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Sammanfattning  

Syftet med vår examinationsuppgift är att få inblick i hur barn uppfattar och reflekterar kring 

könsmönster på film. För att få reda på detta valde vi att använda oss av gruppintervjuer. 

Sammanlagt har vi intervjuat tolv barn och då med fördelningen fem flickor och sju pojkar, 

vilket resulterade i tre stycken gruppintervjuer där utfallet blev en flickgrupp och två 

pojkgrupper. Vi har intervjuat barn i år 3 för att ta del av deras tankar kring manligt/kvinnligt 

och könsmönster på film. Som grund till intervjuerna har vi visat två filmer för barnen, en 

med tydligt traditionella könsmönster och en med det motsatta. Dessa filmer ligger som grund 

för vår intervjustudie, vilken i sin tur ligger som grund för besvarandet av våra 

forskningsfrågor. 

 

Ett av målen att uppnå i grundskolan är att eleven ”har kunskaper om medier och deras roll” 

(sid 12, Lpo 94). Vi menar att detta mål som elever ska uppnå, även har blivit betydelsefull 

för oss som blivande lärare att ha kunskap om, då vi med vår bakgrundslitteratur har kommit 

fram till att medierna har en stor betydelse när det kommer till hur vi uppfattar och tolkar vår 

omgivning. Vi har där även fått kunskap om att medierna är en av de största källorna för 

genusmeddelanden som barn utsätts för.  

 

Utifrån våra intervjuer har kommit fram till att barnen reflekterar kring mycket av 

könsmönstren på film. Flickorna gör detta i högre grad och kan ifrågasätta det manliga idealet. 

Dock är det kvinnliga skönhetsidealet någonting som de själva vill leva upp till. Likaså kunde 

vi märka att det manliga till stor del är normen för pojkarna. Trots att barnen reflekterade 

kring könsmönstren ifrågasatte de dem inte, varken i den traditionella eller i den icke-

traditionella filmen. Vilket vi anser tyder på att våra förutfattade meningar, om att de skulle 

starkt ifrågasätta den icke-traditionella filmen, inte blev sanning. 
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1 Inledning  

Sedan begreppet genus för första gången nådde våra öron har detta varit ett stort 

intresseområde för oss. Någonting som utmärkte sig var hur barn blev behandlade utifrån om 

de var en pojke eller flicka. Vi har under arbetet med denna examensuppgift fått insikt i att det 

gäller såväl privat som i skolan. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) kan vi 

läsa att skolan medvetet och aktivt ska understödja mäns och kvinnors lika möjligheter och 

rätt. Det står att: 

 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar 
som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt 
(Lpo 94, s 6). 

 
Vi kom då att fundera över varför pojkar och flickor bemöts olika och hur barn skapar sina 

genusidentiteter, och mediernas effekter ansåg vi kunde vara en del av svaret på detta. Ingrid 

Lindell (2004) skriver att mediernas skildring av tillvaron är något som vi alltmer blir 

utelämnade åt, detta då vi omedvetet och medvetet bildar oss åsikter om den världen vi lever i 

och om oss själva. Då vi vill bli lärare för de yngre åldrarna ville vi därmed lägga fokus på 

den målgruppen och inrikta oss till de medier som riktar sig mot barn. Film blev då valet, då 

vi anser att detta är ett medier som barnen i hög grad kan komma i kontakt med. Vi tar genom 

Lindell (2004) stöd till detta påstående då hon belyser att film är en berättarform som i vår 

nutid är en av de mest betydande. Vi ville se om barn kan uppfatta könsmönstren som 

framställs på film och om de kan reflektera kring detta. Vår utgångspunkt var då att välja ett 

material som var ålderanpassat men ändå välkänt och vi ansåg att Disneys filmer uppfyller 

dessa kriterier.  

 

Vi anser att medier är ett vikigt ämne att behandla även i skolan då vi tror att barn även i låg 

ålder tar till sig budskapet som medier sänder ut om till exempel skönhetsideal och hur de 

olika könen ”bör” agera. Vi tror att om detta behandlas i skolan och barnen får lära sig att det 

som medier förmedlar inte alltid stämmer överens med verkligheten så kan detta vara en 

början till att bryta de traditionella könsmönstren som idag på många håll existerar.  
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1.1 Disposition 

I denna uppsats delas texten upp under sex stora rubriker. I den första rubriken, bakgrunden, 

kommer begrepp, teori och perspektiv tas upp, vilka vi anser ska utgöra ett stöd och en grund 

för innehållet i uppsatsen. Där kommer även att redogöras för vad forskarna skriver 

om ”kvinnligt och manligt” då vi anser att detta lägger en grund nästkommande rubriker vilka 

är ”hur kvinnor och män skildras i medier” och ”hur könsmönster visas på film” där vi vill 

belysa dels hur det ser ut i medierna i stort för att sedan inrikta oss inom film. Slutligen 

kommer vi kortfattat att skriva om medier och skola då mediernas utbredning diskuteras även 

i skolan. Under nästa rubrik, metod, redogörs för val av metod, urval och val av film. Där tas 

undersökningens genomförande upp samt hur bearbetningen och analyseringen av denna har 

gjorts. Även begreppen validitet och reliabilitet samt de etiska reglerna kommer att behandlas 

under metoden. Nästkommande rubrik är resultatet, där resultatet av forskningen redogörs och 

där inräknas både barnens uppfattningar och reflektioner kring filmerna och våra egna. Under  

rubriken diskussionen diskuteras resultatet i förhållande till bakgrunden. Under den sista 

rubriken, slutsatsen, kommer vi kortfattat att sammanfatta arbetet. 

1.2 Syfte och forskningsfråga  

Syftet med vårt examensarbete är att bidra till ökad kunskap om hur barn uppfattar och 

reflekterar kring könsmönster på film. För att på bästa sätt kunna göra detta med den 

begränsade tid som står till vårt förfogande har vi valt att göra en avgränsning. Vi kommer 

därför rikta vår undersökning till en mindre grupp barn och vår forskningsfråga blir därmed: 

 

• Hur uppfattar och reflekterar barnen kring representationerna av flickor/pojkar, 

kvinnor/män i filmerna? 

2 Bakgrund  

I denna del av arbetet kommer vi att redogöra för den litteratur som ligger till grund för vår 

forskning. Vi kommer först att definiera de begrepp som är relevanta för vår forskning. Efter 

detta beskriver vi teorier och perspektiv som arbetet till stora delar bygger på. Slutligen 

kommer vi att redovisa vad litteraturen säger om manligt och kvinnligt, hur detta skildras i 

medier och i film samt kortfattat om medier och skola.  
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2.1 Definition av begrepp 

Vi tänker här beskriva de begrepp som vi använder oss av, för att de läsare som inte är så 

insatta i ämnet ska kunna läsa detta examensarbete med förståelse. Utöver detta vill vi 

förtydliga vad vi menar med dessa begrepp då vi kan tänka oss att innebörden av dem kan 

tolkas olika.  

2.1.1 Kön och Genus 

Maria Jacobson (2005) definierar genus som socialt konstruerat; genusidentitet är någonting 

vi lär oss, hur en kvinna och en man ska vara. Kön definierar hon som biologiskt; vi är födda 

som man eller kvinna, denna könsdefinition använder sig även Margareta Rönnberg (2003) av 

men utvecklar begreppet ytterligare. Hon beskriver att man/pojke respektive kvinna/flicka 

enligt traditionen uppfattats som två kön som kompletterar varandra, då könen har två olika 

biologiska grunder. Hon beskriver genus som liktydigt med det som förr betecknades som 

könsroller men som numera översätts till ”sociokulturellt kön”. Genus är styrda av 

föreställningar om vad som är ”kvinnligt” och ”manligt”. Författaren sammanfattar genus 

(eller socialt kön) som ”alla de könsrelaterade drag som inte har någon biologisk grund” 

(Rönnberg 2005, s103).  

 

När vi använder oss av begreppet kön i vårt arbete syftar vi på det biologiska könet man eller 

kvinna medan med genus avser vi föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt.  

2.1.2 Stereotyp och Könsstereotyp 

En stereotyp ”kan sägas förminska en person till en uppsättning överdrivna, vanligen negativa, 

karaktärsdrag” (Lindell 2004 s 27). Rönnberg (2003) refererar till Perkins och menar att 

dennes definition av stereotyper är att föredra, bland många andra, och beskriver den som en 

samlings uppfattningar som beskriver andras eller egna samlingars särskiljande drag på ett 

förenklande sätt, som inte behöver vara felaktigt. Författaren själv förklarar begreppet såsom 

det numera används och har såsom åsikt att det inte behöver leda till en fördomsfull 

inställning eller baseras på fördomar. Hon menar att det inte har något att göra med 

människors förutfattade mening om en individ och inte heller behöver de vara negativa utan 

är ett snabbt sätt att klassa icke kända människor i både verkligheten och i fantasin. 

Författaren berättar även om könsstereotyper och likställer dessa med förväntningar eller 

förenklade trosföreställningar om ett köns påstådda ”utpräglade” egenskaper, förmågor och 

preferenser. Hon menar att dessa liknar tanken om individuella könsmönstrade och medfödda 
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karaktärsdragdrag, vilka enbart skulle finnas hos män eller kvinnor. Förmodade kvinnliga 

karaktärsdrag är till exempel beroende, lyhördhet, svaghet, skönhetslängtan och känslosamhet, 

medan de manliga förmodade särdragen till exempel är styrka, objektivitet, ambition, 

aggressivitet, konkurrensmentalitet och oberoende. Författaren tillägger att dessa drag i 

verkligheten i regel kan finnas hos båda könen.  

 

När vi som författare använder oss av begreppet stereotyp syftar vi till innebörden av 

begreppet könsstereotyp. Detta då vi fokuserar på de påstådda, egenskaper och utseende som 

manligt respektive kvinnligt förknippas med.  

2.1.3 Könsmönster 

Eleonore Carlsson och Maria Lindmark (2006) refererar till Hedlin och menar att ”samhället 

präglas av ett så kallat könsmönster som skapas av traditioner, förväntningar och 

normer vilka begränsar vad som betraktas som normalt och acceptabelt. Vi har därför olika 

förväntningar på och uppfattningar om hur en man respektive en kvinna bör agera eller hur de 

bör bemötas” (Carlsson & Lindmark, s 10).  

 

När vi som författare talar om begreppet könsmönster syftar vi på de idag givna mönster 

könen följer. Som exempel visar Elisabet Öhrn (2002) att olika länders forskning redogör för 

förändringar i villkoren, agerandet och förhållningssättet hos unga män och kvinnor. Vi anser 

att dessa tre termer: agerande, villkor och förhållningssätt, är centrala när man talar om 

könsmönster. När vi talar om könsmönster kommer vi därmed i stort utgå från dessa. Hur ska 

kvinnor respektive män agera? Vilka villkor har de i livet (till exempel i skolan, i framtiden 

med jobb m.m.)? och vilket förhållningssätt har de till varandra, och till de givna villkoren? 

2.2 Teori och perspektiv  

Vi kommer här att beskriva några grundläggande begrepp som ligger till grund för denna 

studie. Först kommer vi förklara begreppen genussystem och genuskontrakt, för att sedan 

redogöra för begreppet ”barns perspektiv”. 

2.2.1 Genussystem  

Christina Carlsson Wetterberg (2004) refererar till Yvonne Hirdman som menar att 

genussystem är ett begrepp hon använder sig av för att benämna den könsstruktureringen som 

råder i samhället. I detta system separerar hon två starka logiker. Den första är dikotomin, 
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som menar att kvinnligt och manligt inte bör blandas utan är en isärhållning. Den andra 

logiken är hierarkin, vilken antyder att normen är mannen, där den förra gör den senare 

legitim. Hirdman menar att: 

 

Ju kraftigare som isärhållandet mellan könen verkar/fungerar, ju självklarare, ju mer legitim, ju 
mindre ifrågasatt blir den manliga normens primat. … Själva genussystemets strukturalistiska idé 
är att visa på den reproducerande kraften: det är som det är för att det var som det var (citerat i 
Carlsson Wetterberg och Jansdotter 2004, s 139). 

 

I SOU-rapporten (1990:44) står det att läsa att det faktum att anpassandet i ett genussystem är 

en kulturell/social ordning, betyder att systemet är mottagligt för ifrågasättande störningar 

rörande den ordningen.  

 

Det som framförallt stör genusordningen, är omständigheter av olika slag som gör att 1) 
isärhållningen, segregeringen kan tänkas bort 2) att den kan göras/levas bort (SOU1990:44, s 7). 

2.2.2 Genuskontrakt  

Yvonne Hirdman (1988) skriver om genuskontrakten, vilka är påtagliga föreställningar om 

hur kvinna/kvinnor och man/män bör vara gentemot varandra på olika nivåer. Hon redogör 

för olika kategorier i genuskonraktet med utgångspunkt i hur män och kvinnor ska vara mot 

varandra i: arbetet, kärleken, språket och den yttre formen. Hon menar då att dessa 

föreställningar klargör vem som ska använda vilka redskap, vem som ska bli förförd av vem, 

vilka ord som ska användas av vem samt hur pratandet ska ske och slutligen vilken längd 

håret ska ha och vilka kläder som får användas av vem och så vidare.  

2.2.3 Barns perspektiv 

När det handlar om barns egna föreställningar om sina egna liv, att ur barns synvinkel och 

med deras egna ögon se på omvärlden, så talar vi om barns perspektiv. Detta i motsats till när 

vi talar om barnperspektiv, då detta åsyftar på de vuxnas syn på barn. Uttryck som barns rätt 

och barns bästa används ofta i samband med begreppet barnperspektiv (Arnér och Tellgren 

2006). När vi gjort vår undersökning har vi haft barns perspektiv som utgångspunkt. På så vis 

att vi ville veta hur barnen såg på, och deras synpunkter och tankar kring, våra filmer och 

frågor.  

