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1. Inledning  
Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett att barn funderar mycket över 

vardagligheter. Med stöd från relevant teori (Hilte, 1996) kan jag säga att de har 

föreställningar om hur en människa ska agera i samhället beroende på vilken ålder eller 

livsfas människan befinner sig i. Hur en kvinna och man ska bete sig byggs tidigt upp i 

barnens liv, därför har de en uppfattning om hur de ska uppträda som kvinna och man i 

en medelålders livsfas samt i en äldre livsfas. Vi människor har olika åsikter om hur en 

människa ska bete sig i en viss livsfas, till exempel hur ett barn ska agera i deras livsfas. I 

en livsfas finns även det som vi ser som normalt eller avvikande, som bestäms av olika 

faktorer bland annat sociala grupper (Hilte, 1996). 

 

Många av dessa värderingar och normer som ligger till grund för vad vi till exempel tycker 

är normalt finns i skola, hem och samhälle för barnen. En pedagog bör vara uppmärksam 

hur barnet tänker om män och kvinnor i olika livsfaser. För att förebygga traditionella 

könsmönster är det en fördel om en pedagog vet hur ett barn tänker kring hur en man och 

kvinna ska agera. Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (1998) har alla människor ett lika värde, något som barnen ska lära sig under 

barndomen. Om skolan ska lära barnen att alla är lika mycket värda, måste skolan ha 

kunskap om hur barnen funderar kring människor och deras liv samt vad barnen anser som 

avvikande och normalt.  

  

 
2. Teoretiska utgångspunkter 
Studiens utgångspunkt är hur barn ser på normalitet och avvikelse, som analyseras utifrån 

genus och livsfaser. Forskning som behandlar normalitet och avvikelse tar främst upp hur 

människor ser på dessa två begrepp. Det finns olika sätt att se på dessa begrepp, här 

presenteras några forskares uppfattningar. Genusforskning finns många teorier om, 

däremot livsfaser och ålder finns det inte lika mycket forskning kring.  

 

 
2.1 Normalitet och avvikelseforskning 
Idag talar vi människor i samhället om normala och avvikare. Många tar för givet vad 

begreppen betyder, men normalitet och avvikelse är svårtolkade begrepp. Forskare är 

överens om att normalitet och avvikelse har sin grund någonstans ifrån, men varifrån 

finns det olika tolkningar om. Vuxna ser vissa människor som normala och andra som 
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avvikare som bland annat beror på levnadsvillkor, värderingar som barn tar efter. En 

människas utseende och egenskaper är något som människor i samhället kan se som 

avvikande, anser Howard Becker (1991), i sin bok ”Outsiders – studies in the sociology 

of deviance”. Becker är professor i sociologi.  

 

Mats Hilte är forskare och lärare. Hilte skriver i sin bok ”Avvikande beteende” (1996) att 

avvikande beteende länge har varit betecknande för bland annat mentalsjuka, 

handikappade samt homosexuella. Han menar att begreppet avvikare inte behöver ha 

dessa betydelser, det beror på i vilket syfte begreppet används. Däremot beskriver Hilte 

att det alltid finns en grupp människor som har tolkningsföreträde och möjlighet att 

tillämpa sina regler. Dessa regler skapas genom social gemenskap och den som inte följer 

deras regler är en avvikare från gruppen. Vilken grupp det är som har makten beror på 

situationen. Därför finns det olika regler hos olika grupper av människor vad som är 

normalt och ej. Detta är relevant för studien, eftersom studiens syfte är hur det normala 

och avvikande lyfts fram av barn. Becker (1991) beskriver att sociala grupper skapar 

avvikare genom sociala regler, därmed är det inte samhället som skapar regler. Det 

kommer alltid att finnas människor som vi kallar för normala och avvikare. Vilka 

personer det är beror på levnadsvillkoren. Situationsbundenhet avser att normalitet är 

något skapas och upprätthålls i sociala proceduren liksom normalitet är beroende av 

ekonomiska, politiska och vetenskapliga faktorer.  

 

Magnus Tideman (2000), verksam vid Institutionen för socialt arbete, anser i sin bok 

”Normalisering och kategorisering” att det finns tre synsätt på normalitet. Den första av 

dessa definitioner är statistisk normalitet. Det innebär att avvikande beteende är när 

beteenden och förhållanden inte stämmer överens med det statistiskt genomsnittliga. 

Normativ normalitet är den andra definitionen, där det som förekommer vid en viss 

tidpunkt är normalt. Det tredje sättet att se på normalitet är det individuella eller 

medicinska, där det normala betyder att en individ är ”frisk”. Om en människa är 

avvikande eller sjuk, kan det krävas behandling för att uppnå normalitet. I denna studie 

passar dessa tre definitioner in, eftersom det beror på vem som anser vad normalitet är 

och i vilken situation människan befinner sig i. Olika människor ser på normalitet på 

olika sätt, något som präglar hela studien.  
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Kristina Szönyi (2004) skriver att en vardagsföreställning om hur en människa ska se ut 

för att vara för att vara normal kan sin grund i reklam. Vidare beskriver hon att redan 

innan reklaminvasionen som vi idag utsätts för, har det funnits föreställningar om vad en 

idealmänniska är, något som människor i alla tider har tagit efter. Däremot är reklamen 

bara en del av vad som påverkar en människas syn på normalitet och avvikelse.  

 
Det finns avvikelse och normalitet i olika sammanhang, men detta beror på vem som 

bestämmer reglerna. Både Hilte (1996) och Becker (1991) anser att det finns 

bestämmelser bland sociala grupper. Hur en människa ska se ut och bete sig beror på 

vilken situation i livet människan befinner sig, men situationsbundenheten har en stor 

roll. Människor kan ha olika syn på vad som de betecknar som normalt. I denna studie 

definieras normalitet som något som dels är beroende av yttre faktorer som ekonomi, 

vetenskap och politik, dels situationsbundet och skapas och upprätthålls i socialt samspel. 
 
2.2 Barn och genus 
Yvonne Hirdman är historiker och etablerade begreppet genus i svensk forskning under 

1980-talet. Hirdman (2001) vill att begreppet ska användas som ett begrepp för att se det 

som vi inte har sett tidigare skriver hon i ”Genus – om det stabilas föränderliga former”. 

Hon menar att vi ska applicera genusbegreppet för att kunna se hur människor formas och 

formar sig till man och kvinna genom samhället. För att förstå hur genus skapas måste vi 

sudda ut den hårda uppdelningen där kvinna och man utför vissa moment. Hirdman vill 

istället att människan ska genomföra aktiviteter, men hon tydliggör att det inte är lätt. 

Överallt stöter vi på ett hårt kontrasttänkande i samhället. Hirdman skriver att femininum 

är underornat och motsats till maskulinum. Hon anser att vi lever i ett samhälle där vi ser 

mannen som norm. Begreppet genus är relevant för denna studie och har här samma 

betydelse som Hirdman anser att begreppet har, nämligen att genus är hur människor 

formas av samhället. Alltså hur samhället bildar män och kvinnor. Begreppet kön är 

också relevant i studien, dock inte i samma utsträckning. Kön i denna studie är det 

biologiska könet, det som vi föds med, som har med biologi att göra (Hirdman, 2001). 

R.W. Connell är professor i undervisning. Han skriver i sin bok ”Om genus” (2002) att 

genus inte är ett naturligt medfött fenomen, utan att vi skapar oss själva som feminina 

eller maskulina och intar en roll i vardagslivet, därmed skapas ett genusmönster. Dock 

finns många faktorer som bidrar till hur en man eller kvinna ska agera i samhället. Pojkar 

får idag lära sig att framstå som hårda och dominerande. Media uppmuntrar pojkar att 
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hålla på med tävlingssporter och det är inte förvånande att unga pojkar arbetar som polis, 

väktare eller militär där det fokuseras på våld. Författaren beskriver utifrån sin egen 

forskning i Sidney att män antas vara envisa och tystlåtna. Kroppsligt sätt har de olika 

könen skillnader, sådant som är biologiskt. Män är generellt sätt lite längre än kvinnor. 

Dessutom finns andra föreställningar om skillnader mellan könen, som inte är biologiskt 

förankrade, anser Connell. Män antas vara snabbare, starkare och tekniskt skickliga. 

Kvinnor förmodas vara de som vårdar sårade och arbetar ofta som socialarbetare, 

psykolog och sjuksköterska. Kvinnor antas dessutom vara lättpåverkade, pratsamma, 

känslosamma samt är bra på petgöra. 

