstår skolan som en 

specifik plats där utseendet har en betydande roll. Barnen talar om ideala utseenden som 

situationsbundna. Skolan intar enligt dem en mellanställning, det är en plats mellan hemmets 

lugna och skyddade sfär och festens mer glamorösa skådeplats, mellan de ställen där klädseln 

är av minsta och av största betydelse. Det är en plats där man är synlig och blir sedd för 

andras värderande blickar även om utseendet inte beskrivs vara lika betydelsefullt som det är 

vid festliga tillfällen. Vi vill därför avslutningsvis knyta tillbaka vårt resonemang till skolans 

värld. Skolan är en plats där barnen tillbringar mycket av sin tid. Det är en mötesplats för 

många människor, en plats där barnen skapar relationer till andra. Vi tror likt Bengs (2000) att 

skolan är en social arena där krav och normer skapas och omskapas för hur barn bör eller inte 

bör se ut. Vi ser det därmed som oerhört viktigt att föräldrar, blivande lärare och andra som 

arbetar med barn uppmärksammar betydelsen barn tillskriver utseenden och vad det kan ha 

för betydelse för hur de bemöts och bedöms i skolan och därmed för hur de ska ”finna sin 

unika egenart” (Utbildningsdepartementet, 1994; 2006, s 3).  
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Bilaga 1 
Informationsbrev till rektor 

 

Hej! 
Vi är två studenter som heter Anna Brandin och Lovisa Hammeltz och vi studerar vårt tredje 

år till förskollärare respektive lärare för grundskolans tidigare år på Linköpings universitet, 

Campus Norrköping. Vi skriver just nu vårt examensarbete inom utbildningen som syftar till 

att belysa barns uppfattningar om ideala utseenden, ur ett genusperspektiv. Vi kommer att 

utgå från frågor som behandlar vad barnen lyfter fram som utmärkande för ett idealt utseende, 

hur de beskriver kvinnligt och manligt i förhållande till utseende, vilka för- och nackdelar 

olika utseenden kan ha enligt barnen samt hur barnen uppger att deras föreställningar om 

utseende formas. Vi har valt att göra denna studie på grund av att utseende och 

utseendefixering är något som sträcker sig längre och längre ner i åldrarna och det är något 

som också kan inverka på hur barnen uppfattar sig själva och andra. Samtidigt ska vi som 

blivande lärare enligt Lpo 94 arbeta för att förmedla alla människors lika värde, individers 

frihet och integritet, solidaritet och förberedelse inför ett liv i dagens informationssamhälle. 

Det är också vår uppgift att stödja barn i dess identitetssökande och att arbeta emot 

traditionella könsmönster. Vi vill därför ta del av barnens egna tankar och åsikter kring sådant 

som rör utseendet. 

 

Vår studie kommer att grunda sig i enskilda barnintervjuer och vi undrar därför om vi skulle 

kunna få intervjua två flickor och två pojkar i årskurs 3 på er skola. Vi kommer i förväg att 

informera barnen och deras föräldrar om syftet med studien och betona för dem att de inte 

behöver berätta utifrån sitt eget utseende, utan om deras föreställningar om de allmänna ideala 

utseendena. Deltagandet är frivilligt och barnen kan välja att avbryta intervjun om de själva 

vill. Dessa intervjuer kommer att spelas in på band inför vår analys. Den information som 

barnen lämnar kommer bara att användas till den här studien. Alla deltagares namn liksom 

skolans namn kommer att behandlas konfidentiellt. Vi räknar med att varje enskild intervju 

kommer att ta cirka 30-60 minuter. 

 

Om Ni har frågor och funderingar är Ni välkomna att höra av Er till någon av oss eller till vår 

handledare. Vi kommer annars att kontakta Er gällande detta någon gång under vecka 7. 

Med vänliga hälsningar 

 



 

 

Anna Brandin, 070-XXXXXXX Lovisa Hammeltz, 070-XXXXXXX 

XXXXXXXX@student.liu.se XXXXXXXX@student.liu.se

 

Handledare Anita Andersson:    

XXXXX@isv.liu.se
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Bilaga 2 
Informationsbrev till barn och föräldrar 
 

Hej! 
Vi är två studenter som heter Anna Brandin och Lovisa Hammeltz och vi studerar vårt tredje 

år till förskollärare respektive lärare för grundskolans tidigare år på Linköpings universitet, 