2.3 Om kvinnligt och manligt  

Robert William Conell (2002) konstaterar att vi tar genus för givet i vårt vardagsliv och att vi 

på en gång ser om en person är kvinna eller man, pojke eller flicka. Mycket i vår vardag utgår 
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ifrån denna distinktion, mixed doubles tennismatcher har två av varje kön men inom de flesta 

andra sporter tävlar könen var för sig. Författaren påpekar att Super Bowl sägs vara en av 

världens mest populära tv-sändning och där bevittnar hundra miljoner människor ett 

evenemang med mycket tydliga genusinslag såsom kraftiga, bepansrade män som rusar på 

varandra i jakten på en läderklädd boll medan det i pauserna dansar smala, leende kvinnor i 

korta kjolar. Detta evenemang är mer än ett resultat av uppfattningen om genusskillnader, då 

de även bidrar till att förmedla och skapa genusskillnader eftersom de visar upp stereotypt 

perfekta exempel på femininitet och maskulinitet. Vidare skriver författaren om att vara man 

eller kvinna inte är ett oföränderligt tillstånd utan ett arbete som är ständigt pågående och ger 

exempel med citatet tagit från Simone de Beauvoir ”Man föds inte till kvinna, man blir det” 

(Conell 2002, s 15) och menar att denna princip även gäller män ”Man föds inte maskulin, 

utan man lär sig och utvecklar maskulinitet så att man blir man” (Conell 2002, s 15). Jacobson 

(2005) nämner stereotypiseringen av maskulinitet och menar att det lyder under särskilda 

teman som till exempel aggression, coolhet, kraft, våldsamhet, framgång, styrka och tävling. 

Granskas artiklar och reportage närmare, inom vilka pojkar och flickor finns med, ter det sig 

uppenbart att dessa går längs de könsstereotypa linjerna. Pojkar förknippas ofta med sport och 

är mer synliga i dessa sammanhang än vad flickor är. Flickorna däremot skildras oftare som 

våldsoffer än pojkar. Författaren nämner också att de som gör reklamen gör ett medvetet val 

när reklamen framställs som den gör. Är målgruppen flickor vet reklammakarna att rosa och 

andra pastellfärger kommer att locka dem och är reklamen riktat mot pojkar så är det mörka 

nyanser som används. Författaren gör även en skillnad i pojkar och flickors sätt att vara, då 

hon förklarar att mjuk, söt och underbar är begrepp som förknippas med flickor och coolt, 

snabbt, tävling och action är ord som beskriver pojkar (a.a.).  

2.4 Hur skildras kvinnor och män i medier? 

Conell (2002) skriver att trots att den moderna kvinnorörelsen redan för 40 år sedan började 

kritisera de stereotypa kvinnosynerna är medierna idag fortfarande matade med 

kvinnopassiviserade bilder. Författaren påpekar att han uppmärksammat att näst intill varje 

löpsedel visar en ofta blond, ung kvinna, alltid mycket mager, hårt sminkad och vacker, som 

inte gör någonting. Detta kan jämföras med det Carina Tigervall (2005) tar upp i sin 

avhandling om filmanalys då det står att läsa att en framträdande karaktär i filmen Det nya 

landet, nämligen Louise, kan gå under stereotypen ”den dumma blondinen”. Detta då hon 

tillhandahåller de yttre attribut som går under denna stereotyp. Hon har blont långt hår, går 

klädd i korta rosa kjolar och flickkläder och har stora blå ögon (a.a.). Inom populärkulturen 
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får flickor lära sig att deras huvudsyfte är att vara åtråvärda. Pojkarna däremot uppmanas 

oftast att inte göra sig attraktiva, de får istället lära sig att framställa sig som dominerande och 

hårda, huruvida det vill det eller ej är inte av betydelse. Medierna uppmuntrar bland annat 

pojkar att ägna sig åt sport (Conell 2002). 

 

Enligt Jacobson (2005) beskriver Signorelli från sin forskning att 53% av pojkar och 61% av 

flickor säger att män i det riktiga livet är i ungefär samma vikt som manliga karaktärer på TV 

men att kvinnor i riktiga livet inte är lika smala som de kvinnliga karaktärer de ser på TV. 

Gunilla Jarlbro (2006) skildrar bilden av kvinnor i medier och tydliggör att medier länge har 

varit kritiserade för att visa upp en skev och lögnaktig bild av kvinnan. Vidare skriver hon om 

en studie kring barn mellan åldrarna sex till tolv år som är gjord av Murnen med flera, där det 

framkom att barn som har god självbild påverkas mindre av mediers bilder på manliga och 

kvinnliga modeller. Anita Werner (1996) skriver att svensk forskning rörande sambandet 

självtillit hos flickor och pojkar och mellan TV-tittandet (medierpanel-projektet) visar på att 

de pojkar som från 15 års ålder tittat mycket på TV, vid 21 års ålder har en betydligt mer 

positiv självbild än de pojkar som tittat mindre. Detta i motsats till flickorna, där samma 

forskning visar att de flickor som vid 15 års ålder tittat mycket på TV har en avsevärt mer 

negativ självbild än de som tittat mindre på TV.  

 

Barns och ungas val av medieinnehåll och medier kan bidra till att de får sin könsrollsidentitet 

bekräftad och styrkt då medierna utgör en del av könsrollssocialisationen. Medierna förmedlar 

en nyhetsbild vilken starkt domineras av männen och främst i underhållningsprogram förs de 

stereotypa och traditionella uppfattningarna om manligt och kvinnligt, både egenskaper och 

beteende, fram. I medierna kan barn finna olika rollmodeller, de kommer då ofta att fokusera 

på dem, vilka i deras konkreta sociala miljö, upplevs vara accepterade och attraktiva (Werner 

1996). Även Jarlbro (2006) redogör för mediernas representation och sammanfattar ett flertal 

undersökningar, internationella som nationella, med att skriva, i enighet med Werner (1996), 

att i nyhetsmedier är kvinnor generellt underrepresenterade. Det samma säger hon gäller inom 

delar av populärkulturen där män är överrepresenterade. Detta menar även Jacobson (2005) 

och visar på att männen dominerar medieinnehållet och kvinnor reduceras ständigt i både 

status på deras roller och i antal. Att tjejer är diskriminerade är inte så överraskande. 

Diskrimineringen sker dels därför att de diskriminerade tillhör det kvinnliga könet men kan 

även ske dels därför att de är barn (a.a.). Genus diskriminering och genus stereotypisering 

existerar i många organisationer, situationer och områden som maktstrukturer, och medier 
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själv står inte som ensam skapare av detta, även om medier inte medverkar till 

genusjämställdhet utan snarare genusobalans. Medier kan på detta sätt beskrivas som styrande. 

En av de största källorna där barn exponeras för genusmeddelanden är medierkulturen. De ser 

att tjejerna och kvinnor oftast är mindre representerade än pojkarna och män. Som en del till 

männens outfit blir kvinnor ofta dekorationer på mediers scen. För att förstärka manligheten 

används kvinnor ofta som aktörer i bakgrunden (Jacobson 2005).  

 

De erfarenheter vi skaffar oss via medier påverkar vad vi pratar om, vårt sätt att tolka oss 

själva och andra människor, vad vi intresserar oss för och att de blir en del av våra liv (Lindell 

2004). Hur vi uppfattar vår kropp, dvs. vad som är åtråvärt och snyggt, skiljer sig åt mellan 

olika tidsperioder och kulturer. Medierna bidrar i allmänhet, och framför allt i populärkulturen, 

med föreställningen om den perfekta kroppen. Den sanningen att män och kvinnor gestaltas 

olika utefter vad som betraktas som perfekt förekommer det inga tvivel om (Jarlbro 2006). 

Jarlbro (2006) konstaterar vidare att mediernas bilder sätter spår hos oss läsare, dvs. inverkar 

på vad vi anser vara snyggt, modernt och åtråvärt. I Jacobsons (2005) bok står att läsa att i 

medier som är riktat till tonåringar och åldersgruppen strax innan tonåren kan ett skiftande 

mönster i hur medier presenterar framställningen ses. Nu inriktar sig medier till lösningar på 

problemen. Rynkor, ansikte, kroppsdelar, vikt och hud är områden som är tänkbara att 

förbättra. Anklaganden har riktats mot medier för idealiserandet av det anorektiska beteendet 

och skönhetsidealet, huvudsakligen när det riktar sig mot unga kvinnor och flickor (a.a.). 

Även om mediers bilder sätter spår och påverkar oss, menar Jarlbro (2006), så är det näst intill 

omöjligt att bevisa att medier skulle ha en så direkt effekt på sin publik att de skulle orsaka 

ätstörningar. Då hon menar att i vårt samhälle besitter inte medierna den makten (a.a.). Att 

medier skulle vara orsaken till att ungdomar får ätstörningar menar även Rönnberg (2003) är 

föga troligt, trots detta sammanfattar hon att medier möjligen kan ha en indirekt påverkan på 

detta. Detta genom tre möjliga faktorer som kan vara samankopplade med ätstörningar: 

 
Dålig självkänsla, passiva problemlösningsstrategier, samt rädsla för spontana sociala relationer. 
Man skulle alltså kunna hävda /…/ att dessa flickor får dålig självkänsla genom att jämföra sig 
med smala, snygga modeller eller filmskådespelerskor, blir  passiva i sina sätt att lösa problem och 
blir  hämmade i sin kontakt med andra människor p g a sitt myckna isolerade TV-tittande eller 
läsande av veckotidningar (Rönnberg 2003, s 124-125).  

 
Att vara sexuellt attraktiv i medier läggs det stor tyngd på och likaså det kvinnliga 

framträdandet. Med hjälp av kläder och leksaker och med reklam för skönhetsprodukter 

riktade mot barn, startar meddelandet om skönhet tidigt. Genom leksaker som dockor och 

annat förväntas små flickor ha intresse för frisyrer och mode. När kvinnor är med på kort är 
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det nästan tvunget att de ler. Mediers kvinnor ler även då det inte är en tidpunkt att le och 

generellt är ett leende ansikte en ikon i bildskildringar. Hos en kvinna är generösa mjuka 

läppar att föredra och vita tänder symboliserar det perfekta leendet och ofta ger de uttryck för 

en erotisk signal då de visas med halvöppen mun (Jacobson 2005). Vidare står att läsa att i 

debatten om sexualiserande framtoningar, är ett argument att utsattheten som sexobjekt även 

drabbar män och pojkar. Detta, anser författaren, är sant men menar att mängden av 

sexualiserande framtoningar av kvinnor är så mycket större att den inte kan stå i jämförelse 

med männens. Inom mediers kontext har männens utseende varit en tillgång, men definitionen 

av mäns skönhet är ofta generös. Hårlöshet och mjuk hud är några moden för yngre män och 

tonårspojkar. Kvinnor som objekt för åtrå är byggt runt mediekonceptets stereotypisering av 

sexualitet där männen är väljare av objekten. Genus är förenklat till hyper- femininitet och – 

maskulinitet. Hyperfemininitet har, via reklam för skönhetsprodukter för internationella 

märken, spridits ut igenom världen. Hypermaskulinitet, i sin tur, har genom professionell 

brottning på tv spridits till en multimiljons publik som består av män och pojkar, detta är ett 

av många exempel på sammanslagning mellan skönhet, underhållning, mode, sport och 

medier industrierna (a.a.). 

 

I undersökningar uppger Werner (1996) att det framkommit att när barn blir tillfrågade vem 

de helst vill bli lik som vuxna eller ser upp till, nämner de vanligtvis mediepersoner av samma 

kön som de själva. Flickor kan även välja manliga tv-personer men pojkar väljer inte 

kvinnliga. Detta att både flickor och pojkar kan välja manspersoner som ideal men att pojkar 

inte väljer kvinnor som de kan identifiera sig med, beror förmodligen på könsrollssystemet 

som existerar. Hirdman (1988) ger tyngd åt detta resonemang då hon påvisar att i 

genussystemet är mannen normen och man bör hålla isär det kvinnliga och det manliga. 

Vidare betonar Werner (1996) att flickor kan sysselsätta sig med aktiviteter som är 

traditionellt manliga. Det är dock svårare för pojkar att hålla på med aktiviteter som är typiskt 

kvinnliga, detta då pojkrollen har snävare och fastare gränser. Utöver detta ses manliga tv-

figurer genomgående vara rustade med mer spännande och varierande egenskaper än de 

kvinnliga rollerna. Alltså återspeglar medierna det faktum att kvinnorna har mindre prestige 

och makt i samhället än männen (a.a.). Det har dock visats att medier som inkluderar positiva, 

starka kvinnliga karaktärer blir favoriserade av tonårsflickor (Jacobson 2005).  
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2.5 Könsmönster på film  

Rönnberg (2003) skriver att bland annat Calvert och Huston har visat att barn struntar i, 

glömmer eller förvränger det TV-innehåll som går emot genusmönstret, men minns det som 

stämmer överens med könsstereotyperna. Mary Beth Oliver och Stephen Green (2001) 

redogör för deras forskning som visar hur barn upplever karaktärer ur vissa tecknade Disney 

filmer (men även vissa andra filmer som till exempel Turtles). Av Skönheten och Odjuret, 

Bernard och Bianca, Lejonkungen, Turtles och Micke och Molle framkom det att 2/3 av de 

176 barnen ansåg att Turtles var mest lämpad för pojkar och lika många barn tyckte att 

Skönheten och Odjuret passade bäst för flickor. Bland barnen som ansåg att dessa två filmer 

var lämpade för ett specifikt kön var det markant fler som ansåg att filmen var dålig om den 

ansågs vara lämplig för det andra könet. Rönnberg (2003) konstaterar att forskning visar att 

redan små barn kan via en persons föredragna aktiviteter och intressen förutspå om personens 

kön och vice versa. Med hjälp av denna kunskap finns insikten om vilka personer som minst 

respektive mest sannolikt innehar ett visst yrke eller en roll samt utför en viss uppgift. Ett barn 

kan på grund av dessa könsassociationer till somliga vuxna aktiviteter tidigt förutspå vilket 

kön som kommer att utföra en viss handling i en film (a.a.).  

 

Enligt Oliver och Green (2001) är den största delen av forskning som gjorts kring upplevelser 

och respons på filmer, baserat på vuxna. Det visar att det finns tydliga förutsägbara 

genusskillnader i valet av medier där kvinnor föredrar sentimentala berättelser, tår drypare 

och romantiska drama. Män föredrar istället våldsam underhållning såsom skräckfilmer och 

actionäventyr. På de studier som gjorts på barn inom detta område har det funnits 

genusskillnader som går parallellt med de vuxnas. Till exempel föredrar pojkar våldsamt 

innehåll mer än vad flickor gör. Författarna påpekar vidare att stereotypa känslor utvecklas 

tidigt då föräldrar förebrår pojkar att visa sorgsenhet och rädsla och flickor från att visa ilska 

och aggression och därmed är det rimligt att anta att responsen och uppskattningen för 

medieunderhållningen reflekterar dessa stereotyper (a.a.).  