 

Bronwyn Davies, är inspirerad av samhällsvetenskaplig och psykologisk poststrukturell 

forskning och är forskare inom detta ämne. Davies (2003) har studerat hur 4- och 5-

åringar konstruerar kön genom att läsa sagor för dem och observera deras lek vilket 

återges i boken ”Hur flickor och pojkar gör kön”. Hon beskriver att det främst är genom 

språket som barn lär sig ”rätt” genuskonstruktion. Det vore positivt för barn om inte 

ramarna för genusföreställningar och normer vore så snäva, eftersom barnen begränsas av 

dessa föreställningar om genus. Kajsa Svaleryd är föreläsare och handledare i 

genuspedagogiskt arbete. Hon resonerar i sin bok ”Genuspedagogik” att föreställningarna 

om manligt och kvinnligt idag är mer levande i medierna än någonsin. Barn skildras ofta 

genom vuxenvärldens ögon och sällan från sina egna villkor. För flickorna är 

stereotyperna gulliga och för pojkar häftiga. Färgkoderna är också tydliga i klädesaffärer 

och leksaksaffärer, rosa för flickor och blått för pojkar. Här går det att läsa ut vad som 

förväntas av flickor och pojkar genom att studera olika lekmaterial som finns att tillgå. På 

de rosa hyllorna finns ofta köksredskap och hemutrustning. För pojkarna finns leksaker 

som stimulerar kamp om makt och aktivitet som beskrivs som snabba, tuffa och 

spännande medan flickornas lekmaterial framställs som små, gulliga och mjuka 

(Svaleryd, 2002).  

 

Genusteori är centralt idag. Sammanfattningsvis är samhället uppbyggt utifrån hur en 

flicka och pojke ska bete sig. Det finns skillnader mellan män och kvinnor, biologiska 

och sociala. Barn tar efter föreställningarna om vad de tror är det normala, som de lär sig 

i en tidigt i livet. Barnen har redan tidigt föreställningen om hur en man eller kvinna ska 

agera och se ut i en viss livsfas.  
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2.3 Ålder och livsfas 
Vad en människa ska kunna i en viss livsfas, är något som vi tar för givet. Eva Jeppsson 

Grassman är professor på Tema Äldre och Lars-Christer Hydén är professor vid Tema 

Kommunikation, båda på Linköpings Universitet. I deras antologi (2005) beskriver flera 

olika författare kropp, livslopp, åldrande och vad ålder är. De skriver om att vi lever i ett 

samhälle fullt av kroppar som har olika åldrar. Olin Lauritzen (2005) menar att vi kan 

ställa oss frågor som knyts an till olika faser av livet, nämligen olika åldrar. Vad betyder 

det att vara ung, medelålders och gammal? Vad förväntar vi oss av kroppen i den åldern 

samt hur ser vi på den i en specifik ålder? Det samhälle kroppen lever i spelar stor roll, 

men också individens väg genom livet, som ger uttryck för vilken ålder kroppen lever i 

har betydelse.  

 

Peter Öberg (2005), skriver om människor i olika livsfaser. I dagens samhälle har 

kroppen blivit en symbol för vem en människa är. Den muskulösa kroppen samt den fasta 

och disciplinerade kroppen är en kropp som utstrålar att personligheten är stark. Den 

åldrande kroppen har motsatt effekt, med rynkor och kroppsfett. En stor andel människor 

oroar sig för hur deras utseende kommer att förändras när de bli äldre. Många äldre 

människor försöker förneka sin egen ålder och hålla sig yngre genom skönhetsprodukter. 

Även barns ålder har en stor roll, eftersom människor i samhället anser att ett barn ska 

kunna utföra vissa aktiviteter under barndomen. Föräldrar tar för givet att barn ska kunna 

sitta, gå och prata i en viss ålder. Tidemans (2000) resonemang om normalitet 

framkommer tydligt i Öbergs (2005) beskrivning av det normala. Både normativ 

normalitet och individuell eller medicinsk normalitet beskrivs. Att kunna gå i en viss 

ålder är det som är normalt vid en viss tidpunkt, men om barnet inte kan gå i denna ålder 

kan behandling i vissa fall krävas.  

 

En av studiens forskningsfrågor är vad som är normalt och avvikande för en viss livsfas i 

en människas liv enligt barnen i undersökningen, därför är det viktigt att begreppet livsfas 

reds ut. Åldersbegreppet är svårtolkat. När en människa talar om begreppet ålder, tar vi 

för givet att alla vet vad vi menar. En viss ålder är bundet till hur en människa ska agera 

just i den åldern. Begreppet livsfas är däremot inte lika bundet till vad en människa ska 

kunna i just den livsfasen (Öberg, 2005). Så i denna studie används begreppet livsfas 

istället. En människa lever i olika livsfaser i sitt liv, som är ett annat ord för en människas 
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åldersstadier i livet. Till exempel lever ett barn och en medelålders människa i olika 

livsfaser. Denna studie utgår från två olika livsfaser, den medelålders- samt den äldre 

människans livsfas.   

 
 

3. Tidigare forskning 
Tidigare forskning som har fokuserat på människor i olika livsfaser har dock studerat 

varje livsfas för sig. I denna studie där det pågår ett jämförande perspektiv mellan två 

olika livsfaser har jag inte funnit i tidigare forskning. Barns perspektiv är däremot en 

populärt utgångspunkt idag. Mycket forskning utgår från barns tankar och även litteratur 

där det står beskrivet att det är viktigt med barns eget perspektiv (Arnér & Tellgren, 

2006).    

 

 
3.1 Barns perspektiv på en människa i en äldre livsfas 
Kerstin Helin har skrivit en rapport från Institutet för gerontologi. Rapporten som heter 

”10- och 12-åringars kontakter med och attityder till gamla människor” (1974) innehåller 

en undersökning med 186 elever i 10-12 årsålder i en storstadsförort på en grundskola. 

Syftet med studien var att undersöka elevernas kontakter och attityder till äldre 

människor. Studien gjordes med hjälp av två kontaktformulär som eleverna fick fylla i.  

 

Helin (1974) har funnit en genomgående positiv inställning bland barn till äldre 

människor. En familjär kontakt med äldre människor visade sig vara den kontakten som 

dessa elever hade. Helin menar att resultaten beror på vilka erfarenheter barnet har från 

äldre människor, men att de äldre ofta stereotypiseras. Undersökningen skiljer sig från 

Öbergs (2005) studie. Helin (1974) har funnit att det finns övervägande positiva 

föreställningar mot äldre människor, något som inte Öberg (2005) fann. Öberg skriver att 

den åldrande kroppen utstrålar en svag personlighet. Detta går inte att se i Helins 

forskning, där barnen är positivt inställda till en människa i en äldre livsfas. 

Undersökningen är dock gjord 1974 och under de senaste 30 åren kan barns syn på äldre 

ha förändrats vilket gör att dessa resultat eventuellt inte stämmer idag. Helins 

undersökning tar sin grund i hur eleverna endast ser på äldre människor, men vad 

författaren menar med äldre människor framgår inte. 
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3.2 Barns perspektiv på människor i en medelålders livsfas 
Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006) är bland annat forskarstuderande vid 

Pedagogiska institutionen i Örebro. Genom samtal med 6-åriga barn har de frågat dem 

hur de ser på vuxna i sin omgivning i boken ”Barns syn på vuxna”. Undersökningen 

ligger närmare i tid än vad Helins (1974) undersökning gör, därför känns det mer relevant 

att fokusera på denna forskning. Dock koncentrerar sig författarna på barns syn på vuxna 

i allmänhet, inte från ett genusperspektiv.  

 

Arnér och Tellgren (2006) visar att barnen anser att det är viktigt att vuxna är snälla. 

Begreppet snäll har olika betydelser för barnen, men de flesta beskriver att snäll är när en 

vuxen är tillåtande, bryr sig och tar sig tid till dem. Många av barnen relaterar till sina 

föräldrar och mor- och farföräldrar vid svar på frågorna. Det framgår att flera av barnen 

tycker att det är roligare att vara hos mormor och morfar, eller farmor och farfar för att de 

har mer frihet hos dem än hos sina egna föräldrar. Dock beskriver många barn att de 

tycker mycket om sina egna föräldrar just för att de är deras föräldrar.  

 

En intressant aspekt utifrån undersökningen var under ett samtal då en flicka talade om 

lek mellan flickor. Hon förklarade att alla barn i hennes kamratkrets vill vara mamma i 

leken, ingen vill vara pappa. Lösningen blir då att ingen behöver vara pappa utan att man 

får vara någonting annat i stället. Här påvisar Arnér och Tellgren (2006) vikten av 

kamraters betydelse i en lekförhandling. Man skulle också kunna lägga ett 

genusperspektiv på samma leksituation, och göra tolkningen att det är mer attraktivt att 

vara mamma och kvinna, speciellt för flickor. Detta perspektiv är relevant för denna 

studie, som utgår från hur barn reflekterar över människor i olika livsfaser, med fokus på 

män och kvinnor.  