Campus Norrköping. Vi skriver just nu vårt examensarbete inom utbildningen som syftar till 

att belysa barns uppfattningar om ideala utseenden, ur ett genusperspektiv. Vi kommer att 

utgå från frågor som behandlar vad barnen lyfter fram som utmärkande för ett idealt utseende, 

hur de beskriver kvinnligt och manligt i förhållande till utseende, vilka för- och nackdelar 

olika utseenden kan ha enligt barnen samt hur barnen uppger att deras föreställningar om 

utseende formas. Vi har valt att göra denna studie på grund av att utseende och 

utseendefixering är något som sträcker sig längre och längre ner i åldrarna och det är något 

som också kan inverka på hur barnen uppfattar sig själva och andra. Samtidigt ska vi som 

blivande lärare enligt skolans läroplan (Lpo 94) arbeta för att förmedla alla människors lika 

värde, individers frihet och integritet, solidaritet och förberedelse inför ett liv i dagens 

informationssamhälle. Det är också vår uppgift att stödja barn i dess identitetssökande och att 

arbeta emot traditionella könsmönster. Vi vill därför ta del av barnens egna tankar och åsikter 

kring sådant som rör utseendet. 

 

Vår studie kommer att grunda sig i enskilda barnintervjuer och vi undrar därför om ert barn 

får tillåtelse att delta i en 15-45 minuter lång intervju gällande detta. Vi kommer att tydliggöra 

syftet för barnen innan intervjun påbörjas och betona för dem att intervjun kommer att 

behandla allmänna föreställningar om utseenden, frågorna syftar därmed inte till att fokusera 

på barnen personligen. Deltagandet är frivilligt och barnen kan välja att avbryta intervjun om 

de själva vill. Dessa intervjuer kommer att spelas in på band inför vår analys. Den information 

som barnen lämnar kommer bara att användas till den här studien. Alla deltagares namn 

liksom skolans namn kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att de inte kommer 

att omnämnas i uppsatsen.  

 

Om Ni har frågor och funderingar är Ni välkomna att höra av Er till någon av oss eller till vår 

handledare. Vi vore tacksamma om ni fyllde i talongen på baksidan av pappret och lämnar till 

Er klassföreståndare senast måndag 23/2. 

 



 

Med Vänliga Hälsningar    

 

Anna Brandin:     Lovisa Hammeltz:    

XXXXXXXX@student.liu.se         XXXXXXXX@student.liu.se

 

Handledare Anita Andersson:   XXXXX@isv.liu.se

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien Ja  Nej  

 

Barnets namn________________________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift__________________________________________________________ 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
 

Vad lyfter barnen fram som utmärkande för ett idealt utseende? 

1. Berätta om någon person som du tycker ser bra ut, hur ser den personen ut? 

2. Berätta om någon kändis som du tycker ser bra ut, hur ser den personen ut?  

3. Hur tycker du att man kan se ut om man ska gå på fest?  

4. Hur tycker du att man kan se ut när man är hemma? 

5. Hur tycker du att man kan se ut i skolan?  

6. Varför tror du att man ser olika/lika ut i de olika situationerna? 

 

Hur uppger barnen att deras föreställningar om ideala utseenden formas? 

7. Hur vet du vad som är fint?  

8. Kan man få tips någonstans ifrån om hur man kan se ut? 

9. Hur vet man vad som är modernt och vad som är fint? 

10. Vad påverkar dig till hur du vill se ut?  

11. Varför tror du att det kan vara bra att se ut på det sättet du beskrivit? 

 
Vilka för- och nackdelar kan utseendet ha enligt barnen? 

12. Är det viktigt att tänka på hur man ser ut? Varför?  

13. Finns det något i utseendet som är extra viktigt att tänka på? I så fall varför? 

14. Tror du att många människor vill se bra ut?  

15. Varför tror du att vissa människor vill se bra ut? 

16. Tror du att det finns de som inte bryr sig om hur de ser ut?   

17. Bryr sig andra om hur man ser ut?  

18. Får man se ut som man vill? 

19. Spelar det någon roll hur man ser ut i skolan? Behöver man vara fin när man går till 

skolan? I så fall varför? 

20. Tycker människor olika om vad som är fint? 

21. Vad tror du kan hända om man inte har det som du beskrivit som fint?  

22. Hur kan man i så fall förhindra att det händer?  

23. Finns det olika sätt som barnen klär sig på i skolan? I så fall vilka?  

24. Vill man se ut som andra eller går det bra att ha sin egen stil? Varför? 

 



 

 

Hur beskriver pojkar respektive flickor kvinnligt och manligt i förhållande till 

utseende? 

25. Killar som ser bra ut, hur kan de se ut?  

26. Vad är ett typiskt pojkigt utseende enligt dig? 

27. Tjejer som ser bra ut, hur kan de se ut?  

28. Vad är ett typiskt flickigt utseende enligt dig? 

29. Kan flickor se pojkiga ut och pojkar se flickiga ut? På vilket sätt? Händer det något 

och i så fall vad?  
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