 

Genom att sända ett budskap om vad som är normalt, vem som får synas samt var gränsen går 

för att vara man/kvinna eller pojke/flicka så kan det menas att filmutbud är kulturellt 

meningsskapande (Lindell 2004). Tigervall (2005) har i sin avhandling analyserat filmer och 

har funnit att männen är de framträdande subjekten som gör de aktiva handlingarna medan 

kvinnorna får positionen som objekt och ofta hamnar i bakgrunden. Vidare nämner hon att 
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kvinnor vanligen framställs som förlorare och underordnade och männen ses som roliga och 

spännande, de får också ofta rollen som hjälte. Författaren nämner även vissa stereotyper och 

ideal som kvinnor i filmer gestaltar. Att kvinnor ska ha platta magar och vara nätta är, 

sammanfattar hon, vad det västerländska skönhetsidealet går ut på (a.a.). Lindell (2004) visar 

på att i forskning som rört könsrepresentationerna antog forskaren, i tidiga feministiska 

studier, att filmrepresentation gav uttryck för en faktisk och tänkbar förvridning av den 

sociala verkligheten. Forskarna menade då: 

 

/…/ att sättet som kvinnor skildrades på var en direkt spegling av manliga attityder och kvinnans 
position i samhället, ofta genom ´felaktiga´ representationer av ´verkliga´ kvinnor. Detta 
forskningsperspektiv benämns vanligen analyser av ´kvinnobilder´ och här har stereotypen en 
framträdande roll (Lindell 2004, s 34). 
 

Tigervall (2005) nämner att inom film är 81 % av huvudkaraktärerna män och kvinnorna får 

ofta rollen som deras flickvänner. Hon skriver vidare att kvinnorna inte får vara för jämställda 

med männen och inte heller för starka då detta blir för männen ”avtändande”. Det är lätt att 

konstatera, på en övergripande nivå, menar Lindell (2004), att män skapar de flesta filmer och 

även har män som huvudpersoner och när huvudpersonen spelas av en kvinna så skildras hon 

ofta av en man.  

2.5.1 Disneyfilmer 

Margareta Rönnberg (2001) konstaterar att det finns mycket som gör Disneys filmer både 

populära och impopulära. Några exempel hon ger på anledningar till att de är populära är att 

bifigurernas kroppsliga, humoristiska uttryck roar även de yngre barnen då de tidigare 

uppfattar detta än verbal humor. Bifigurerna är oftast de som mildrar det som annars skulle 

vara skrämmande, tack vara deras humoristiska sida. De står ofta för den största ”tyngden” 

hos filmen bland de yngre barnen. En annan sak är det att barn i alla länder kan uppleva 

Disneys figurer som närliggande deras egen kultur. Det är av mindre roll om karaktären ser 

kinesiska eller indiska ut, de talar barnens språk och därmed tänker inte barnen på dem som 

utländska. Det faktum att Disney med stor omsorg har valt de tecknade figurernas röster, detta 

då barn för sin förståelse av karaktärernas egenskaper litar till dess röstkvaliteter, är 

ytterligare en aspekt som författaren menar bidrar till Disneys popularitet. Utöver detta brukar 

Disneyfilmernas musik allt som oftast vara oöverträffad. De tar hänsyn till det faktum att barn 

föredrar ”hoppigare” låtar framför operettmusik. Numera är filmmusiken alltmer rytmisk och 

i varje film brukar åtminstone någon melodi vara oförglömlig. Berättelserna präglas av gott 

humör, optimism och lyckliga slut. Hjälpsamhet, vänlighet och ett gott hjärta värdesätts. 
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Filmerna handlar om att vid undanröjande av grymma och auktoritära tyranner eller 

barnhatande, självupptagna, penningfixerade typer alltid ha vänskap och solidaritet (a.a.). 

Helena Danielsson (2002) konstaterar att flickor vill ha inslag av vänskap mellan djur och 

människor, kärlek och familjeliv i berättelser medan pojkar vill ha mer inslag av action. 

Rönnberg (2001) menar även att barn alltid har haft ett behov av trolleri och magi vilket 

Disney ger dem med hjältinnornas stjärnbeströdda, glittrande klänningar och hjältarnas 

blixtrande, förtrollande och mäktiga vapen.  

 

Rönnberg (2001) ger vidare exempel på varför Disneys filmer också är impopulära och menar 

då att en bidragande orsak är att föräldrar kan känna en besvärande press kring 

prylförsäljningen runt filmerna. Dock anser författaren att särskilt förskolebarn, i lekens 

kroppsliga yttre form bearbetar sina intryck och inte genom inre, tyst reflektion. Därför 

fungerar figurer, dockor eller mjukdjur som liknar filmkaraktärerna mycket bättre som 

tankeigångsättning än vad filmfigurerna runt till exempel en bok skulle göra. Författaren 

påpekar även att det resoneras kring om Disney sprider ”den amerikanska 

framgångsdrömmen” och menar då att livet inte är så enkelt som det framställs av Disney. 

Författaren invänder även mot detta argument och ifrågasätter om pessimism är en bättre 

hållning när det gäller att förbereda barn för livet än optimism och framtidstro. Hon menar att 

tragiska slut tillhör vuxnare myter och inte sagor. Dock anser hon att många av Disneys filmer 

har långa stycken av tragedier men att slutet är gott och ger som exempel Lejonkungen och 

Bambi.  

 

Vidare framhåller Rönnberg (2001) att det finns märkligheter när det gäller kritiken mot 

Disney. Detta är att kritiken kommer ifrån motsatta håll, då filmerna anses ha både för mycket 

och för lite av det mesta. Vissa anser att det finns för mycket våld i filmerna medan andra 

anser att Disney förljuget undviker att visa våldet och dess konsekvenser. Vissa anser att 

filmerna har en pryd inställning till sex eller att sexualiteten döljs. Andra anser istället att 

filmerna har för mycket sex. De menar då att barn bör få vara oskuldsfulla och okunniga. 

Eller så anses att det är de kvinnliga gestalterna som sexifieras och man menar att i jämförelse 

med de platta pappmännens kroppar så framhävs de kvinnliga kropparna på ett helt annat sätt. 

De gånger som muskulösa kroppar visas, som i till exempel Herkules, anses detta också vara 

förkastligt. Sammanfattningsvis kritiseras Disney för att ta upp för mycket våld, födelse, sex 

och död eller så tar de upp för lite av dessa. Det faktum att Disneys filmer kan karakteriseras 

som alltför ”amerikaniserade” kan vara på grund av ovanstående argument eller så kan det ha 
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att göra med filmernas könsrollsstereotyper. Kvinnorna är söta, passiva, tålmodigt lidande och 

måste räddas av modiga män. Författaren skriver att denna kritik stämmer in på de tidigare 

filmerna såsom Snövit och Törnrosa som bygger på gamla folksagor. I de senare filmerna blir 

bilden betydligt mer jämlik och komplex när det gäller fördelningen av negativa och positiva 

egenskaper (a.a.). 

 

Rönnberg (2001) menar att Disneyfilmernas mest sensuella karaktärer är skurkinnorna men 

oavsett om skurkinnorna i filmerna har varit tjocka eller smala så har bägge blivit lika starkt 

kritiserade. Det har varit lika förkastligt med vackra hjältinnor och skurkinnor som om fula 

styvsystrar och kvinnliga skurkar har varit de som framställts i filmerna. Det glöms gärna bort 

att balansen mellan kvinnliga och manliga skurkar närmar sig 50/50, men fortfarande råder 

manlig övervikt. Det har inte heller lagts märke till att hjältinnor väldigt ofta slåss mot 

kvinnliga rivaler medan hjältarna (exempelvis Aladdin och Herkules) nästan alltid kämpar 

mot manliga fiender (a.a.). 

2.6 Medier och skola  

I Danielssons (2002) avhandling står att läsa att det i skoldebatten är en diskussion, 

kring användandet av multimedier, datorer och IT i full gång. Den stora frågan är där 

om dessa hjälper eller stjälper den pedagogiska utvecklingen. Frågan om rörliga 

bildmedier i form av video eller annat ingår också i diskussionen men inte ens i 

närheten av i samma utsträckning. Finland, Spanien och Sverige är några av länderna 

som ingår i ett EU-projekt som rör praktiskt videoskapande, där målet är att arbetssätt 

och idéer ska vidgas inom skolan. Detta arbete involverar såväl barn som föräldrar och 

pedagoger. Författaren tar även upp mediekunskap och mediepedagogik som två 

begrepp som under tidsperioder varit synliga i styrdokumenten. Begreppet 

mediekunskap omfattar såväl teori som praktik inom olika medie. Barnen får både 

skapa och lära sig om medier. För att träna barnen till hur de ska förhålla sig till 

medierna i samhället så analyserar de både uppbyggnad och innehåll i ett 

mediebudskap. Mediepedagogik i sin tur omfattar att barn får använda sig av varierande 

medier som motivation i deras utveckling – och läroprocess. Det handlar bland annat 

om att de får upplevelser via till exempel ljud, rörlig bild, stillbild samt multimedier 

(a.a.). 
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3 Metod  

I denna del av arbetet kommer vi att redogöra för vilken metod vi valt att arbeta med. Därefter 

ge en beskrivning av hur vi gick tillväga i vårt urval, även filmurvalet inkluderas här. Sedan 

redovisar vi för hur en filmanalys görs samt vårt genomförande av undersökningen. Vi 

kommer sedan att beskriva hur vi gått tillväga med forskningsmaterialet. För att avsluta detta 

metodkapitel med att förtydliga begreppen reliabilitet och validitet samt de forskningsetiska 

övervägandena.  

3.1 Val av metod  

Vår valda metod är intervjuer och vi kommer då att använda oss av gruppintervjuer. Valet var 

inte så svårt eftersom vi tidigt insåg att vi ville utgå ifrån ett barns perspektiv med samtalet i 

fokus. Detta är inte en möjlighet med enkäter eller textanalyser. Inte heller observationer 

kändes relevant detta främst för att vi ville ha möjligheten att styra samtalets fokus, för kunna 

besvara våra forskningsfrågor, vilka är ”hur uppfattar barnen flickor/pojkar, kvinnor/män i 

filmerna?” och ”Hur reflekterar och tänker de kring detta?”. Den kvalitativa 

forskningsintervjun, menar Steinar Kvale (1997), är tekniskt sett halvstrukturerad, dvs. varken 

ett strängt strukturerat frågeformulär eller ett öppet samtal och dess syfte är att ur den 

intervjuades eget perspektiv förstå ämnen från den intervjuades livsvärld (a.a.). Larsåke 

Larsson (2000) menar att uppfattningar och upplevelser av ett fenomen studeras hos 

människor som anser något i relation till detta fenomen då man använder sig av intervjuer. 

Grunden blir då gemensam förståelse mellan de båda parterna. Vidare står att läsa att när man 

vill få reda på kunskaper om personliga uppfattningar hos människor är intervjuer en bra 

metod att välja. Detta anser vi återspeglar vårt syfte på ett tydligt sätt då detta är att få 

kunskap om hur barn uppfattar och reflekterar kring könsmönster på film, därmed anser vi att 

intervjuer är den metod som vi på bästa sätt kan besvara vårt syfte med. 

 

Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson (2000) poängterar att samtal och 

intervjuer är bra utgångspunkter då målet är att synliggöra barns tankevärld. Intervjuer är ett 

mycket bra instrument om pedagogen vill få en bra uppfattning om barnen har fått en 

förståelse eller uppfattning för det som arbetats med eller inte. Författarna skriver vidare om 

barnintervjuer och förklarar att när dessa används får barnen utveckla ett förhållningssätt till 

sitt eget lärande genom att de får sina egna tankar delade med andra. Vidare beskriver de att 

om man som intervjuare har till syfte att försöka få reda på hur barn tillsammans, i en grupp, 
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tänker kring ett visst fenomen är gruppintervju ett bra alternativ. Efter vår pilotstudie, där vi 

prövat både enskilda intervjuer och gruppintervjuer, insåg vi att det är just barns 

gemensamma tankar och diskussioner kring våra intervjufrågor som vi är intresserade av och 

därmed var gruppintervjuerna det alternativ som bäst passade vår studie. Heléne Thomsson 

(2002) behandlar också gruppintervjuer i sin bok och skriver att det finns ett flertal skäl till 

varför gruppintervjuer kan väljas. Det kan vara till fördel av tidsskäl, kostnadsmässiga skäl 

och av kunskapsskäl. I en gruppintervju får intervjuaren en helt annan slags kunskap än vad 

som kan fås i enskilda intervjuer då det i gruppintervjuer byggs upp ett samspel mellan 

personerna som intervjuas. Gruppintervjuer är lämpligast i den typen av undersökningar som 

rör teman som kan diskuteras utan att någon behöver utelämna sig dvs. den typ av intervjuer 

där deltagarnas personliga erfarenheter och djupaste tankar inte behöver beröras (a.a.). 

Tidsaspekten var också en fördel, även om den inte låg till grund för beslutet för 

gruppintervjuer, då många tankar ryms under en kortare tid. Det skulle ha tagit en avsevärt 

längre tid att, om vi valt enskilda intervjuer, dels ha fler intervjuer och dels sedan behövt mer 

tid till utskrift och bearbetning av dessa. Det skulle, för oss, varit orimligt att ha tolv enskilda 

intervjuer då den tiden inte fanns tillgänglig. Däremot ansåg vi att det är en bra grund för vår 

forskning att många barns tankar blir synliga, på det sättet kan vi få en bättre uppfattning om 

vad barn anser och tänker kring ämnet.  

 

Vi valde att i samband med våra gruppintervjuer ha filmvisning som grund. Detta då våra 

forskningsfrågor grundar sig i filmer. Alternativet till filmvisning skulle ha varit att via 

intervjuer fråga om filmer i allmänhet. Nackdelen med detta är dels att risken för att vi som 

intervjuare inte har sett samma filmer som barnen finns, därmed skulle det varit svårt för oss 

att förstå vad barnen pratade om ibland. Risken för ett mycket stort bortfall skulle också 

finnas då det med största sannolikhet är så att barnen inte heller sett samma filmer som 

varandra. När vi visar en film innan kan vi planera och ställa intervjufrågor vars svar kan 

kopplas samman med våra forskningsfrågor vilket vi anser är svårt att göra när det talas om 

film på en mer övergripande nivå.  