 
 
4. Syfte och frågeställningar  
Denna studie behandlar hur barn talar om män och kvinnor som befinner sig i olika 

livsfaser. Studien är baserad på intervjuer med 10 barn där olika bilder har varit 

utgångspunkten för samtalen. Syftet med studien är att undersöka hur normalitet och 

avvikelse lyfts fram i barnens resonemang om vuxnas livsfaser och hur detta relateras till 

genus. Jag har begränsat mig till dessa frågeställningar som har varit vägledande under 

hela mitt arbete.   
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• Hur bestämmer barnen genus på människor i olika livsfaser? 

• Vad är normalt och avvikande för en livsfas, enligt barnen? 

• Varierar barnens beskrivningar av manligt och kvinnligt utifrån en medelålders- 

samt en äldre människas livsfas? 
 

 
5. Metod 
En kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer med 10 barn var tillvägagångssättet för 

att nå mitt syfte med studien. Förberedelserna inför intervjuerna var omfattande där etiska 

ställningstaganden har varit en viktig del.  

 

 

5.1 Val av metod och informanter  
Att få syn på barnens egna tankar om genus och livsfas var mitt syfte, något som jag 

kunde få kunskap om genom att samtala med dem. Därför använde jag mig av en 

kvalitativ undersökningsmetod. Med kvalitativ menas att man vill få en människas 

uppfattning om hur något framstår för just den människan (Stukát, 2005). Relativt öppna 

intervjufrågor ställdes för att beakta olika uppfattningar. Frågorna ställdes inte i en fast 

ordning utan anpassades till situationen.  

 

Skolan där intervjustudien genomfördes är en mindre skola med 140 barn. I skolan fanns 

det vid tiden för studien 5 klasser, årskurs 1-5, där klasstorlekarna varierade mellan 18-25 

elever. Barnen som blev intervjuade går alla i skolår 1. Klassen består av 23 elever och 2 

pedagoger. 10 barn skulle bli intervjuade från klassen. Min tanke var att jag skulle få 

möjlighet att intervjua 5 flickor och 5 pojkar, med olika familjekonstellationer från olika 

delar av staden för att eventuellt få olika synvinklar på mina frågor. Becker (1991) 

skriver att olika sociala grupper skapar olika sociala regler för normalitet och avvikelse. 

Min tanke var att det kanske fanns olika slags normer och värderingar för vad som är 

normalt och ej, beroende på var i samhället ett barn levde. Jag och pedagogen kom 

överens om 10 barn som lämpade sig för intervjuerna. 5 flickor och 5 pojkar blev 

intervjuade. Resultatet av barnens levnadsförhållanden redovisas i tabell nummer 1. 
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Tabell nummer. 1 Undersökningsgruppens levnadsförhållanden                                                  
 Stadsbo       Lantbo Lägenhet          Villa Separerade föräldrar      Kärnfamilj 

Flickor      2                   3       0                   5                         1                             4 
Pojkar      5                   0                 1                   4                         1                             4 

 
 
5.2 Förberedelser inför intervjuerna och etik 
Att välja ut ”rätt” bilder till intervjuerna var en omständlig process. Jag ville inte ha 

kvinnor som såg ”typiskt” kvinnliga ut med långt hår och riktigt kvinnliga. Inte heller 

män med kort hår som var kraftigt muskulösa. Eftersom syftet med studien var att 

undersöka hur normalitet och avvikelse lyfts fram i barnens resonemang om vuxna i olika 

livsfaser och genus, ville jag inte påverka dem med mitt val av bilder. Jag hittade 

lämpliga bilder och fick tillstånd från bildernas upphovsman att använda bilderna till min 

studie. Även intervjufrågorna var noga utvalda, vilket Fägerborg (1999) anser är viktigt. 

Mina intervjufrågor uppstod under litteraturbearbetningen (se bilaga 5). 

 
När jag samtalade med pedagogen i verksamheten kring vad mina intervjuer skulle beröra 

sa hon att inget speciellt tillstånd från föräldrarna behövdes. Skolan har ett avtal att 

sådant tillstånd endast behövs om frågorna är av känslig karaktär. Ett muntligt 

godkännande från rektorn var det som behövdes, vilket ordnades. Rektorn och pedagogen 

menade att ämnet inte är känsligt på grund av att det inte berör en speciell grupp av 

människor, ämnets syfte är inte av sexuell art samt har inte som fokus att studera barnens 

privatliv. När det gäller forskningsetik finns fyra huvudkrav som ska följas. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa 

krav följde jag noga genom att tydliggöra att för barnen att de hade rätt att avbryta 

intervjun. Även vad deras medverkan bidrog till. Jag var noga med att berätta att deras 

namn skulle vara anonyma samt att alla uppgifter enbart används till det som är avsett, 

nämligen uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002).  

 
5.3 Genomförande och problematik  
Jag genomförde intervjuer under två dagar. Intervjuerna genomfördes individuellt med ett 

barn i taget, för att få fram så många olika uppfattningar som möjligt. Eftersom mitt syfte 

var hur barn bestämmer genus för människor i olika livsfaser använde jag mig av 

intervjuer med hjälp av bilder. Att använda sig av bilder vid intervjuer är ett bra sätt för 

att få fram hur barn tänker kring något. Barnet får då berätta vad de tänker om bilden 

(Doverborg & Pramling, 1985). Fyra bilder användes, en i taget. Bildernas ordning var 
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också av stor betydelse eftersom det barnet har sagt om en bild innan säkerligen 

påverkade det barnet sa till nästa bild. Jag visade först bilden på den första kvinnan (se 

bilaga 1), därefter bilden på den andra kvinnan (se bilaga 2). Nästa bild var mannen (se 

bilaga 3), sedan den andra mannen (se bilaga 4). Jag ställde 6 likadana frågor till varje 

bild (se bilaga 5), de övriga frågorna ställdes endast en gång, för att få en övergripande 

bild av hur barnet resonerade. Frågorna var nedskrivna på ett papper som jag hade med 

mig under intervjuerna. Samtidigt fokuserade jag mer på barnens egna reflektioner och 

utgick från dem. Doverborg och Pramling (1985) talar också om att det är praktiskt med 

en bandspelare på plats för att spela in samtalet, vilket jag har använt mig av. Jag kunde 

vara mer aktiv i samtalet när jag använde bandspelare som hjälpmedel och inte behövde 

anteckna.  

 

Samtalet inleddes med att tala om något positivt som hade hänt under dagen för att få en 

avslappnad situation (Doverborg och Pramling, 1985). Jag ville skapa en förtroendefull 

situation där barnet kände tillit för mig. Efter varje intervju antecknade jag om det var 

något speciellt, till exempel ansiktsuttryck eller liknande som barnet hade gjort. En 

placering som kändes trygg för barnet var viktigt (Doverborg och Pramling, 1985). Ett 

rum där barnet kände igen sig i, där inga störningsmoment fanns var lämpligt. Ena dagen 

befann vi oss i ett kök där barnen befinner sig dagligen, samt utanför klassrummet den 

andra dagen. 

 
Vissa av intervjuerna var dock problematiska. Det var svårt att få kontakt med några av 

barnen, kanske berodde det på att de kände sig osäkra på vad jag ville med intervjun. 

Vissa barn var mer intresserade av bandspelaren som befann sig på bordet än intervjun. 

Även dagsformen på de intervjuade barnen var olika. Under den första dagen intervjuade 

jag 4 barn direkt efter gymnastiken, vilket var kl. 13.00. Då var barnen trötta efter 

idrotten och det var därför de inte var fokuserade på mina frågor. Kanske hade resultatet 

kunnat bli annorlunda om barnen varit piggare, eftersom de då kunde reflektera mer kring 

mina frågor. Även mitt sätt att ställa frågor kan ha påverkat dem. Hur jag ställde frågan, 

vilket tonfall jag använde, om de förstod frågan eller om de var osäkra på vem jag var 

kan ha påverkat. Det kändes som att vissa barn ville svara rätt genom deras sätt att vänta 

med att svara. I många fall kan de ha känt sig begränsade av bildernas påverkan. De 

kanske svarade på frågorna utifrån bildernas illustrationer, då de kanske kände att de 

svarade rätt då.  
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5.4 Bearbetning av data  
De bandade samtalen transkriberades, vilket innebar att jag skrev ut intervjuerna 

ordagrant. Detta var en åtgärd för att analysen skulle kunna göras på ett material som på 

bästa sätt respresenterade intervjusituationen. För att få en överblick över intervjuerna 

skrev jag ut dem från datorn, så att jag lättare skulle få en överblick. Utifrån 

transkriptionerna letade jag efter samband och skillnader i materialet som jag 

sammanställde i kategorier.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11  



6. Resultat och analys 
Här presenterar jag resultatet av barnens reflektioner kring män och kvinnor i olika 

livsfaser utifrån studiens problemställning. Jag har sammanställt det barnen talar mest om 

i 5 olika kategorier, men även de skillnader jag har sett ingår i resultatet. Kategorierna är 

en människas utseende, egenskaper, yrken, färger samt artefakter. Hur barnen reflekterar 

kring forskningsfrågorna är invävt i kategorierna, men jag använder mig av barnens egna 

kommentarer för extra tydliggöra kategorierna. Där det är av betydelse att barnet är flicka 

eller pojke har jag lyft fram det i texten, i andra fall beskrivs intervjupersonerna endast 

som barn. Av etiska skäl har jag i vissa fall ändrat vissa ord för att riktiga namn och 

dylikt inte ska avslöjas. 

 

 

6.1 Allmänt kring intervjuerna 
Under intervjuerna använder barnen begrepp som bland annat gammal kille, gammal tjej, 

flicka, pojke, tjej och kille till bilderna. Att barnen använder dessa begrepp för 

människorna på bilderna är en intressant aspekt. De använder inte ord som kvinna och 

man. I många fall förknippas barnens föräldrar och mor- och farföräldrar med bilderna. 

Då talar barnen ur ett jämförande perspektiv hur deras släkt ser ut och beter sig 

jämförelsevis med människorna på bilderna. Gammal kille och gammal tjej används 

endast när barnen talar om deras egna mor- och farföräldrar eller om de talar om 

bildernas motiv. I andra fall talar barnen om en gammal människa, utan att lägga någon 

genusaspekt på personen. I Helin (1974) visade i sin studie att den familjära kontakten 

var den kontakt med människor i äldre livsfaser som många av barnen hade, något som 

denna undersökning också visar genom att barnen ofta jämför människorna på bilderna 

med sina släktingar. 

 

 

6.2 Utseendets stora betydelse  
Utseendet spelar roll för hur en människa i en viss livsfas förväntas se ut. Här kommer de 

traditionella könsrollsidealen in. Håret har en stor betydelse, män ska ha kort hår och 

kvinnor ska ha långt hår. Många av barnen antyder att män får ha långt hår, men att det är 

kvinnor som ska ha det. De förklarar att de kan bli förvirrade om de inte ser om 

människan är man eller kvinna, på grund av hårlängden. De berättar att det är mer vanligt 

att kvinnor har långt hår än att män har det. Här vill jag referera till Tideman (2000) som 

beskriver olika former av normalitet. Den statistiska normaliteten, som utgår från att det 

12  



som inte stämmer överens med det genomsnittliga är avvikande, är centralt utifrån vad 

barnen anser. I detta fall är barnen från undersökningsgruppen mer vana att se en kvinna 

som har långt hår. När en man har långt hår avviker han från det vardagliga, eftersom 

långt hår på män inte är vanligt, enligt barnen. Barn A berättar utifrån bild 2, där barnet 

funderar över män och kort hår. 

 
Barn A: Den ser ut både som en kille och en tjej. 

Intervjuare: Hur menar du? 

Barn A: För att den har kort hår och ser ut som en kille i håret. Men 

som en tjej på läpparna.  

Intervjuare: Hurdana läppar ska man ha om man är kille? 

Barn A: Inte läppstift och inte sminka sig.  

 

Här kommer även make up in som en aspekt på utseendet. Att män inte ska sminka sig 

verkar vara en självklarhet hos flera av barnen från undersökningsgruppen. Becker (1991) 

skriver att en människas utseende och egenskaper är något som samhället kan se som 

avvikande.  
 

Människors kläder i olika livsfaser är ett återkommande ämne under intervjuerna. Flera 

av barnen pekar ut vilka kläder de tycker om utifrån bilderna. Många av dem tycker inte 

att kvinnan på bild 1 ska ha en blå skjorta, eftersom det är en ”killskjorta”. Hon ska hellre 

bära en långtröja, som dock inte ska vara ungdomlig. Färgen på tröjan ska då vara vit 

eller rosa. Här syns det tydligt att dessa barn påverkas av rådande sociala normer, något 

som Becker (1991) också beskriver. Connell (2002) skriver att en människa skapar sig 

själv som feminin eller maskulin. I intervjuerna försöker dessa barn placera människorna 

på bilderna i olika fack, feminina eller maskulina. De gillar inte skjortan på bild 1, 

eftersom den används av en kvinna. Om en man hade använt samma skjorta, hade han 

placerats i ”rätt” fack. Då hade säkerligen dessa barn inte kommenterat skjortan. Szönyi 

(2004) anser att grunden till det som en människa anser är normalt kommer ursprungligen 

från reklam. Barnen i denna studie kan omedvetet ha blivit påverkade av reklam, där 

stereotypa könsroller ofta finns. Tilläggas bör att det finns många fler faktorer som spelar 

roll när barn bestämmer genus, inte bara reklam.   

 

 

13  



6.2.1 Utseendets betydelse utifrån genus 
En intressant aspekt är att barnen talar om mäns utseende i större utsträckning än 

kvinnans. Det finns mer regler kring hur en man ska se ut än en kvinna. Hirdman (2001) 

skriver att vi lever i ett samhälle där mannen är en norm för mänskligheten. Här visar 

dessa barn att män har fler regler i utseendeaspekten att följa jämfört med kvinnan. 

Hirdmans teori bekräftas på detta vis genom att mannen, enligt barnen, ska synas mer och 

vara en förebild genom att de har mer krav på hans utseende. Hår, kläder samt smink är 

centrala begrepp i barnens resonemang. Att män får ha långt hår och sminka sig går bra, 

men endast om de har för avsikt att klä ut sig. Barn B har ett exempel på detta.  

 
Barn B: Jag har sett killar på TV som har långt hår, men bara om de är 

coola och tuffa och om de klär ut sig. Om en kille ska sminka sig så går 

det bra, men bara om det är på låtsats och om de ska klä ut sig. 

 

Att vara man och ha långt hår och smink i vardagen är något som flera av de intervjuade 

ser som avvikande. Samtidigt menar dessa barn att det inte uppstår problem om en 

manlig gestalt stundtals använder smink och långt hår. Ett barn visar i nästa exempel vad 

denne har för syn på det manliga könet, där utgångspunkten är från bild 3. 

 
Barn C: Killar tar parfym och arbetar som modeller. Om killar ska 

färga håret så ska de ha färga det svart eller gult. Tjejer ska färga 

håret rosa, vitt eller gult. 

 

Genom detta exempel visas att mannen kan ha ett fint utseende och använda parfym, om en 

man arbetar som modell. Connell (2002) anser att det finns många faktorer som visar hur 

en man och kvinna ska agera i samhället. Utifrån barnens resonemang visar de att Connells 

teori kan stämma när det gäller hur de talar om utseende. Män ska agera utifrån samhällets 

förväntningar med hårlängd och make up. Även en aspekt på hårfärg och att färga håret i en 

annan färg finns det reflektioner kring. Här talar barnet om att män ska färga håret bland 

annat till svart, som är mer vardagliga färger i håret till skillnad mot de färger som barnet 

föreslår till kvinnor. Vitt eller rosa är inte lika alldagliga färger som används i håret. Både 

män och kvinnor får färga håret gult, som barnet vid ett senare tillfälle beskriver som en 

neutral färg för både män och kvinnor. Samma barn beskriver hur en riktig man ska se ut i 

nästa exempel.  
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Barn C: Om man är en riktig kille ska man ha mustasch.  

 

Begreppet riktig kille är ett svårtolkat begrepp utifrån detta exempel. Det beskriver dock 

att barnet har en uppfattning vad som menas med riktiga killar. En riktig kille kan vara ett 

uttryck för den norm som barnet har om män. Även här vill jag anknyta till det Connell 

(2002) tidigare beskrivit, nämligen att det finns faktorer som visar hur en man och en 

kvinna ska bete sig i samhället. Att det finns föreställningar om riktiga män och kvinnor 

har säkerligen sin grund i samhällets förväntningar på hur män och kvinnor ska vara, 

något som barnen har med sig.    