3.2 Urval  

Då vi i vår framtida yrkesroll kommer att vara verksamma inom grundskolans tidigare år ville 

vi utföra vår studie i den åldersgrupp vi vill jobba inom. En av oss vill vara aktiv inom år F-3 

den andra vill vara aktiv framförallt runt år 3-6. Därmed blev valet av intervjupersonernas 

ålder ett relativt enkelt val, år 3. Utöver detta kunde vi tänka oss att denna åldersgrupp kunde 
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ge oss ett utbyte av tankar och reflektioner kring våra forskningsfrågor som inte yngre barn 

skulle kunna. Detta då vi förmodar att barn i år 3 har ett större ordförråd och därmed kan 

uttrycka sig mer specifikt än vad yngre barn kan. För detta förmodande tar vi stöd i Lars 

Melin och Maud Delbergers (1996) text då de tar upp barns språkutveckling och påvisar att 

den är ojämn och tar små språng. Ena dagen är barnet moget för att förstå rim, lika plötsligt är 

det senare avgörande för barnets status i gruppen att kunna hävda sig i verbala dueller. 

Utvecklingen börjar vid fyra-fem års ålder och förhoppningsvis slutar den aldrig (a.a.). 

Dessutom var vi osäkra på om barn i år 5-6 skulle finna Disneyfilmerna roande då vi frågat 

barn i dessa åldrar vad de brukade se på för filmer och TV-program och därifrån fått intrycket 

att tecknade filmer inte var det mest populära att se på. Dock visste vi genom frågor till andra 

barn i år 3, från vår genomförda pilotstudie, att dessa tyckte att tecknade filmer var mycket 

roliga.  

 

Vi har valt att ha vår undersökning på en skola i en mindre ort i mellansverige. Anledningen 

till valet av skola var att den låg nära till hands samt att vi redan hade ett kontaktnät inom 

denna skola sedan innan. Vi valde på grund av tidsaspekten att enbart använda oss av eleverna 

inom en skola, detta i enlighet med vad Larsson (2000) antyder då han menar att på grund av 

resurs- och tidsbegränsningar är det inte ofta en forskare kan resa landet runt för att intervjua 

därmed kan det vara förklarligt att använda sig av en bekvämlighetsteknik. Då kan det, om det 

fenomen som ska undersökas existerar på flera ställen/orter/organisationer, vara likvärdigt att 

studera fenomenet på antingen det ena eller andra stället (a.a.). Vi anser som Larsson (2000) 

att det för oss är likvärdigt att studera eleverna i år 3 på en mindre ort i mellansverige som att 

göra detta i en annan stad/ort i landet då vi menar att sannolikheten att barn i denna mindre ort 

tittar på samma program/filmer som barn i år 3 i t.ex. Ystad eller Haparanda är mycket stor.  

 

Då skolan där vi valt att bedriva vår forskning endast hade sjutton elever i år 3, uppdelade i 

två klasser, och Larsson (2000) påpekar att antalet respondenter (intervjuade personer) kan 

variera men att det vanligtvis krävs runt ett dussin eller fler så valde vi, med tanke på att ett 

visst bortfall bör räknas med, att inkludera samtliga elever i år 3 i vår förfrågan om deltagande 

i undersökningen. Oavsett om bortfall skulle ske eller inte gav detta oss då en genomförbar 

studie. Detta resulterade i att vi fick 12 intervjupersoner inför vår studie, sju pojkar och fem 

flickor. Vi valde då att dela in dessa i tre grupper, två pojkgrupper och en flickgrupp. 

Anledning till att vi valde att använda oss av könshomogena grupper är, som vår 

bakgrundslitteratur antyder, att medier inriktar sig olika till pojkar och flickor och därmed 
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anser vi att skulle vara intressant för oss att se vad i filmerna som flickorna respektive 

pojkarna reflekterade kring. Birgitta Odelfors (1998) påvisar att undersökningar har ett 

överensstämmande mönster som pekar på att flickor pratar mindre än hälften så mycket som 

pojkar i skolan. Vi ansåg att risken för att flickorna skulle ta mindre talutrymme i en 

gruppintervju också fanns närvarande och därmed, för att få fram flickornas synpunkter lika 

starkt, var könshomogena grupper det bästa alternativet för oss. Läroplanen framför att läraren 

skall ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen” (Lpo 94, sid 15). Vi likställer här undervisningen med vår gruppintervju då 

vi anser att grundprinciper är densamma: allas röster ska bli lika hörda. Vi vill få reda på vad 

pojkar respektive flickor tycker och därmed är uppdelningen det bäst lämpade alternativet för 

att få veta vad företrädare för de olika könen anser. 

 

Anledningen till att vi delade in pojkarna i två olika grupper var som Thomsson (2002) 

påpekar att det under en gruppintervju är viktigt att tänka på personkemin. Då en bra grund 

kan läggas om personer som vill samtala tillsammans och som känner tillit till varandra sätts i 

samma grupp. Vi hade fyra pojkar från en klass och tre från en annan, vi ansåg då i samråd 

med klasslärarna att det skulle vara till vår fördel att ha dem i varsin grupp. Detta då de dels 

känner varandra väl och därmed, anser vi, är chansen större att de känner sig bekväma att tala 

inför varandra och dels tror vi att i en mindre grupp är chansen större att allas röster blir hörda. 

Däremot valde vi att inte dela flickgruppen då vi ville behålla gruppkänslan, vilken vi anser 

försvinner om det i en grupp bara är två intervjupersoner. Därmed blev det fem flickor i denna 

grupp vilket enligt Thomsson (2002) är ett rimligt antal då hon menar att det kan vara upp till 

nio personer deltagande i en gruppintervju. Ytterligare ett skäl till att ha tre grupper istället för 

fyra var tidsaspekten. Då enbart filmvisningen skulle ta en hel skoldag, ville inte beröva 

klasslärarna från mer undervisningstid med eleverna än nödvändigt och därmed blev det till 

fördel att bara ha tre gruppintervjuer. Larsson (2000) förklarar att intervjuaren inte ska 

undvika att via referenser finna rätt intervjupersoner, därmed pratade vi med klasslärarna för 

de båda klasserna och fick konstaterat att dessa flickor kom bra överens med varandra och 

därmed ansåg vi detta som det bästa alternativet.  

3.3 Val av film 

Då vårt syfte med detta examensarbete kretsar kring hur barn uppfattar och reflekterar kring 

könsmönster på film ansåg vi att, för att kunna besvara detta, en bra utgångspunkt skulle vara 

att visa barnen en film där de traditionella könsmönstren visades och en där det inte visades. 
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På så sätt skulle vi kunna se om, och i sånt fall hur, barnen reagerade på att könsmönstren 

skildes åt samt hur eleverna reagerade på de traditionella och icke-traditionella karaktärerna i 

filmerna. Inför vårt urval av film, började vi med att ta reda på, via släkt och vänner med barn 

samt via den genomförda pilotstudien, vilken typ av film barn i varierande åldrar uppskattade. 

Vi fick därmed kännedom om att barn i åldersgruppen runt år 3 uppskattade tecknade filmer, 

och utefter detta bestämde vi oss för att välja tecknade filmer att visa. Därefter såg vi på ett 

urval av filmer och detta resulterade i att utav sex filmer med, enligt oss, stora skillnader vad 

gäller framställningen av könsmönster, valde vi två som vi ansåg passade vår studie. Dessa 

blev de två Disneyfilmerna Kim Possible - Tidsapan och Herkules. En annan anledning till att 

vi valde just dessa filmer var att vi visste att de båda filmerna, inom det senaste året, blivit 

visade på den, som vi antog, populära barnkanalen Disney Channel (vilket vi under 

intervjuerna fick bekräftat att den var). Med andra ord anser vi att dessa filmer utgör rimliga 

exempel på vad som visas för barn idag. 

3.4 Att analysera en film  

Tigervall (2005) förklarar att när hon beskriver en analys av en film väljer hon att enbart 

kortfattat beskriva filmen i sig, detta då hon anser att om en film återberättas blir denna 

återberättelse en helt annan berättelse än filmen i sig. Lindell (2004) beskriver att hennes 

tillvägagångssätt vid en filmanalys består av en kronologisk redogörelse av filmen. Hon börjar 

med att, såsom Tigervall, först göra en kort framställning av berättelsens gång. Ett senare steg 

är att hon beskriver olika teoretiska begrepp som hon använder sig av för att göra sin analys. 

Vidare skriver Tigervall (2005) att även hon utgår från olika analytiska begrepp i sin analys 

och utifrån sina analyser av filmerna använder hon sig bland annat av begreppet ideologi. 

Med det menar hon att hon ser på hur filmerna har förmågan att utmana eller återge, de för 

samhället gällande, maktstrukturerna. Vidare står skrivet att det under analysarbetet är en 

fördel att använda videotekniken framför biograferna. Det gör det lättare att analysera 

filmerna då det ger en möjlighet till att t.ex. spola och stoppa för att anteckna eller se om en 

sekvens. Avhandlingen tar även upp att en film bör studeras omsorgsfullt och nära. En film 

som ska analyseras bör ses om ett flertal gånger, på detta sätt kan saker som missats den första 

gången synliggöras. Att analysera från minnet är en metod som inte rekommenderas eftersom 

detaljer bortom det uppenbara såsom replikväxlingar, nyanser och stämningar i de olika 

scenerna inte alltid ”fastnar” i minnet. Dock är det viktigt att skriva ner sitt första intryck av 

filmen då, efter att ha sett filmen ett flertal gånger, denna kan upplevs övertydlig eller 

svårtolkad och upplevelsen ändras ofta efter att ha sett samma film ett flertal gånger. Valet av 
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film bör tänkas igenom noga. Det är viktigt att den motsvarar ett sådant material så att syftet 

med analysen kan besvaras (a.a.). Såsom Tigervall (2005) antyder har vi tittat igenom våra 

filmer ett flertal gånger och varje gång skrivit upp intryck vi fått samt saker vi funderar över 

och finner intressant. Filmerna vi tittat på har varit i Dvd-format och därmed har vi haft en 

god möjlighet till att spola tillbaka och titta om på de sekvenser vi funnit intressanta. Vi 

kommer att börja med att göra en kort sammanfattning av filmerna och sedan, liksom Lindell 

(2004) och Tigervall (2005) utgå ifrån vissa begrepp när vi analyserar filmerna och göra en 

genusanalys på dessa. De begrepp vi kommer att utgå ifrån är i första hand (köns)stereotyp 

och könsmönster, med andra ord kommer vi se närmare på i vilken grad filmerna har 

traditionella könsmönster och huruvida karaktärerna är framställda utifrån de stereotypa 

föreställningarna. 

3.5 Undersökningens genomförande 

3.5.1 Kontakt med intervjupersoner 

Inför intervjuerna kontaktade vi skolan för att fråga om det gick bra att ha våra 

gruppintervjuer där. Efter detta förberedde vi en informationslapp där föräldrarna fick ge sitt 

godkännande eller neka till att eleverna deltog i vår forskning (se bilaga). Lapparna skickades 

ut till föräldrarna och vi hämtade upp dem på skolan några dagar senare. Detta resulterade i att 

vi fick 12 föräldrars godkännande, två nekande och tre lappar fick vi inte in. Därmed 

utlämnades dessa tre från vår forskning, då vi ansåg att det vore olämpligt att ta dessa tre 

elever från en hel dags undervisning för att titta på film för att sedan hoppas på ett 

godkännande från föräldrarna att låta barnen delta i intervjuerna dagen därpå. Då vi ansåg att 

det var etiskt rätt att be om föräldrarnas godkännande, inte bara för att intervjua barnen, utan 

även för att låta barnen vara frånvarande från lite mer än en hel dags lektionsarbete ville vi 

inte ha med de barn som inte hade lapparna med sig i under filmvisningen. Trots att detta 

ledde till besvikelse hos vissa av dem.  

3.5.2 Intervjufrågor 

I Thomsson (2002) står att läsa att en intervjustudie alltid börjar med en teoretisk eller 

analytisk fråga och tar sedan omvägen genom vardagsnära och enkla frågor, för att sedan 

återgå till den analytiska frågan. För oss blir detta översatt till att vi utgår från våra 

forskningsfrågor och utifrån dessa har vi skapat våra intervjufrågor som vi sedan ska 

analysera och använda oss av för att svara på forskningsfrågorna. Som Larsson (2000) 
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påpekar försökte vi skapa en bra kontakt med de intervjuade genom att skapa ett bra 

samtalsklimat och hålla intervjufrågorna innehållsmässiga, vidare skriver han att intervjuaren 

bör agera ödmjukt och flexibelt, vilket vi också tänkte på då vi ville att eleverna skulle känna 

sig behagliga i intervjusituationen. Vi kommer nedan att redovisa för vilka frågor vi ställt till 

barnen och även förklara varför vi ställt dem. Intervjufrågorna finns även i punktformat i 

bilaga 2. 

 

Vår första och tredje intervjufråga handlade om vad barnen tyckte att filmen Herkules 

respektive Kim Possible handlade om. Detta då Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

visar på att någonting som kan vara till fördel i en intervju är när man till en början ställer 

övergripande frågor för att det senare ska bli mer specifika frågor. Barnet vill dela med sig 

mer av tankarna hon/han har om denne känner att intervjun liknar ett samtal mer än ett förhör. 