 

Barnen uttrycker vad som är normalt utifrån utseendeaspekten. De flesta är överens om 

att flickor ska ha har långt hår, använda kjol samt sminka sig. Det talas om att pojkar ska 

ha kort hår och använda byxor eller shorts. Ett barn ger ett exempel på vilka effekter ett 

avvikande utseende kan få, utifrån en flickas syn. 

 
Flicka D: Jag vill se ut som en flicka, eftersom jag är en flicka. 

Annars kan jag bli retad och det vill jag inte.      

 
 
 
6.2.2 Utseendets betydelse utifrån livsfaser 
En sammantagen förståelse bland barnen är att människor som lever i en viss livsfas med 

en hög ålder ska vara skrynkliga och tänderna ska vara gula. Öberg (2005) anser att en 

stor andel människor i en äldre livsfas använder produkter för att förneka sin egen ålder. 

Enligt barnen i denna studie verkar det ändå vara en förutsättning att äldre människor ska 

vara skrynkliga samt ha gula tänder. Ett barn ger exempel på detta utifrån bild 2 och 4. 

 
Intervjare: Hur kan man se att en människa är gammal? 

Barn E: Den är skrynklig och har gula tänder. Det är bra om den har så, 

för då går det att se att den är gammal.  
 

Samtidigt berättar barnen att en människa kan vara gammal, även om denne inte har gula 

tänder. Enligt barnen från intervjuerna är just rynkorna det som gör att en människa ser 

äldre ut. Öberg (2005) skriver att kroppen är en symbol för vem en människa är. Han 

menar att det går att se på en människas kropp vad för ålder människan har, något som 

barnen i undersökningsgruppen visar stämmer. Skillnaden på en medelålders- och en 
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äldre människa är just rynkor, enligt dem. Samma barn som exemplet innan har en 

bestämd åsikt om att äldre människor ska använda glasögon, där barnet tittar på bild 2 när 

denne förklarar. 

 
Barn E: Glasögon, det ska gamla människor ha.  

 

Resonemang kring vilka kläder som lämpar sig för olika livsfaser förekommer. En av 

studiens forskningsfrågor är om barnens beskrivningar varierar för manligt och kvinnligt 

utifrån livsfaser. I nästa exempel syns tankar kring frågan, dock inte utifrån manligt 

respektive kvinnligt. Här förekommer ett jämförande perspektiv kring vad en äldre samt 

en yngre vuxen får använda i klädesväg.  

 
Barn F: Gamla människor ska ha långtröjor och långbyxor, eftersom de 

inte ska få så mycket sol på sig. En vuxen människa ska inte ha 

ungdomliga kläder, som korta tröjor, eftersom de faktiskt är vuxna.  

 

Här reflekteras det över anledningar till varför en människa inte får använda vissa kläder. 

En äldre människa ska inte få för mycket sol på kroppen, varav anledningen till att de ska 

använda kläder som täcker större delen av kroppen. En människa i en medelålders livsfas 

ska inte bära korta tröjor, eftersom de är vuxna. Det finns tydliga gränser kring vad en 

människa får använda, något som syntes i föregående resonemang. 

 
 
 
6.3 En människas egenskaper 
En människa ska vara snäll oberoende vilken livsfas människan befinner sig i. Samma 

resultat fick Arnér och Tellgren (2006) i sin undersökning av hur barn anser hur vuxna 

ska vara. Begreppen glad och snäll verkar ha en liknande innebörd hos barnen. Om en 

människa är glad, så är den snäll. En intressant aspekt är att barnen berättar att man kan 

se på en bild hur en människa är genom att titta på munnen. Ett exempel berättar barn E. 
 

Barn E: Man ser på en bild om en människa är snäll eller dum. 

Intervjuare: Hur kan man göra det?   
Barn E: Man kan kolla på mungiporna, om de går uppåt eller neråt.  
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Människor i samma livsfas som barnens egna föräldrar finns det åsikter kring. Speciellt 

människans egenskaper är viktiga här. Becker (1991) beskriver att just egenskaper är 

något som en människa kan se som normalt och avvikande. I denna undersökning visar 

barnen att vissa egenskaper kan vara avvikande, däremot behöver inte personerna 

avvikande för det. Ett barn beskriver vuxnas egenskaper utifrån sina egna föräldrar. 

 
Barn C: Vuxna ska vara gifta och de ska ha barn. De ska vara snälla 

och inte bråka. Om de bråkar så finns det risk att de går isär.  

 
Här har barnet önskningar om hur en vuxen människa ska bete sig. Vidare talar barnet om 

att det finns gifta par som har skiljt sig och att de är lika mycket värda för det. Samtidigt 

som barnet menar att det är en rädsla som finns att föräldrar ska separera.  

 

 

6.3.1 Egenskapers betydelse utifrån genus 
En av denna studies problemställningar är hur barnen bestämmer genus i olika livsfaser. 

Utifrån barnens beskrivningar och resonemang bestäms genus genom att titta på utseende 

och fundera över egenskaper. Om en människa är skrynklig och snäll så är människan 

säkerligen gammal, resonerar barnen. Det framgår att en pojke tycker att män är mer 

aggressiva än kvinnor i allmänhet. Pojken talar om bild 3, på mannen i en medelålders 

livsfas. Han berättar att denna man inte ser ut att vara en man som bråkar, men att många 

män sitter i fängelset och slåss. Även Connell (2002) beskriver att dagens män framstår 

som hårda och dominerande. Han skriver att många unga pojkar arbetar som polis, 

väktare samt militär, där det fokuseras på våld. Ett annat barn talar om hur män kan vara, 

dock inte hur kvinnor kan vara. I detta fall är det en flicka som berättar. Flickan tittar på 

bild 3 när denne berättar. 

 
Barn G: Killar kan vara coola och tuffa.  
 

Orden coola och tuffa förknippas ofta med det manliga könet (Svaleryd, 2002), något 

som även barnen använder sig av. Svaleryd beskriver pojkars leksaksmaterial, där 

stereotyperna är just häftiga. I detta exempel använder barnet just dessa ”hårda” begrepp, 

coola och tuffa. 

 

Stereotypa könsroller kommer in i barnens resonemang. Att en människa har olika 

intressen är barnen överens om, däremot finns det bestämmelser för vad en kvinna och 
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man får intressera sig för. Här talar ett barn utifrån bild 1, på kvinnan i 

medelålderslivsfasen.  

 
Barn H: Man tycker om att göra olika saker, som den här tjejen tycker 

om att bygga saker. Jag kan se det för hon har en byggarskjorta. Hon är 

lite ovanlig. 

Intervjuare: Varför är hon ovanlig? 

Barn H: Hon bara är det. Inte så många tjejer som tycker om att bygga 

grejor.  

 

Barnets resonemang går ut på att de flesta kvinnor inte tycker om att bygga saker, vilket 

verkar vara en självklarhet för barnet. Det framgår av samtalet, eftersom barnet 

framhåller att kvinnan på bilden är ovanlig.  

 
6.3.2 Egenskapers betydelse utifrån livsfaser 
Många av barnen associerar bilderna med sina egna föräldrar samt mor- och farföräldrar, 

då speciellt släktens egenskaper. Ett resonemang som gick att se hos flera av barnen ger 

detta barn ett exempel på. 

 
Barn A: Den gamla killen ser snäll ut, för han ser ut som min farfar.  

 

Ett jämförande perspektiv kring om människan på bilden är lik barnens egna släktingar 

finns kontinuerligt. Om barnets egen farfar/mormor/pappa är snäll och är lik människan 

på bilden, så drogs slutsatsen att människan på bilden också är snäll.  

 

Hur äldre människor ska bete sig är ett viktigt fenomen som flera av barnen pratar om. 

Olin Lauritzen (2002) skriver att vi kan fråga oss vad vi förväntar oss av en specifik 

ålder. Just detta är något som barnen i undersökningen gör. De utgår från sina egna mor- 

och farföräldrar och funderar på hur deras egna släktingar i olika livsfaser gör. Flera av 

barnen talar om att just äldre människor ger barn saker tillexempel godis och 

pepparkakor. Barnen berättar att om en människa ger ett barn något, så är människan 

snäll.  

 
Barn F: Där vi bodde förut bodde en gammal som var snäll och gav oss 

pepparkakor. 
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Arnér och Tellgrens (2006) undersökning har fått resultatet att barn gärna vill vara hos 

mor- och farföräldrar eftersom de har mer frihet där. Detta resultat visar dock inte detta. 