Detta ansåg vi att våra två frågor kunde bidra till, då barnen inte behövde fokusera på 

någonting specifikt utan kunde berätta om vem/vilken händelse som helst. I frågorna två och 

fyra fokuserade vi på tre karaktärer ur vardera film som vi bad barnen beskriva, dels hur de 

såg ut och dels hur deras egenskaper var. Dessa karaktärer var Herkules, Meg, Zeus, Kim 

Possible, Ron och Shego då vi ansåg att de var centrala karaktärer i filmerna ur den 

synpunkten att Herkules och Kim var huvudpersonerna i filmerna. De andra är karaktärer 

anser vi spelar en viktig roll i vår studie vad gäller utseende och egenskaperna då de tydligt 

antingen går emot eller följer de traditionella könsmönstren. Anledningen till att vi enbart tog 

med tre karaktärer ur varje film, var att vi under vår pilotstudie hade använt oss av sju 

karaktärer som vi bett barnen beskriva. Vi märkte då att så många karaktärer dels var mycket 

tidsödande och dels blev detta långrandigt vilket medförde att både vi och eleverna tappade 

engagemang och fokus för frågan. Däremot ansåg vi att det är en god idé att fråga om 

huvudkaraktärerna då de ger eleverna en chans att reflektera över utseendet och egenskaperna 

hos de kvinnliga och manliga rollerna, vilket vi tror kan få igång en tankeprocess när det 

gäller könsmönstren. I frågorna fem och sex fick barnen frågan om vem de skulle vilja vara 

som i filmerna Herkules respektive Kim Possible och varför de valde just dessa. Detta för att 

se vilket kön de skulle kunna tänka sig likställa sig med. Skulle pojkarna enbart vilja vara som 

en manlig karaktär eller skulle de även kunna tänka sig att vara som en kvinnlig? Samma 

fråga kretsade kring flickornas svar. Vår sjunde fråga var vilken av dessa (ur fråga fem och 

sex) skulle de helst vilja vara som. Då till exempel Oliver och Green (2001) menar att pojkar i 

högre grad föredrar action än vad flickor gör, och de båda filmerna har olika kön på 

huvudkaraktärerna (som är centrum för action scenerna i filmerna), fann vi denna fråga 
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relevant. Om barnen skulle välja till exempel Herkules i ena filmen och Kim Possible i den 

andra, skulle de då välja den karaktär som har samma kön som de själva? Eller skulle det vara 

andra attribut som låg till grund för deras val? Fråga åtta knöt, för vår del, an till den sjunde 

då vi frågade vilka barnen tyckte var hjältarna i de båda filmerna. Skulle hjältarna vara de 

karaktärer som barnen valt att likställa sig med? Skulle barnen kunna acceptera Kim Possible 

som hjälte? Eller skulle de vara upprörda över att filmen inte följde de traditionella 

könsmönstren? I fråga nio frågade vi barnen vilken film de tyckte var bäst och varför. Detta 

då vi ville se om de föredrog den traditionella eller den icke-traditionella framför den andra, 

eller om de spelade mindre roll för dem. Vår tionde fråga löd: Tycker ni det är någon skillnad 

på personer i film och i verklighet? Vi fann denna fråga relevant då vi ville se om uppfattade 

och kunde reflektera kring, det vi ansåg uppenbart, att kvinnorna var smala och männen 

muskulösa (framförallt i Herkules). Som en liten följdfråga till detta frågade vi vad de tyckte 

var den största skillnaden mellan filmerna. Vi undrade då om de kunde se de olika 

könsmönstren i filmerna. Kunde de lägga märke till att ena filmen hade en kvinnlig hjälte och 

den andra en manlig? Denna fråga knyter starkt an till valet av våra filmer där vi ville se om 

barnen märkte någon skillnad mellan en könstraditionell och en icke-könstraditionell film, 

och i sådant fall hur de skulle ställa sig till detta. För att avrunda intervjun frågade vi barnen 

om de hade Disney Channel hemma? Eftersom båda filmerna visats på Disney Channel inom 

det senaste året samt att båda filmerna är Disney filmer och då Rönnberg (2001) skrivit en 

bok om Varför Disney är (im)populärt var vi intresserade av att veta i vilken grad barnen kom 

i kontakt med Disneys karaktärer.  

 

Någonting som vi hade i åtanke när intervjun genomfördes var följdfrågorna och hur vi ställde 

dessa, vi ställde följdfrågor när vi märkte att barnen hade mer att förtälja inom ett visst 

område och behövde ”en knuff” för att komma vidare med sina reflektioner. Detta också för 

att vi skulle få mer utförliga svar på våra frågor. Thomsson. (2002) påpekar att när forskaren 

planerar sina intervjufrågor bör denne räkna med att följdfrågor kommer att behövas, dock är 

dessa mycket svåra att planera då de är helt beroende av vad den intervjuade har att säga. Om 

detta skriver även Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) och menar att för att vara en 

aktiv samtalspartner kan det krävas att man går in i en intervju med frågor som Varför då?, 

Nu förstod jag inte?, Hur tänkte du då?, Var?, Hur?, När? Viktigt är att följa upp barnens 

svar på frågorna i intervjun så att det därefter kan formuleras följdfrågor. Det är självklart att 

intervjuaren är klar med vilket målet med intervjun, för att utifrån detta formulera frågorna 

som han/hon vill ha svar på (a.a.).  
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3.5.3 Gruppintervjuernas genomförande 

Dagen för vår filmvisning, som ligger till grund för vår intervjustudie, gick vi till 

klassrummen och frågade de elever som fått godkännande från sina föräldrar om de ville delta 

i vår forskning. I detta fall ville samtliga elever delta. På grund av tidsskäl fick vi den första 

dagen visa båda filmerna efter varandra, detta då vi, på grund av förseningar på skolan, insåg 

att vi inte skulle hinna med att ha gruppintervjuer efter den första filmen som från början var 

vår tanke. Detta resulterade i att vi dagen efter hade gruppintervjuerna där våra frågor 

behandlade båda filmerna i samma intervju. Detta till skillnad från vår ursprungliga tanke där 

vi tänkte ha en intervju efter vardera film. Vi anser dock inte att denna ändring har varit till 

nackdel för vår forskning då vi, efter att ha omformulerat våra intervjufrågor, insåg att detta 

var både tidssparande och till fördel då vi kunde låta barnen ställa filmerna mot varandra på 

en gång. På grund av tidsmässiga skäl visade vi Herkules (den traditionella filmen) först, då 

denna film var cirka en timme och tjugo minuter. För att hinna visa den andra filmen efter 

lunch var vi tvungna att visa Kim Possible vid den tidpunkten, då denna film bara är cirka en 

timme, vilket var den tid som stod till vårt förfogande efter lunchrasten. Hade vi bytt plats på 

filmerna skulle detta ha resulterat i att vi fått avbryta båda filmerna vid minst ett tillfälle var. 

På vårat sätt blev det enbart ett avbrott i den långa filmen.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) nämner att eftersom det kan finnas svårigheter i 

hur en intervjufråga uppfattas av de barn som intervjuas, är det bra om man kan prova 

frågorna på flera barn, eller på ett, innan forskaren startar upp med den riktiga intervjun. Vi 

genomförde vår stora intervjustudie en pilotstudie där vi baserade våra frågor kring en annan 

film och har sedan dess förtydligat vissa samt lagt till och tagit bort vissa andra. Vi märkte 

under vår pilotstudie vilken typ av frågor som gav mest resultat och har därför inför denna 

studie ställt frågorna på liknande sätt. Vi genomförde vår pilotstudie efter dagens längsta rast 

och märkte genast nyttan med detta då eleverna var aktiva under intervjun, och förlade därför 

denna studie vid liknande tidpunkter. Två gruppintervjuer hade vi direkt på morgonen och den 

sista hade vi efter dagens längsta rast. Denna överläggning stödjer vi genom Doverborg och 

Pramling Samuelssons (2000) resonemang där de menar att viktiga punkter att tänka på när 

man intervjuar är när på dygnet intervjun utförs, hur länge en intervju ska hålla på samt också 

barnets ålder eller intresse inför intervjun kan komma att avgöra om man kan fortfölja 

intervjun en längre tid eller inte.  

 



 27 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att intervjuaren bör välja en lugn miljö för 

att barnet inte ska tappa intresset utan verkligen kunna koncentrera sig. Vi genomförde 

intervjuerna i ett klassrum som låg avsides från de andra klassrummen och därmed var det en 

lugn miljö som barnen kunde koncentrera sig i då det inte hördes några ljud från andra barn 

eller annat. Därmed kunde även bandspelarens funktion bli optimal då den inte tog upp 

onödiga ljud som kunde ge störningar på bandet. Vi började redan första dagen, i samband 

med filmvisningen, med att avdramatisera bandspelaren. Vi lät samtliga elever säga någonting 

i tur och ordning och spelade sedan upp det för dem, efter detta la vi undan bandspelaren och 

började filmvisningen. På detta sätt kunde vi dagen efter starta upp intervjuerna utan något 

större utlägg om bandspelaren och dess funktion. Thomsson (2002) nämner bandspelaren och 

menar att det är vikigt att intervjuaren behandlar den intervjuade med respekt när det gäller 

detta redskap. Det finns många olika orsaker till att den intervjuade kan finna bandspelaren 

obehaglig och det är därför av stor vikt att intervjuaren frågar om det är okej att spela in 

intervjun. Detta gjorde vi i samband med informationsbrevet och även då vi frågade eleverna 

själva om de ville delta i vår undersökning. Vidare föreslår Thomsson (2002) att för dem som 

finner bandspelaren problematisk kan intervjuaren föreslå att den intervjuade personen när 

som helst kan stänga av den. På detta sätt får den intervjuade kontroll över situationen. Vi 

förklarade för eleverna att om det var någon fråga de inte ville svara på kunde de bara skaka 

på huvudet så skulle vi inte fråga dem någonting mer om den frågan, de kunde även stänga av 

bandspelaren om de ville säga någonting som de inte ville skulle spelas in. 

 

Då våra intervjuer enbart var cirka trettio minuter långa och banden var fyrtiofem minuter på 

vardera sida behövde vi inte oroa oss för när det var dags att vända på dem. Däremot såg vi 

till att bandspelaren startade ordentligt samt kontrollerade vi i slutet av varje intervju att det 

hade blivit inspelat genom att eleverna fick lyssna på en bit av slutet, oftast på deras egen 

förfrågan. Thomsson (2002) menar att för att intervjun på bästa sätt ska flyta på är det av stor 

vikt att intervjuaren förbereder ordentligt. Att se till att bandspelaren startar ordentligt och 

sedan ha en klocka på bordet så att det går att se när det är dags att vända på bandet kan bidra 

till att intervjun inte störs eller avbryts vid en viktig dialog.  

 

I samband med att vi presenterade oss berättade vi varför vi var på skolan och vad för sorts 

undersökning vi ville ha deras delaktighet i. Innan vi påbörjade intervjustudien förklarade vi 

kortfattat för eleverna vad intervjun skulle komma att handla om och vi förtydligade då även 

det faktum att det inte fanns några svar som var rätt eller fel, utan vi ville bara veta vad de 
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själva tyckte och tänkte. Att det har skapats en bra kontakt med barnet, konstaterar Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2000), är av stor betydelse då det inte går att få ut något av en 

intervju om barnet inte vill samarbeta eller har förtroende för intervjuaren. För att kontakten 

ska upprätthållas och för att dessa inte ska tappa intresset är det viktigt med ögonkontakt, och 

därför bör parterna sitta mitt emot varandra. Intervjuaren bör därför också kunna sina 

intervjufrågor utantill. Denne bör berätta för barnet vad samtalet ska handla om och varför 

(a.a.). Barnen som vi intervjuade satt som i en halvcirkel runt oss intervjuare och därmed hade 

vi god ögonkontakt med samtliga av dem. Vi var båda medverkande under samtliga intervjuer 

och ställde varannan fråga till barnen. Följdfrågor ställde vi spontant och följde därmed ingen 

speciell ordning. Detta ansåg vi underlättade för ”flytet” i intervjun då vi båda visste när och 

hur vi kunde ställa våra frågor utan att tala i mun på varandra och utan besvärliga pauser. 

Dessutom gjorde det oss båda likvärdigt delaktiga under intervjun. 

 

Under intervjuns gång fick vi uppleva att vissa elever tog större plats än andra under 

gruppdiskussionerna, och när vi märkte att det var någon elev som inte tog för sig utrymme 

under diskussionen, riktade vi vår fråga till denna elev för att öka delaktigheten. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2000) berör denna infallsvinkel och har såsom åsikt att när en 

person intervjuar en grupp är det vanligt att de intervjuade faller in sina vanliga roller, någon 

sitter kanske helt tyst medan en annan pratar väldigt mycket. Därför kan det vara vikigt att 

vända sig mer till enskilda personer för att få ett svar.  

3.6 Bearbetning och analys 

Kvale (1997) framhåller att en utskrift innebär att en person med sina egna regler översätter 

ett talspråk till ett skriftspråk. Det bör noteras att utskrifter är tolkningar och inte 

representationer eller kopior av verkligheten. Thomsson (2002) poängterar att de inspelade 

banden måste transkriberas till papperskopior och datafiler för att kunna användas i arbetet 

med intervjuerna i analysen. Larsson (2000) behandlar utskrift och bearbetning och betonar 

vikten av att när en intervju är genomförd ska den skrivas ut så snabbt som möjligt. Detta då 

minnen kring reflexioner som erhölls under intervjun fortfarande finns kvar. Författaren anser 

att man i vissa fall kan tillåta sig att utesluta de delar av intervjun som kan anses sakna 

betydelse för forskningen. I enighet med vad dessa författare skriver påbörjade vi vår utskrift 

av de inspelade banden samma dag som intervjuerna var genomförda. Vi valde att skriva ner 

det som sades på banden ordagrant och uteslöt inga delar men använde oss inte av exaktheten 

som inkluderar pauser och vissa upprepningar som vi som intervjuare gjorde till barns 
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påståenden. Detta då vi ansåg att så noggrann utskrift inte skulle vara väsentlig för vår 

bearbetning i ett senare skede. Detta behandlar även Thomsson (2002) och menar att 

kostnaden för att skriva utskrifterna grundligt inte alltid är motiverbar och därmed kan det 

löna sig för skribenten att vara mer sparsam i sin utskrift. När utskriften var klar skrev vi ut 

dessa i papperskopior och började då med vårt kodarbete. Thomsson (2002) förklarar koder 

som arbetsredskap som växer fram när det reflekteras över innehållets betydelse i en text och 

används för att underlätta analyserna. Här försöker man finna samband mellan intervjuerna. 

En kod kan antingen bekräftas eller förändras från en intervju till en annan (a.a.). När vi läste 

igenom papperskopiorna markerade vi koder i kanten på pappren för varje intervju, detta för 

att när alla intervjuer var genomlästa och färdigmarkerade, kunna se vad våra intervjuer hade 

gemensamt eller inte.  

 

I vår analys av intervjuerna kommer vi under resultatdelen redogöra för deltagande pojkar och 

flickor var för sig, detta eftersom vi hade haft intervjuerna i könshomogena grupper och vi 

ville se om deras svar skiljer sig åt. Vi har även delat upp hur de beskriver karaktärernas 

utseenden samt hur de beskriver deras egenskaper och agerande. Detta för att vi lättare ska 

kunna bearbeta och jämföra pojkarnas och flickornas svar och därmed se om de reagerat kring 

stereotypa drag, inom vilka egenskaper och utseende räknas in samt könsmönstren inom 

vilken karaktärernas agerande inräknas.  