Barn D beskriver hur en människa i en äldre livsfas ska vara med utgångspunkt från bild 

4, på den äldre mannen. 

 
Barn C: De ska vara snälla om de får något barnbarn. De får inte 

skämma bort för mycket. Som min mormor och morfar, varenda gång 

jag träffar dem köper de godis och jag får nästan alltid göra som jag 

vill. Gamla människor får skämma bort barnbarn lite, men inte för 

mycket.  

 

Ett annat barn berättar att mannen på bild 4 ser trött ut. Anledningen är att en äldre 

människa ska vara trött, eftersom de har gjort mycket i sitt liv. Samma barn berättar att 

den äldre kvinnan inte ser ut att vara lika trött. Anledningen till att hon inte ser lika trött 

ut kan barnet inte ange. 

 
Intervjuare: Hur kan du se att hon inte ser så trött ut? 

Barn I: Hon gör bara inte det.  

 
 

6.4 Yrkens stora innebörd  
Flera av barnen insisterar på att det går att se på bilderna vad personerna arbetar med. 

Kvinnan på bild 1 fick yrken som polis, doktor och snickare på grund av brickan som 

bärs runt halsen samt skjortan. Mannen på bild 3 ser ut att arbeta med fordon eftersom 

han bär en fleecetröja. Ett barn vill att en man ska bära fleecetröja om han arbetar med 

fordon. Här är detta exempel utifrån bild 3. 
 

Intervjuare: Vad tror du att denna människa arbetar med? 

Barn F: Bilar såklart! 

Intervjuare: Varför då? 

Barn F: Han ser ut att jobba med bilar. 

Intervjuare: Hur kan du se det? 

Barn F: För min pappa har fleecetröja och han jobbar med bilar. Killen 

på bilden har också fleecetröja. Det ska man ha om man jobbar med 

bilar.  
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Barnets egen erfarenhet är att en man som arbetar med fordon bär fleecetröja. Här drar 

barnet slutsatsen att mannen på bilden arbetar med fordon, eftersom fleecetröjan används 

på bilden. Andra barn tycker att mannen ser ut att arbeta med hus eller som 

fastighetsmäklare. Mannens placering på bilden är inuti ett hus, några av barnen pratar 

om att han har byggt huset.  

 

 
6.4.1 Yrkens betydelse utifrån genus 
Att det finns traditionella kvinno- och mansyrken har barnen olika uppfattningar om. 

Vissa barn tycker att det finns arbeten som endast kvinnor eller män kan arbeta med. De 

tar då upp kvinnoarbeten som att laga mat, frisör samt ryttare. Mansdominerande yrken är 

fordon, datorer och fastighetsmäklare. Dock finns det vissa barn i undersökningsgruppen 

som anser att det helt enkelt inte finns könsbundna arbeten.  

 
Barn J: Det finns bara inte tjej- och killjobb.  

 

Även i genusfrågor anknyter barnen som jag har intervjuat till sina föräldrar. Några av 

barnen säger att de känner igen människorna på bilderna och tror att människan på bilden 

arbetar på förälderns arbetsplats. Barn B ger ett exempel på det utifrån bild 1. 
 

Barn B: Den vuxna tjejen ser ut att jobba på min mammas jobb. Hon 

jobbar med gamla människor.  

 

Här berättar barnet att mamman arbetar med äldre människor. Detta är enligt Connell 

(2002) ett typiskt kvinnoyrke, där kvinnan vårdar människor. När barnen resonerade 

kring vilka arbeten som lämpade sig för kvinnor eller män, hade flertalet av barnen 

svårigheter med att precisera vilka yrken det var. Barn B ger här ett exempel på hur svårt 

det är att säga exakt vad en man eller kvinna får arbeta med.   
 

Intervjuare: Vad får en tjej arbeta med?  

Barn B: Killar och tjejer jobbar med olika jobb. Killar jobbar med vissa 

jobb och tjejer med andra jobb.  
 
 
6.4.2 Yrkens betydelse utifrån livsfas 
Barnen talar om den äldre generationen. En av studiens forskningsfrågor är vad barnen 

anser som normalt och avvikande i en viss livsfas. Denna fråga reflekterar barnen över 
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här. Barnen anser att äldre inte arbetar med riktiga arbeten, eftersom de är så trötta. 

Barnen menar att det normala är att inte arbeta när en människa uppnår en äldre livsfas. 

Utifrån undersökningsgruppens resonemang går det att urskilja att de anser att en 

åldrande kropp är trött och inte har kraft att arbeta. Detta kan anknytas till Öberg (2002), 

som anser att den åldrande kroppen ger negativa associationer jämfört med den yngre 

kroppen. Dock anser flera av barnen att pension är ett yrke som en äldre människa kan 

arbeta med, som i detta exempel. 
 

Barn J: Många gamla människor jobbar inte. De har pension. Där kan 

de också jobba. 

 

Vad det innebär att arbeta med pension har ett barn ett exempel på. Här talar barnet utifrån 

bild 2, på den äldre kvinnan.  

 
Barn H: En gammal människa kan jobba med pension, den här tjejen 

ser ut att göra det.  

Intervjuare: Vad gör man då, när man jobbar med pension? 

Barn H: Dricker kaffe. Hon ser ut att tycka om det.  

 

Det finns det inga specifika skillnader i vad kvinnor och män i olika livsfaser får ha för 

yrke. Barnen talar endast om att människor i en äldre livsfas arbetar med pension, med att 

dricka kaffe eller att de är för trötta för att arbeta. Dock skiljer sig en beskrivning från vad 

den äldre kvinnan har för yrke. Barn G berättar utifrån bild 2.  

 
Barn G: Hon ser ut att jobba i en affär på stan. 

 

Olin Lauritzen (2005) talar om vad det betyder att vara ung, medelålders och gammal, 

vad vi förväntar oss av kroppen i en speciell livsfas. I detta fall förväntar sig barnen att 

människor som lever i en äldre livsfas inte orkar lika mycket som en människa i en 

medelålders livsfas. Normativ normalitet, som är den andra definitionen av normalitet, 

enligt Tideman (2000), syns i barnens resonemang. Barnen reflekterar över vad som är 

normalt vid en viss tidpunkt, nämligen normalitet för en åldrande människa. I likhet med 

Helins (1974) undersökning ställer sig ändå barnen positiva till äldre människor, trots 

spekulationer om att de är trötta och inte orkar så mycket.  
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6.5 Färger är betydelsefulla 
Ett barn talar om att flickor och pojkar har olika hudfärger, både när en människa är liten 

och stor.  

 
Barn C: Killar kan ibland ha lite mörkare hud än tjejer. Det 

kallar man för vuxenhud. Tjejerna är lite mörkare när de är 

små, tills de är fyra år och då är killarna ljusare. Men 

killarna blir mörkare och tjejerna ljusare när de bli stora.  

Intervjuare: Varför blir det så? 

Barn C: Huden ändrar sig alltid och får andra färger. Det 

beror på hur mycket man är i solen. Fast tjejer kan inte 

ändra mörkheten. Eller jo, de kan ju vara kolsvarta om de 

kommer från ett annat land, men det beror inte på det.  
 

Detta är ett spännande resonemang, där det är svårt att säga om barnet menar att 

hudfärgen ändras på grund av solen. Syftet med studien, vad barnen lyfter fram som 

normalt och avvikande utifrån livsfaser och genus, går att se i barn C:s påstående. Barnet 

berättar utifrån dennes egna erfarenheter och föreställningar, det som detta barn ser som 

normalt. Här lyfter barnet fram att en människa har olika hudfärger under en livstid, 

beroende på om det är en man eller kvinna.   

 

 
6.5.1 Färgers betydelse utifrån genus 
Det är bara vissa barn som anser att det finns könsbundna färger. De barn som anser att 

könsbundenhet till färger finns anser att rosa, vit samt röd associeras med flickor. En färg 

som pojkar ska använda är blå. Svart, grå och gul är neutrala färger som både flickor och 

pojkar kan använda. Samtidigt är dessa barn överens om att pojkar får använda rosa 

kläder men helst ska pojkar använda deras egna färger. Svaleryd (2002) anser att det i 

leksaksaffärer finns rosa och blå hyllor. Pojkarna och flickorna vet precis till vilket håll 

de ska gå för att komma till ”deras” leksaksutbud. Dock anser några barn i studien att det 

inte finns könsbundna färger. Ett av barnen är säker i svaret. 

 
Barn D: Det finns inte tjej- och killfärger. 

Intervjuare: Varför inte? 