3.7 Reliabilitet och validitet 

Larsson (2000) tar upp begreppen validitet och reliabilitet som är brukar förklaras som 

giltighet och tillförlitlighet. Vi kommer här nedan att förklara begreppen mer utförligt och 

även redogöra för hur vår forskning förhåller sig till dessa begrepp. 

3.7.1 Reliabilitet 

Asbjørn Johannessen och Per Arne Tufte (2003) berättar att tillförlitlighet på forskningsspråk 

heter reliabilitet. Detta är ett begrepp som inom all forskning är grundläggande när det talas 

om datas tillförlitlighet. Data som rör undersökningen och det som används samt hur detta 

insamlas och bearbetas hör ihop med reliabiliteten. Författarna tar upp två av många olika sätt 

att undersöka reliabilitet. Det ena är ”inter-rater-reliabilitet” och då undersöker flera forskare 

samma företeelse och om resultatet visar att flera forskare uppnår samma svar visar detta på 

hög reliabilitet. Det andra är sättet är ”test-retest-reliabilitet” och med det menas att om en 

likadan undersökning på samma gruppering kan vid två annorlunda tillfällen upprepas så visar 
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detta på hög reliabilitet. Jan Trost (2005) skiljer begreppet reliabilitet i de fyra delarna: 

kongruens, precision, objektivitet och konstans. Kongruens står för att frågorna som ska mäta 

samma fenomen är lika varandra, precision är förknippad med hur man registrerar svar från 

sin intervju, objektivitet avser hur olika intervjuare registrerar saker och objektiviteten blir 

hög om det intervjuarna noterar blir likadant och slutligen konstans som förutsätter att det 

som undersöks håller sig konstant, det vill säga det ändrar sig inte.  

 

Vi anser att vår forskning har reliabilitet i den grad att andra forskare skulle kunna upprepa 

vår forskning på en liknande undersökningsgrupp och förmodligen få ett liknande resultat. 

Detta dels byggt på att våra båda pojkgrupper visade ett mycket liknande resultat och det 

faktum att vi tror att Disneys filmer är så populära att de inte kommer att försvinna. Med 

andra ord så kan materialet återanvändas inför andra forskningar. Framförallt har vår 

forskning reliabilitet då vi anser att vi redogjort tydligt för hur vi har gått tillväga och därmed 

kan ni som läser detta examensarbete bilda er en uppfattning kring detta. Därmed kan andra 

göra om denna forskning. 

3.7.2 Validitet 

Johannessen och Tufte (2003) behandlar begreppet validitet som beskriver hur betydelsefull 

eller bra uppgifterna som representerar företeelsen är. Per Gunnar Svensson (1996) refererar 

till Kvale som beskriver att validering omfattar granskning av trovärdigheten. Kvale skiljer då 

på kommunikativ validitet, vilket menas att man bland annat försäkrar sig om att forskarens 

utläggningar synliggörs och diskuteras med personerna som man kommit i kontakt med eller 

är engagerade i den situation som ska studeras. Sedan på pragmatisk validitet som betyder att 

man verkligen intalar den som läser analysen att denna i hög grad är trovärdig och att 

resultatet av detta är högst användbart.  

 

I likhet med våra åsikter kring vår reliabilitet anser vi även att då vi tydligt beskrivit hur vi 

tolkat och analyserat vårt material har detta arbete trovärdighet och därmed, anser vi, validitet. 

3.8 Etiska regler  

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning utgås det ifrån fyra huvudkrav för att 

skydda studiedeltagaren. För att förtydliga dessa principer kommer vi redovisa dem i citat. 

Den första av de fyra forskningsetiska principerna är informationskravet och här gäller att: 
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Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte./…/ Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare omderas uppgift 
i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 
omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta (Vetenskapsrådet 2006, s 7). 

 
Den andra principen är samtyckeskravet och den förklaras: 
 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan./…/ Forskaren skall 
inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke 
dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de undersökta är under 15 år och 
undersökningen är av etiskt känslig karaktär) /…/De som medverkar i en undersökning skall ha 
rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna 
avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. /…/ I sitt beslut att delta 
eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning 
eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta 
undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet 2006, s 9,10). 

 
Sedan kommer principen om konfidentialitetskravet vilket menas att: 
 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 
och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. /…/ 
All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 
identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana 
uppgifter. /…/ Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras 
på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 
uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt 
för utomstående att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet 2006, s 12). 

 
Slutligen är det principen om nyttjandekravet vilken handlar om att: 
 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. /…/ 
Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. /…/ Personuppgifter insamlade för 
forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde 
(vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda (Vetenskapsrådet 2006, 
s 14). 

 
Under vår intervjustudie har vi utgått ifrån dessa krav för att både föräldrar och elever skulle 

känna sig behagliga i situationen att vi skulle ha en intervjustudie med berörda elever. I 

lappen till föräldrarna (Bilaga 1) beskrev vi att vi skulle utgå ifrån de etiska kraven som följde 

med intervjuer av yngre barn. Dessa krav har vi även tagit i beaktande under arbetet med 

denna uppsats. 

4 Resultat 

Här nedan kommer vi att ge en kort sammanfattning av filmerna för att läsare som inte har 

sett filmerna själva ska kunna förstå vår studie och val av frågor, sedan kommer vi beskriva 

vår analys av filmerna ur ett genusperspektiv och slutligen kommer vi redogöra för resultatet 

av våra gruppintervjuer. Där vi använder citat ur vår utskrift av intervjuerna kommer vi för 
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enkelhetens skull att benämna barnen med B och skriver de olika barnen med olika siffror, så 

till exempel är B1 benämningen på ett av barnen och B2 benämningen på ett annat. Vi 

använder oss båda intervjuare av samma benämning, nämligen I.  

4.1. Sammanfattning av filmerna 

4.1.1 Herkules 

Herkules är den store guden Zeus son. Han föddes på det himmelska berget Olympos. Då 

underjordens härskare Hades vill åt makten i himmelriket ser han till att Herkules blir 

kidnappad och förd till jorden. Han blir där dödlig men behåller sin enorma styrka. Han blir 

uppfostrad av ett barnlöst par och lever med dem i 18 år. Då han tidigt märker att han inte är 

som andra 18-åringar och inte heller kan kontrollera sin styrka bestämmer han sig för att ta 

reda på sitt ursprung. Han finner sin far och får av denne reda på att för att han ska få komma 

tillbaka till Olympos måste han bli en gud igen. Detta kan han bli enbart genom att visa sig 

vara en sann hjälte. Med hjälp av Philoktetes tränas han upp inför sin hjälteroll. Under sin resa 

möter han Meg, en kvinna som står under Hades makt då hon till honom har förlorat sin själ, 

som han genast blir intresserad av. Han lyckas rädda en stad från diverse missöden och 

monster, detta med hjälp av hans trogne springare, den bevingade Pegasus. Zeus är dock inte 

riktigt nöjd, Herkules är ännu inte en sann hjälte. Då Hades gör sitt stora försök att ta över 

Zeus tron får Herkules reda på att Meg har jobbat för Hades hela tiden. Som bevis för sin 

kärlek till Herkules offrar Meg sitt liv för att rädda honom och Herkules beger sig till 

Olympos för att stoppa Hades och dennes medhjälpare, titanerna. Sida vid sida strider han 

med sin far och vinner kampen. Han beger sig sedan till underjorden och räddar Meg. När 

portarna till Olympos äntligen öppnas för Herkules väljer han att avstå från sin gudomlighet 

och istället återvänder han till jorden för att leva resten av sitt liv med Meg.  

4.1.2  Kim Possible – Tidsapan 

Kim och hennes bästa vän Ron är två skolkompisar som alltid hänger ihop. När Kim inte är i 

skolan, gör läxor eller tränar med cheerleading teamet, är hon ute och räddar världen. Som 

hemlig agent har hon alltid stöd av sin något klumpige och fege vän och assisten Ron, och 

hans husdjur Rufus som är en nakenmullvad. Det blir dock förändring i deras agent team när 

Rons föräldrar kläcker nyheten om att de ska flytta till Norge. Kim blir då tvungen att 

bekämpa sina fiender själv. Hennes tre ärkefiender Dr Drakken (med sin assistent Shego) 

Duff, Killagan och Monkey Fist bestämmer sig för att arbeta ihop för att kunna stjäla en 
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apstatyett med magiska krafter. Denna visar sig kunna få folk att färdas i tiden. Med hjälp av 

statyetten ska skurkarna bege sig bakåt i tiden, då Kim var fem år, för att redan där sätta stopp 

för hennes karriär som hemlig agent. Dock finner Kim också sätt att färdas i tiden och stoppar 

gång på gång skurkarnas försök att eliminera henne i dåtiden. Ron reser från Norge och gör 

deras agent team komplett och tillsammans reser de in i framtiden, där Shego har blivit 

härskarinna tack vare hennes möjlighet att resa i tiden, och slåss återigen med skurkarna och 

förstör apstatyetten och vinner slaget.   

4.2 Vår genusanalys av filmerna 

När vi har analyserat filmerna har vi utgått ifrån de begrepp vi tog upp i början av bakgrunden, 

nämligen könsstereotyp, kön, genus och könsmönster. Vi kommer då att titta närmare på hur 

väl filmerna stämmer överens samt inte stämmer överens med könsstereotyperna och vilka 

könsmönster som uppvisas i dem. Vi kommer till en början att fokusera på de karaktärer som 

vi bad eleverna att förklara mer ingående, för att sedan göra en mer allmän analys av 

karaktärerna och berättelsen i stort.  

4.2.1 Herkules 

Karaktären Herkules är till en början inte muskulös trots sin enorma styrka. Däremot blir han 

ett riktigt ”muskelberg” med hjälp av träningen han inleder i processen för att bli hjälte. 

Armmusklerna är någonting som blir centralt i filmen, då Phille i början av träningen mäter 

Herkules armars omkrets, skakar på huvudet och uppmanar honom till att göra armhävningar. 

När Herkules börjar nå slutet på sin träning återupprepas måttbandshistorien och måttbandet 

spricker när Herkules spänner sina biceps. Detta gör Phille mycket nöjd och han bestämmer 

sig därmed att låta Herkules göra slutprovet i sin träning. I övrigt framställs Herkules som 

mycket modig, bestämd och han är i flickornas ögon mycket attraktiv. Detta skrev Jacobson 

(2005) om då hon ansåg att män framställs som väljarna av objekten, vilka är kvinnorna. Då 

tjejerna flockas kring Herkules (och även Musorna bekräftar hans attraktivitet via deras sång) 

kan vi se att han framställs som en aktiv väljare. Han har den triangulära överkroppen, vilken 

innefattar breda axlar och smal midja. Vaderna är mycket muskulösa och det är svårt som 

betraktare att ens ana att det skulle finnas ett uns fett på Herkules kropp. Vi uppfattar att 

Herkules har kraftigt könsstereotypa drag.   

 

Karaktären Meg har enligt Hades ”rätt kurvor”. Hon är smal, har en djup sensuell röst (nästan 

viskar fram orden), har långt hår som det i början läggs fokus på, rosa klänning, samt vickar 
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hon mycket på rumpan när hon går. Till en början har hon en tuff attityd, men förklaringen till 

detta får åskådaren senare då det framkommer att hon offrat sin själ för hennes förra man, 

vilken sedan lämnade henne för en annan kvinna. Vartefter hennes känslor till Herkules växer 

sig starkare mjuknar dock hennes tidigare så stela attityd. Även Meg har till sitt utseende 

mycket stereotypa drag dels då hennes kropp har en tydlig timglasform. Som åskådare är det, 

enligt oss, lätt att se att Meg själv tycker att hon är ”sexig” då hon spelar mycket på denna i 

möten med Herkules.  

 

Zeus är en mycket självsäker, bestämd och muskulös karaktär. Hans muskler är en egenskap 

som är mycket framträdande då ingen kan undgå att se hans breda nacke, stora bröstmuskler 

och hans enorma armar, då han är klädd i en toga. Han är den mäktigaste guden och alla, till 

och med de på jorden, ser upp till honom. Sammanfattningsvis skulle vi kunna säga att Zeus 

också är en mycket stereotyp karaktär men han tillskriver även stereotypa drag till andra. Ett 

exempel på detta är då han förklarar, i sitt första möte med Herkules, att sonen fått sin mors 

underbara ögon och sin fars skarpa haka.  

 

De karaktärer som kan skymtas i bakgrunden i denna film, har i regel inte några framträdande 

stereotypa drag. De karaktärer som det av någon anledning fokuseras på har dock i regel det. 

Musorna, som i denna film fungerar som berättare, är långa och smala med undantag för en av 

dem. Detta undantag blir dock något av en komik istället för en naturlig skillnad i kroppsform. 

De, liksom de flesta andra, lovordar ständigt Herkules och de sjunger hela tiden om hur bra 

Herkules är och att ingen är lika modig och stark som honom samt vilka framsteg han gör 

m.m. vilket gör det svårt att som åskådare inte uppmärksamma dessa egenskaper och bedrifter 

som den manlige hjälten har och gör. I stort kan sägas att de flesta kvinnliga karaktärerna har 

en mycket kvinnlig figur. Många är klädda i rosa kläder, detta gäller även de kvinnliga 

huvudkaraktärerna Meg och Zeus fru. Det faktum att kvinnorna går klädda i klänning kan vi 

finna förståeligt då filmen handlar om grekisk mytologi och på den tiden var inte kvinnor 

kända för att ha byxor. De manliga karaktärerna i filmen har inte alla typiska stereotypa drag. 

Det blir tydligt i filmen att det är Zeus och Herkules som står för den stereotypa manligheten. 