Barn D: Det gör bara inte det.  
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Vissa barn är osäkra på om färger är könsbundna. De tänker främst på färgerna svart, gul 

samt grå. Dessa barn talar också om naturlig hårfärg, något som ett av barnen anser att vi 

har biologiskt i oss. Barn D funderar över en människa som har vitt hår. Det behöver inte 

vara en flicka som har vitt hår, även om många andra säger att vitt är en flickfärg, 

reflekterar barnet över.  

 

 

6.5.2 Färgers betydelse utifrån livsfaser  
Utifrån barnens resonemang kring livsfaser och färger kan det konstateras att barnen inte 

relaterar någon specifik färg till en viss livsfas. De talar om att en människa får bära den 

färg människan önskar. Samtidigt menar barnen att lite hänsyn måste tas till om det är en 

man eller kvinna som ska använda färgen. Endast ett barn har åsikter kring vilka färger en 

människa i en speciell livsfas får använda. Här reflekteras det över att äldre människor 

ska bära mer ointressanta färger än medelålders människor, som har tillåtelse att använda 

starkare färger. När barn G pratar så tittar denne på bild 1, på den vuxna kvinnan.   
 

Barn G: Vuxna får ha lite klatschigare färger, men gamla ska ha gul 

och brun och så, lite mer tråkiga.  

 

Barnets resonemang, där en vuxen har tillåtelse att bära starkare färger än en äldre 

människor är intressant. Helins (1974) undersökning fann en genomgående positiv 

inställning till äldre människor. Resultatet från hennes forskning stämmer dock inte i 

denna studie om man utgår från barn G:s resonemang. Det kan tolkas som att Barn G 

anser att en äldre människa ska inta en mer ”tråkig” roll än en vuxen. Vi ser också att han 

gör en distinktion mellan att vara vuxen och gammal. En av studiens forskningsfrågor är 

om beskrivningarna varierar utifrån medelålders- samt äldres livsfaser enligt barnen och i 

påståendet från barn skiftar faktiskt föreställningarna om livsfaserna. Här ska, som 

tidigare beskrivet, en medelålders människa ha starkare färger och en äldre människa 

använda dovare färger. Utifrån detta varierar beskrivningen om hur människor i olika 

faser av livet ska bete sig. Studiens forskningsfråga fokuserade också på manligt och 

kvinnligt i livsfaser, dock koncentrerade sig barnet inte på genus i den bemärkelsen.  
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Vissa färger förknippas med vissa aktiviteter, då speciellt sportaktiviteter. Några av 

barnen påstår att människorna på bilderna använder färger som förknippas med ett 

fotbollslag, golf och hockey. Här går det också att se en samhällspåverkan, där 

fotbollslagsfärger, hockeylagsfärger med flera påverkar barnens resonemang kring färger 

(Hirdman, 2001). Slutsatsen dras då från barnen att människorna på bilderna är 

intresserade av den sporten. Barn H har ett exempel på detta.  

 
Barn H: Den gamla mannen har golffärger på tröjan, så han gillar nog 

att spela golf.   
 

Barnen har lättare att fokusera på människornas livsfaser än om det är en man eller en 

kvinna på bilden. Det kan bero på att människornas faser i livet var så pass olika. Barnen 

visar mer intresse att berätta på vilket sätt en äldre människa skiljer sitt utseende från en 

medelålders människa. Genus kanske är orelevant för barnen i denna bemärkelse. Barn D 

visar ett exempel på detta. 

 
Barn D: En gammal ska ha gula tänder och rynkor, till skillnad från en 

vuxen som inte har rynkor och gula tänder än.  

 

 

6.6 Artefakter i olika livsfaser 
Barnen talar om artefakter, såsom leksaker samt villkor för dessa. Här utgår de mestadels 

från sin egen situation och talar om deras materialtillgång. Barnen resonerar kring saker 

som tillhör flickor och pojkar, något som dock är en svårighet att reflektera kring. Några 

av barnen hade svårt att precisera vilka saker som tillhör en man eller kvinna. Här kunde 

resonemang höras som att samhället har vissa åsikter kring manligt och kvinnligt, men att 

skolan har andra åsikter. Barn F visar exempel på detta. 
 

Barn F: Hemma och så har jag tjejgrejor som jag leker med. Jag är ju 

tjej, så jag ska få ha tjejgrejor. Men i skolan säger fröknarna att alla får 

leka med allt. Om pojkarna leker med dockor i skolan så ska inte  

tjejerna skratta åt dem.  

 

Davies (2003) skriver om att det främst är genom språket som barn lär sig ”rätt” 

genuskonstruktion. Språket används till stor del i just leken, både i skola och hem. När 
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det talas om vilka saker som utmärktes som flick- och pojksaker uttryckte sig ett barn 

såhär. Även i detta påstående märks en tveksamhet och inte ett preciserande svar på om 

det finns bundenhet till manligt och kvinnligt med saker.  

  
Intervjuare: Vad är det för saker som är killsaker? 

Barn B: Att flickor och pojkar lekar olika.  

 

Vilka artefakter som är godkända för äldre människor än de i barnens egna åldrar talar 

endast ett barn om. Män får använda snickarsaker, som hammare och motorsåg. Kvinnor 

ska däremot använda köksutrustning. Detta gäller, enligt barnet, för både en medelålders- 

och en äldre livsfas. Enligt Svaleryd (2002) kan vi finna dessa artefakter även i barnens 

leksaksutbud, där byggredskapen får användas av pojkar och köksutrustningen av flickor. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur normalitet och avvikelse lyfts fram i barnens 

resonemang om vuxnas livsfaser och genus. Utifrån genusperspektivet är en avvikelse 

från barnens resonemang om en kvinna använder byggutrustning eller om en man nyttjar 

köksredskap. Däremot är det inte en så stor avvikelse så barnen tar avstånd från det. 

Barnen tydliggör att det finns män som lagar mat och kvinnor som arbetar med 

byggmaterial, men att det är en ovanlighet.  

 
 
 
6.6.1 Artefakters betydelse utifrån genus 
Att det finns pojksaker och flicksaker är barnen överens om, speciellt i leksaker. Killar 

vill ha tuffa saker, som fotbollar. Flickor vill ha finare saker, till exempel smink och 

peruker. Svaleryd (2002) beskriver att föreställningarna om manligt och kvinnligt idag är 

mer levande än någonsin. Detta påstående syns tydligt i nästa exempel. Ett barn beskriver 

en situation om bundenhet till leksaker utifrån manligt och kvinnligt, som utgår från 

barnens egen livsfas. 

 
Barn F: Tjejer vill ha fina saker som man kan leka med. Men ibland vill 

tjejer ha killsaker. Jag känner en tjej som nästan är som en kille och hon 

vill bara ha killsaker.  

 

Utifrån barn F får flickor leka med pojksaker. Samtidigt hade barnet ett uttryck i ansiktet 

som såg ut att visa att barnet tyckte att det var något underligt. Barn F fortsätter sin 

diskussion. 
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Barn F: Jag vill ju bara ha tjejsaker eftersom jag är tjej.   
 

Samtidigt som barnet tycker att det är godkänt att en flicka använder pojkars lekmaterial, så 

eftersträvar hon det ”normala”. Davies (2003) anser att genusramarna idag är snäva, då 

barn begränsas av om de är flicka eller pojke. Utifrån barnets resonemang begränsas hon av 

vissa genusmönster, eftersom hon anser att hon är flicka och att hon då ska visa att hon är 

det.  

 

Om pojkar får eller inte får leka med flickors lekmaterial talas det inte om. Inget av barnen 

fokuserar på detta, varken pojke eller flicka.  

 
 
6.6.2 Artefakters betydelse utifrån livsfaser 
Vilka saker som utmärks som flick- och pojksaker för olika livsfaser är svåra bedömningar 

för barnen. En av studiens forskningsfrågor är vad som är normalt och avvikande utifrån en 

medelålders- samt en äldre människas livsfas. Flera av barnen har inga speciella svar på 

dessa och vissa beskriver att det inte finns skillnader i vilka saker som får användas av en 

speciell livsfas. Däremot är det ett barn som resonerar kring vilka artefakter en äldre 

människa får använda, utifrån bild 4.  
 

Barn J: Gamla människor tycker om att kratta och hålla på med en 

hammare. De gör det mer än vuxna människor.  
 
Här finns föreställningen att människor i en äldre livsfas sysselsätter sig med kratta och 

hammare, som är mer praktiskt arbete. Vidare talar barnet om att äldre människor har mer 

tid, eftersom de inte arbetar längre, än medelålders människor. Barnet menar att människan 

då har mer tid att utföra moment som anknyts till trädgård och husbygge. Även här vill jag 

anknyta till Olin Lauritzen (2005) som beskriver vad vi förväntar oss av en människa i en 

viss ålder. Här har barnet föreställningar om vad en människa i en äldre livsfas ska göra. 

Barnet anser att en äldre människa har mer tid till praktiskt arbete, eftersom människan inte 

arbetar längre.   

 

En intressant aspekt är att flertalet barn talar om den äldre generationens människor som en 

person, inte som man och kvinna. Medelålders människor jämför barnen som man och 
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kvinna, men inte människor i den äldre livsfasen. Tre barn ger exempel på att de talar om 

äldre människor som en person. 
 

Barn F: Gamla ska ha långtröjor.  

 

Barn A: Glasögon, gamla ska ha glasögon. 

 

Barn G: Gamla ska vara snälla.  
 

Till skillnad från människor som lever i en medelålders livsfas, där barnen talar om man 

och kvinna. Här finns det föreställningar kring hur de ska agera utifrån man och kvinna. 

Barn C och F visar exempel på detta.  

 
Barn C: En vuxen tjej ska inte ha så ungdomliga kläder och en vuxen 

kille har inte glimten i ögat.  

 

Barn F: En kille som är som min pappa ska inte ha skägg. En tjej får 

gärna ha kjol, lång kjol.  

 

När det talas om bilderna, där barnen ser att de äldre är man och kvinna talas det om genus. 

Men när barnen själva reflekterar över äldre människor tar de upp begreppet ”gamla”, som 

att det är en person.   
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7. Diskussion och slutsats 
Syftet med min undersökning var att ta reda på hur några barn tänker kring människor 

som befinner sig i olika stadier i livet. Fokusering lades på hur dessa barn bestämde 

genus på människorna på bilderna. Det finns allmänna föreställningar om hur en man och 

en kvinna i en livsfas ska bete sig och se ut. Detta syns tydligt i barnens beskrivningar. 

Barnen bestämmer genus genom att titta på utseende och fundera över egenskaper, vilket 

gäller oberoende vilken livsfas en människa befinner sig i. Egenskap och utseende verkar 

oerhört viktigt, eftersom det är utifrån det som ett barn kan verka avgöra om det är en 

kvinna eller man.  

 

Analysen visar att idealnormen för en kvinna i en medelålders livsfas, enligt barnen, är att 

ha långt hår, vara snäll och arbeta med ett vårdande yrke. För män i medelålders stadiet 

blir normen att ha kort hår, vara snäll och ha ett yrke som har med fordon att göra. En 

intressant aspekt är att barnen inte jämförde den äldre generationens män och kvinnor i 

samma utsträckning som hos män och kvinnor i en medelålders livsfas. Barnen talar om 

den äldre generationen som en person, inte som en man och en kvinna. Äldre människor 

ska vara trötta och inte arbeta. De ska även vara snälla, ge barn saker samt ha långbyxor. 

Normalitet är något som barnen beskriver ofta, även om de inte använder begreppen 

normalitet och avvikelse. Det som är normalt för barnen är det som förekommer oftast till 

exempel långt hår på kvinnor. Avvikande kan vara att en man har långt hår. Tidemans 

(2000) första synsätt på normalitet, statistisk normalitet, där en person som inte stämmer 

överens med det genomsnittliga är avvikande, syns i barnens resonemang.  

 

Beskrivningarna kring medelålders- och äldres livsfaser varierar. Normer för äldre 

människor uttrycks inte lika ofta och inte lika starkt som för en medelålders människa. 

De äldre ska vara snälla, ge barn saker och vara trötta. Däremot är normen för en 

medelålders människa många fler och mer tydligt ställda förväntningar. De ska inte 

bråka, vara snälla, arbeta, ha speciella färger på kläderna med mera.  

 

Jag insåg ganska snart att barnen hade lättare att fokusera på människornas livsfaser än 

om människan var man eller kvinna. Glappet mellan medelålders och de äldre 

människorna var relativt stort. Där visade barnen mer intresse för de äldre genom att till 

exempel berätta vad som gjorde att en människa såg gammal ut, bland annat rynkor och 

gula tänder. Öberg (2005) anser att kroppen har blivit en symbol för vem en människa är. 
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Detta påstående går tydligt att se hos barnen, då de utgår från utseendet för att avgöra 

vilken livsfas en människa befinner sig i och när de bestämmer personens genus.  

 

Vid flertalet tillfällen berättade barnen om det som de såg på bilderna, även fast en 

allmän fråga hade ställts. Barn E ger exempel på detta. 

 
Intervjuare: Hur ska en äldre människa vara? 

Barn E: Glasögon, gamla ska ha glasögon.  
 

Vid detta tillfälle hade barnet bilden framför sig med kvinnan i den äldre livsfasen. Detta 

uppstod vid flera situationer. Att barnen påverkas starkt av det material som intervjuaren 

ger dem måste intervjuaren ha i åtanke. Att använda bilder som ett komplement kan i den 

bemärkelsen utgöra att barnen blir begränsade.  

  

 
7.1 Anknytning till läraryrket 
Stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt fanns bland barnen i 

undersökningsgruppen, dock inte i den utsträckningen som jag trodde att det skulle 

finnas. Jag trodde att alla barn skulle vara överens om att könsbundna arbeten och färger 

fanns, vilket resultatet inte visade. Det är ändå oerhört viktigt att en pedagog måste hålla 

sig uppdaterad om hur barnen leker idag. Ett kontinuerligt samtal mellan barn och 

pedagog är en förutsättning för att stereotypa könsroller ska motverkas och att alla 

människor ska få ett lika värde, oberoende vilken livsfas en människa befinner sig i. Här 

vill jag återigen knyta an till Lpo 98 (1998) där skolans uppgift är att motverka stereotypa 

könsroller samt att alla människor har ett lika värde.  

 

 
7.2 Förslag på fortsatt forskning 
Genus och livsfaser är ett spännande ämne att diskutera. Det är synd att så lite forskning 

finns om denna kombination. Genom arbetet har jag insett att det är viktigt att lyssna på 

vad barnen har att säga, de har så många kloka tankar. Allt för många gånger tror vuxna att 

de vet mycket om barnen, även fast de inte har frågat dem. Det är oerhört enkelt att fråga 

barnen vad de har för åsikter, något som jag anser inte görs i den utsträckningen som det 

behövs.  
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En intressant forskning som kan göras, är hur barnen väljer leksaker till varandra. I denna 

studie visade barnen intresse på artefakter, där vissa barn ansåg att det fanns 

könsbundenhet och vissa inte. I många fall är det en förälder som väljer leksaker till 

barnet och även väljer en leksak till barnets kamrat om det är kalas. Utifrån ett barns eget 

perspektiv, där de själva får möjlighet att välja leksak till kompisen som fyller år är 

spännande. Detta kan få ett annorlunda resultat mot vad en förälder väljer för leksaker.   

 
Jag vill avsluta med ett citat som sammanfattar hur viktigt det är med samtal mellan barn 

och vuxen, något som jag anser gäller för hela denna studie. Även Arnér och Tellgren 

(2006) insåg detta i sina intervjuer med barn. Ett kontinuerligt samtal mellan barn och en 

människa i en annan livsfas är viktigt för att ett barn ska kunna få ta del av livet. 
 

I vår kultur strävar vi efter att våra barn skall bli självständiga och ta eget 

ansvar men med det menas inte att barnet skall lämnas i sin ensamhet. Vi 

får inte glömma bort att barn utvecklas i relation, interaktion och samspel 

med andra och det gäller oss vuxna också. Vi vill därför framhålla att barn 

har behov av ömsesidigt utbyte av vuxna, där vuxna respekterar barnen, ger 

sig tid och anstränger sig att lyssna på vad de verkligen säger (Arnér & 

Tellgren, 2006, s. 130). 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

 
Intervjufrågor 
1. Vem är det här/ vad ser du på bilden? 

 

2. Hur ser du att det är en man eller kvinna? 

 

3. Vad gör den här människan?  

 

4. Hur är denna människa/ kan du berätta om personen? Egenskaper? 

 

5. Vad tror du denna människa arbetar med? 

 

6. Något mer speciellt du vill säga om bilden? 

 

 

 

 

7. Hur ska en vuxen/äldre kvinna och man se ut? 

 

8. Hur ska en vuxen/äldre kvinna och man vara? 

 

 

 

9. Finns det arbeten för bara män och kvinnor? 

 

10. Vad är det för skillnad på en man och en kvinna? 

 

11. Hur ska en vuxen/äldre man och kvinna vara? 

 

12. Vad händer om de inte är så? 
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