Det är dessa som folk ser upp till. Det skulle kunna tänkas att de fått dessa enorma muskler 

och sitt manliga utseende (skarp, välmarkerad haka och muskulös kropp m.m.) på grund av att 

de är gudar. Dock är Zeus den enda guden i Olympos, gudarnas hem, som har dessa tydliga 

drag. Ett tydligt könsmönster som är framträdande i denna film är det att männen är de som 

står för de aktiva handlingarna. De är tuffa och modiga. Kvinnorna i sin tur är mer förföriska, 
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de är i regel sminkade med långa ögonfransar och i vissa fall med ögonskugga, de ser upp till 

Herkules och Zeus. Ett exempel som kan ges är när Herkules blir bortrövad som baby. Det 

åskådaren får se då är hur Zeus fru blir förtvivlad och gråter medan Zeus själv blir rasande. Vi 

kan då ställa oss frågan varför inte Zeus blir sorgsen och förtvivlad som sin fru? Svaret kan vi 

delvis finna i Oliver och Greens (2001) text då de menar att pojkar blir upplärda att inte visa 

sorgsenhet och flickor från att visa aggression och ilska.  

4.2.2 Kim Possible - Tidsapan 

Karaktären Kim Possible är en tuff tjej som det tydligt framkommer att hon vet och ständigt 

får höra att hon kan klara vad som helst. Hon har inga rädslor och känd i hela världen för 

hennes hjältedåd. När hon inte är ledare över hejarklacken går hon klädd i sina spionkläder 

med bar mage, svarta handskar och militärbyxor. Både färgerna på hennes kläder och hennes 

agerande som hjälte anser vi går emot de traditionella könsmönstren. Hon har vissa stereotypa 

drag i form av att hon är smal och har långt tjockt hår. Men då hon är aktiv inom sport och 

ständigt slåss mot skurkar och dylikt kan vi anse att det är förklarligt att hon kan framställas 

som vältränad. Om det nu är som Conell (2002) påstår att vi på en gång ser om en person är 

man eller kvinna och vi kopplar samman detta med Hirdmans (1988) genuskontrakt där de 

yttre formerna är kategori och arbete är en annan. Kan vi tänka oss att då Kim Possibles 

kläder inte är stereotypa kläder för en kvinna och hennes yrke skulle kunna gå under 

kategorin ”manligt” skulle vi kunna anta att Disney ville förtydliga Kim Possibles tillhörande 

till det kvinnliga könet med ett långt och tjockt hår. 

 

Ron är maskot i cheerleading gruppen. Han är mycket rädd för apor och är i övriga fall inte 

heller någon tuffing. Han är imponerad av Kim och glad över att få vara hennes medhjälpare, 

trots att han oftast inte tillför mycket annat än problem med sin klumpighet. Dock kan han 

ibland vara till hjälp just tack vare sin klumpighet, detta kan då i många fall räknas som en 

lyckoträff. Han har likadan outfit som Kim med undantag för tröjan som är nedstoppad i 

byxorna. Även Ron går emot de traditionella könsmönstren, troligen mest av alla i denna film. 

Han har inga stereotypa drag över sig, vare sig det gäller utseende eller egenskaper. Han 

saknar muskler och är inte, traditionellt stereotypt, manlig till sättet. 

 

Karaktären Shego är Kims största problem bland skurkarna och är Dr Drakkens assistent. Hon 

är egoistisk och mycket smart och finner sig i att vara assistent enbart därför att det gynnar 

henne för tillfället. Hon är klädd i en grön-svart heldress och har långt svart hår. Hon är den 
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smartaste karaktären bland skurkarna och kan på ett överlägset sätt sucka åt de manliga 

karaktärernas mindre smarta idéer och utföranden. Det faktum att hon är smart och är den som 

försvarar de manliga karaktärerna mot Kim Possible samt att hon bär mörka färger på 

kläderna, gör att vi anser att hon också markant går emot de traditionella stereotyperna. Även 

hon har dock en smal midja. 

 

Ingen av de manliga skurkarna har stereotypa drag en är mullig, en är aplik och den sista är 

lång, smal, blå och får ständigt höra av de andra vilka små händer han har. Ingen av dem är 

muskulösa. Förutom det faktum att Kim och Shego båda är smala finner inte vi någonting 

som skulle kunna klassas som stereotypt i denna film. Tvärtom är stereotyperna någonting 

Ron reagerar på när de rest in i framtiden. Helt plötsligt är alla killar muskulösa och detta 

reagerar Ron på med att säga ”Varför är alla i framtiden såna muskelknuttar?”. Han får 

förklaringen att man blir sån av att kämpa mot ondskan, samt berättar Dr Drakken att han bytt 

diet, tränat och blivit en aningens genmanipulerad. Detta anser vi visar att det inte är naturligt 

och självklart att man är muskulös. Över lag kan sägas att enligt oss finns det ytterst få 

stereotypa drag bland karaktärerna i denna film. Ett tydligt exempel på det är att genusrollerna 

är ombytta. Här är det tjejerna som står för modet, hjärnan och den fysiska kraften, medan 

killarna förlitar sig på att tjejerna ska försvara dem, komma på bra idéer och framställs som 

något underlägsna kvinnorna. Så sammanfattat kan vi säga att vi anser att könsmönstren i 

denna film tydligt går emot de traditionella föreställningarna. 

4.3 Pojkarnas uppfattningar och reflektioner om kar aktärerna  

4.3.1 Beskrivningar av karaktärernas utseende  

Ett ”problem” som några pojkar hade med Herkules var att filmen var gammalmodig och 

karaktärerna i filmen hade konstig klädstil. Detta förklarade dem med att filmen var från 

grekland och att man hade konstiga kläder då. Karaktären Herkules beskriver de enbart som 

orangehårig. Megs utseende beskriver de som att hon har rosa/lila klänning och ett ”jätte hår”. 

På Zeus är beskrivningen också relativt kortfattad där ett stort skägg, vitt hår och att han hade 

en krona är det utseendemässiga som de uppfattar. När det kommer till karaktären Kim 

Possible beskrivs hon av pojkarna mer utförligt än hennes kompanjon Ron som bara blir 

beskriven som gulhårig, det var inte ovanligt att pojkarna kom in i diskussioner där en nyans 

blev av stor vikt att reda ut för att kunna fastställa de kvinnliga karaktärernas utseende, 

framförallt när det gällde Kim Possibles:  
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I: Kan ni beskriva hur Kim var och hur hon såg ut? 

B4: Hon hade orange hår, hon var tuff och hon var modig hon var snäll… sen … va var det 

mer hon hade svarta och grönt… hon hade gröna… nej mörkgröna byxor och svart tröja. Nää 

gråa byxor kanske det var 

B2. Nää, svarta byxor… 

B4: De var gröna! 

(Pojkgrupp 1) 

 

I: Kan ni beskriva hur Kim var och hur såg hon ut? 

B2: Hon är jätte snäll… 

B3: Hon har grönt vid ögonen 

I: Mmm, kommer du ihåg något? (riktat mot nr 2) 

B2: Rött hår minns jag… 

B3: Jag tyckte inte det var rött... 

B1: Orange/rött! 

(Pojkgrupp 2) 

 

Liknande resonemang uppstod inte när pojkarna skulle förklara de manliga karaktärernas 

utseende. Slutligen fick de förklara Shego och henne beskrev de med långt svart hår, gröna 

kläder och gröna och glödande händer. 

4.3.2 Beskrivningar av karaktärernas egenskaper och  agerande 

När pojkarna skulle beskriva karaktärernas egenskaper och agerande blev de mer ingående. 

Rolig, tuff, stark, modig och snäll blev beskrivningen hos Herkules. Hos Meg kunde de se 

egenskaper såsom snäll, elak, tuff och inte feg och i fråga om hennes agerande summerades 

hon med att hon var ”något av en förrädare”. Zeus var något mer kortfattat beskriven. De 

beskrev hans egenskaper i termer som stark, tuff och snäll och hans agerande fokuserades 

kring att han kastade pilar. Kim Possibles beskrivning centrerades kring hennes egenskaper 

och de beskrev att hon var jättesnäll, modig, duktig och tuff. Kim Possibles kompanjon Ron 

beskrevs som feg, klumpig, snäll och mycket rädd för apor. Ärkefienden Shego beskrevs just 

som en fiende och pojkarna menade att hon är dum, elak, ondskefull, farlig, tuff och orädd.  
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4.3.3 Syn på karaktärerna och deras verklighetsföra nkring  

I valet av karaktär som de skulle vilja vara som i filmen Herkules valde samtliga pojkar olika 

karaktärer, alla dessa karaktärer var manliga och var med i den avgörande striden både för de 

goda och de onda. I Kim Possible fanns det ett liknande mönster, alla valde manliga 

karaktärer av olika tuffhetsgrad. Filmerna stod lika högt i grad av popularitet hos pojkarna, 

lika många tyckte att Kim Possible var bäst som Herkules. Samtliga tyckte att Herkules och 

Kim Possible var hjältarna men kunde även lägga till andra karaktärer som hjältar i Kim 

Possible:  

 

I: Vilken tycker ni är hjälten i de båda filmerna, finns det ngn hjälte? 

B2: Det finns två 

B4: I Herkules är det Herkules och i Kim Possible är det Kim Possible 

B2: …och Ron! 

B4: Nää Ron är inte någon hjälte 

B2. Jo, men det är väl nästan alla däri... är ju som hjältar 

B4: Nää så är det inte 

B2. Joo nästan… 

B4: Nää inte tvillingarna, de är inte hjältar 

B2: Men alltså de hjälper ju till… 

B3: Men sen var det också Monique när hon räddade Kim Possible 

Samtl: Mmm 

I: Vem tycker du var hjältarna då (riktat mot B1) 

B1: Hmm… Kim Possible 

 

Många av pojkarna kunde ifrågasätta Kim Possibles verklighetsförankring och var relativt 

överens om att den inte hade så mycket sanning i sig, vare sig historien eller karaktärernas 

utseende och egenskaper. Herkules, ansåg många, var ett undantag från de i regel overkliga 

tecknade filmerna. Detta hade olika orsaker, de flesta kunde relatera till folks tro på gudar förr 

i tiden. Några andra ansåg att själva karaktären Herkules var verklighetstrogen.  
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4.4 Flickornas uppfattningar och reflektioner om ka raktärerna  

4.4.1 Beskrivningar av karaktärernas utseende 

Herkules, säger flickorna, gick från klen till en muskelknutte. När det kommer till 

beskrivningen av Meg uppfattade de till största delen hennes utseende såsom att hon hade 

långt hår, rosa klänning och var vacker. De beskrev Zeus som orange och med ett stort skägg 

medan de beskriver Zeus fru mer ingående och säger att hon är rosa och har gult hår, blåa 

ögon och rosa klänning. Kim Possibles utseende beskrivs utifrån hennes färger på sina kläder 

samt att hon har orange hår. Ron beskrivs som gulhårig och fräknig. Karaktären Shego 

kommer de in på långt innan hon ska beskrivas och anser henne som central i filmen. De 

beskriver hennes utseende mycket detaljerat såsom att hon har svart hår, men i framtiden även 

får en vit rand i detta, hon har gröna kläder, har en mantel, gröna glödande händer vilka det är 

av stor vikt att man aktar sig för annars dör man. Flickorna reagerade på att killarna i filmerna 

var ”värsta muskelknuttarna” och menar att så är det inte i verkligheten.  

 

I: Tycker ni det är någon skillnad på de här personerna som är med i filmerna och hur det ser 

ut i verkligen? 

Samt: Mmm…Jaaaa! 

B2: Herkules blev ju… vad det heter värsta muskelknutten 

I: Blir man inte det i verkligheten? 

Samt: Nää (skratt) 

 

De regerar även i Kim Possible på att alla killar i framtiden är muskelknuttar. De ser en stor 

förändrig hos karaktärer som tidigare var små och klena men som under filmen gång blev 

stora och refererar till många av dem som just ”muskelknuttar” istället för deras riktiga namn. 

4.4.2 Beskrivningar av karaktärernas egenskaper och  agerande 

Flickorna beskriver Herkules med ord som muskulös, modig och fjantig då han blev kär. 

Deras tankar om Herkules såg ut såhär: 

 

B2: Först var han klen… 

B1: Han blev kär i Meg, han blir fjantig då, så pinsamt! 

B5: På slutet är han jättestark, massa muskler och så 

B3: Han var modig och slogs mot en massa djur! 
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Längre fram i intervjun kommer de åter in på Herkules kärleksdrabbning och beskriver att 

detta är ett vanligt fenomen i filmer.  

 

B1: …och så är det alltid någon som blir kär 

Samtl: Jaaaa 

B1: ah tragiskt! 

B3: Ja, det är tragiskt 

I: Men kär kan man väl bli i verkligheten också? 

Samtl: Jaaaa  

B1: Men det händer ju jämt att någon blir kär… 

 

De kunde uppfatta att Meg var tuff och orädd av sig. Zeus beskrev de först som Herkules 

pappa och hans egenskaper som humoristisk samt att han hade blixtar och en fru. I Kim 

Possible såg de vänskapens betydelse som det centrala i filmen och beskriver Kim som 

hejaklacksledare och räddare av världen, bra på att hjula och hoppa och att hon är modig. De 

beskriver henne också som att hon har en knasig vän, vilken är Ron. Honom beskriver de 

som ”skit knäpp”, knasig, inte modig utan feg, de beskriver också hans rädsla för apor och 

hans stora matglädje. Shego ser de som farlig och en värdig motståndare till Kim Possible, de 

beskriver henne som Dr Drakkens assistent och menar att hon är ”häftig” då hon tar över 

världen i framtiden. Hennes egenskaper och agerande beskriver de som modig och att hon hör 

till de onda och duktig på att slåss. När de förklara egenskaper hos övriga karaktärer i 

filmerna säger de att det nästan alltid är starka personer med i filmer. 

4.4.3 Syn på karaktärerna och deras verklighetsföra nkring 

Till motsatts från pojkarna väljer alla flickor utom en, en kvinnlig gestalt att vilja vara som i 

Herkules. Utöver detta ser de tjejerna som hjältar och att de är bäst. Alla fem flickor tycker att 

Herkules och Kim Possible är hjältarna i filmerna, men även de lägger till andra karaktärer 

som har varit betydelsefulla för berättelsen. Även här, som i pojkgruppen, tyckte flickorna att 

filmerna Herkules och Kim Possible var lika bra. Flickorna tycker till skillnad från killarna att 

Kim Possible är mer sanningsenlig än Herkules då Herkules handlade om många fantasidjur 

och många odödliga monster. De ser många likheter och skillnader mellan filmerna och anser 

att skillnaden mellan filmerna är att Herkules handlar om gudar medan Kim Possible handlar 

om mod och spänning. Likheten i de båda filmerna, menar de, är att karaktärerna skiljs åt fast 

att de ska vara tillsammans och att det handlar om stark vänskap.  
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5 Diskussion 

Syftet med vårt examensarbete är att få kunskap om hur barn uppfattar och reflekterar kring 

könsmönster på film, och våra frågeställningar är ”Hur uppfattar barnen flickor/pojkar, 

kvinnor/män i filmerna?” och ”Hur reflekterar och tänker de kring detta?”.  

Utifrån vår forskning och litteraturen i vår bakgrund kommer vi här att försöka sammanställa 

vad vi har kommit fram till. Detta utifrån några, vi funnit vara, centrala teman från 

intervjuerna och vilka vi använder som kategoriseringar. 

5.1 Verklighetsförankring 

Som vi tidigare skrev skiljde sig flickornas och pojkarnas åsikter om Herkules som en 

verklighetstrogen karaktär. Pojkarna tyckte att Herkules såg ut som en verklig person. Om 

detta skrev Jacobson (2005) och konstaterade att när det gäller vikten hos manliga karaktärer 

inom TV- mediet anser barn att de kan likställas med verkligheten. Vi anser att muskelvikten 

ligger nära till hands med att jämföras med detta. Den undersökning som Jacobsson (2005) 

refererar till visar att detta även gäller majoriteten av flickorna. Detta resultat kan vår studie 

inte stödja då flickorna skrattade åt tanken att det skulle finnas människor som skulle vara lika 

muskulösa som Herkules i verkligheten. Som Rönnberg (2001) skrev har kritiken mot 

Disneys filmer innefattat att det visas mycket muskulösa kroppar. Hon menar att det har varit 

oacceptabelt på många håll hos publiken, vilket vi märker att även flickorna i vår 

intervjugrupp tyckte. 

5.2 Kriterier för val av karaktärer, film och hjält eroller 

Någonting vi fann intressant i vår studie var att precis som Werner (1996) skrev så valde 

pojkarna, på frågan om vem de skulle vilja vara som, enbart manliga karaktärer att liknas med. 

Detta var framförallt intressant i filmen Kim Possible då denna i första hand innehöll 

kvinnliga hjältar. Pojkarna hade problem med att låta Kim Possible stå som ensam hjälte i 

filmen och kom upp med ett flertal kandidater som hade hjälpt Kim Possible under vägens 

gång och ville därmed framställa dessa karaktärer som hjältar också. Detta tror vi kan bero på 

det Hirdman (1988) skriver om genussystemet då hon påstår att mannen är normen och det 

Tigervall (2005) framhåller, då hon menar att männen i regel är de framträdande subjekten 

och gör de aktiva handlingarna medan kvinnorna får positionen som objekt och därmed 

hamnar i bakgrunden. Framförallt hennes konstaterande om att kvinnor vanligen framställs 

som förlorare och underordnade och männen ses som roliga och spännande och också får 
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rollen som hjälte, tror vi kan ha att göra med att pojkarna hade svårt att acceptera en kvinnlig 

hjälte framför så många män. Däremot tror vi att då Herkules uppfyller dessa kriterier var det 

lättare för pojkarna att låta honom vara ensam hjälte. Någonting vi kunde fundera kring var 

också varför, när killarna fann så många dåliga egenskaper hos Ron, han ändå var hjälte. Kim 

Possible får hjälp av Ron i slutet av filmen i och med att han krossar Tidsapan. Dock blir 

Herkules räddad av Meg då hon offrar sitt eget liv för att han ska kunna rädda Olympos. Detta 

reagerade inte några av barnen på och såg inte Meg som en hjälte. Detta tror vi kan bero på 

det Jacobson (2005) beskriver då flickorna oftare skildras som våldsoffer än pojkar. Då Meg 

blir döende är det för barnen förmodligen lättare att se på henne som ett våldsoffer än som en 

kvinnlig hjälte. 

 

I Kim Possible valde samtliga flickor Kim Possible eller Shego att vara som, detta då de är 

snygga, häftiga och modiga. Samt att de kan bli arga på killarna så de blir mycket snällare och 

att de menar att dessa är retsamma tjejer. Tonårsflickor, skriver Jacobson (2005), favoriserar 

medier som inkluderar positiva, starka kvinnliga karaktärer och Werner (1996) påpekar att 

flickor kan sysselsätta sig med typiska manliga aktiviteter. Även om vår flickgrupp inte 

innehöll några tonåringar kunde vi se att även de attraherades av de starkare kvinnliga 

karaktärerna i filmerna som höll på med några, som vi skulle vilja klassa som, 

typiskt ”manliga” aktiviteter i form av kampsport och yrket hemlig agent. Flickorna valde, 

återigen som Werner (1996) skrev, kvinnliga karaktärer att vilja vara som. Men som hon 

skrev vidare kunde flickor även identifiera sig med manliga karaktärer, detta ser vi då den 

femte flickan valde Pegasus, med motivering att hon skulle vilja flyga. De övriga motiverar 

sina val baserat på karaktärernas utseende med hjälp av ord som till exempel: hon var fin, 

snygg och lite retsam, romantisk och blomlik. Jacobson (2005) stödjer detta då hon påvisar att 

kvinnorna inom medier har stor tyngdpunkt vid de kvinnliga karaktärernas sexualitet. Som vi 

skrev i vår analys märktes det tydligt att framförallt Meg spelade på sin sexualitet. Vi kunde 

märka att flickorna reagerade på detta. När de pratade om att hon var retsam kunde vi märka 

att detta var de gånger Meg spelat på sin sexualitet mot Herkules. Werner (1996) förklarar att 

barn kan finna rollmodeller i medier och de fokuserar då på de karaktärer som upplevs vara 

accepterade och attraktiva i den sociala miljön. Detta anser vi passar in på flickornas 

beskrivning av de kvinnliga karaktärerna med tyngdpunkt på Meg. Jacobson (2005) tog bland 

annat upp barns förväntade intresse för frisyrer och mode vilket vi kan se att flickorna i denna 

grupp fokuserade på i många karaktärer men särkilt hos Meg (detta anser vi inte är konstigt då 

det läggs mycket fokus på hennes hår redan tidigt i filmen). Detta skrev Hirdman (1988) ingår 
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i genuskontraktet där föreställningen om vilken längd håret ska ha på vardera kön är en 

kategori. De attraherades även av vänskapens betydelse i filmerna då de många gånger under 

intervjuns gång betonade vänskapen mellan karaktärerna, detta i enighet med vad Rönnberg 

(2001) skrev då hon menade att en anledning till att filmerna var populära var just att filmerna 

handlar om att vid undanröjande av grymma och auktoritära tyranner eller barnhatande, 

självupptagna, penningfixerade typer alltid ha vänskap och solidaritet. Även Danielsson (2002) 

behandlar vänskapens betydelse för flickor och hon konstaterar att de vill ha inslag av 

vänskap mellan djur och människor, kärlek och familjeliv i berättelser. Som en 

sammanfattning skulle även kunna sägas att båda filmerna var lika populära hos pojkarna och 

flickorna, och i deras första tanke var Herkules och Kim Possible hjältarna i filmerna, även 

om det efter lite betänketid sedan blev en viss förändring i hjälterollerna. Den största 

skillnaden mellan pojkarnas och flickornas åsikter var vid valet av karaktärer, där pojkarna 

valde manliga karaktärer att liknas med medan flickorna till största delen valde kvinnliga. 

5.3 Reflektioner kring givna könsmönster 

Ett intresseområde för oss var också det faktum att både flickorna och pojkarna förklarade de 

kvinnliga karaktärernas utseende betydligt mer ingående på detaljer än vad de gjorde med de 

manliga karaktärerna. Detta tror vi kan bero på dels att flickor förväntas ha intresse för mode, 

och därmed blir vad en kvinna har på sig av större vikt än vad en man har på sig då bilden av 

hur kvinnan ska se ut når både pojkar och flickor. Klädvalet är en annan kategori i 

genuskontraktet som Hirdman (1988) tar upp där hon menar att det finns regler för vad en 

man respektive en kvinna bör ha på sig. Conell (2002) skrev att inom populärkulturen får 

flickor lära sig att deras huvudsyfte är att vara åtråvärda. Pojkarna däremot uppmanas oftast 

att inte göra sig attraktiva. Som Jarlbro (2006) nämnde är det en sanning utan tvivel att män 

och kvinnor gestaltas olika utefter vad som betraktas som perfekt och när mäns skönhet 

definieras görs detta generöst. Detta tror vi också kan ha betydelse för att de kvinnliga 

karaktärerna blev mer noggrant beskrivna, en mans klädsel är inte så betydelsefull för hans 

skönhet då, som Jacobson (2005) skrev, t.ex. hårlöshet och mjuk hud är modet för 

generationen tonårspojkar och uppåt. Jacobson (2005) nämner de typiska reklamprodukterna 

för flickor och pojkar och förklarar att medan reklam för flickorna är kodade med 

pastellfärger och rosa färger är pojkars färger i mörka nyanser. Hon konstaterar att flickor och 

pojkar åter skiljs åt genom nyckelord som för flickor är mjuk, underbar och söt medan 

nyckelorden för pojkar är snabbt, tävling, action och coolt. Dessa koder och nycklord märktes 

även när flickorna och pojkarna beskrev karaktärerna i filmerna. I Herkules (som hade 
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traditionella könsmönster) var de tydliga och detta tog barnen fasta på i många av 

beskrivningarna. Både flickorna och pojkarna reagerade på att Meg hade rosa klänning, dock 

verkade det rosa ha större betydelse för flickorna då de även kom in på och beskrev andra 

karaktärer som hade rosa klädnad eller liknande. Pojkarna gick istället vidare från Meg för att 

beskriva kentauren som i början hade fångat henne och förklarade noga vilka partier av 

honom som innehöll svart och blått. Pojkarna reagerade även på att Herkules sprang snabbt, 

och de tyckte detta var ”coolt”, vilket var ett begrepp som de använde ett flertal gånger under 

intervjuerna medan flickorna använde ord som fin, vacker och snygg mer regelbundet. Utöver 

detta reagerade barnen även på det som Rönnberg (2001) skrev att Disney förser hjältarna 

med förtrollande, blixtrande och mäktiga vapen, vilket var vad Zeus hade i form av sina 

blixtar till spjut med vilka han besegrade fienden. Dessa blixtar blev centralt för både 

flickorna och pojkarna då de beskrev Zeus. Detta kopplar vi även till Hirdmans (1988) 

genuskontrakt där en av kategorierna är vem som får ha vilket redskap. Vi tolkar det i denna 

situation som att barnen ansåg att spjut är ett manligt tillbehör. 

5.4 Reflektioner kring förvrängda könsmönster 

Som Rönnberg (2003) skrev har det visats att barn minns TV-innehåll som stämmer överens 

med könsstereotyperna, medan de struntar i, glömmer eller förvränger det som går emot 

genusmönstret. Detta kunde inte vi märka så mycket av i våra intervjuer. Både pojkarna och 

flickorna kom ihåg i vilken roll de olika karaktärerna befann sig. Vi kunde som sagt dock se 

att pojkarna hade svårigheter att acceptera en ensam kvinnlig hjälte, men de tog inte ifrån 

henne titeln som hjälte utan gav henne istället ”hjältekompanjoner”. Så en viss förvrängning 

skedde, men de ignorerade inte det faktum att det fanns kvinnliga hjältar. Tvärtom var det 

med ett stort engagemang de beskrev hur modig Kim Possible var. Flickorna visade också en 

viss förvirring när det gäller hjälterollen i filmerna, men i detta fall var det båda filmerna som 

blev inräknade i deras tankar kring hjälterollen. De kom slutligen fram till att hjältarna i första 

hand var Herkules och Kim Possible. Däremot tyckte de att Phille och Ron hade varit bra 

medhjälpare till dem. I övrigt kunde barnen i detalj beskriva händelser ur filmen Kim Possible 

(som gick emot de traditionella könsmönstren) och fick då ingen sekvens fel. Var det Kim 

Possible som gjort någonting bra så mindes de det. Så det skulle vara fel av oss att säga att 

barnen hade glömt, struntat i eller förvrängt saker som går emot genusmönstret då de kunde 

beskriva sådana händelser väldigt bra. I stort kan sägas att det Rönnberg (2003) skrev hade 

påvisats, inte stämmer in på våran forskning i detta fall då vi anser att barnen var lika 

engagerade i karaktärernas bedrifter i båda filmerna, vare sig de gick i linje med eller mot de 



 45 

traditionella genusmönstren. Då Rönnberg (2003) skrev att om barn ansåg att filmer var 

könsstereotypt lämpade tyckte de i regel att filmen var dålig om de ansåg den vara lämpad till 

det motsatta könet. Därmed kan vi anta att inga av barnen ansåg detta i vårt fall, då det inte 

framkom någonting som skulle tyda på att barnen tyckte att filmerna var mer lämpade för 

något kön, då huvudkriteriet för om de gillade filmen eller inte var hur många gånger de hade 

sett filmen innan. De som inte sett ena filmen innan tyckte i regel att den var bäst och tvärtom. 

6 Slutsats 
 
Sammanfattningsvis skulle vi kunna säga att det vi fått reda på under denna studie är att både 

pojkarna och flickorna reflekterade kring könsmönstren i filmerna vi visade. Flickorna gjorde 

detta i högre grad än pojkarna och kunde även ifrågasätta det manliga idealet. Däremot kunde 

vi märka att det kvinnliga idealet var någonting de ville leva upp till och hade stor betydelse 

för dem. Vi kan tolka det som att det är av stor betydelse för dem att vara feminina. Vi kunde 

även märka att det manliga i hög grad var normen för pojkarna. De kunde acceptera att det 

fanns kvinnliga hjältar men ville gärna att det skulle finnas en manlig hjälte vid sidan av och 

kunde inte se sig själva som en kvinnlig karaktär. Inför denna examensuppgift hade vi som 

förutfattad mening att barnen starkt skulle ifrågasätta den icketraditionella filmen. Dock 

visade det sig, att trots att de reflekterade kring könsmönstren på filmerna så ifrågasatte de 

dem inte. Detta gällde såväl i den icke-traditionella som den traditionella. Därmed kan vi anse 

vår förutfattade mening som felaktig. Vi såg inte heller att de tyckte att den traditionella 

filmen var felaktig. Vi trodde att barnen skulle lägga märke till att filmerna var mycket olika 

varandra i uppbyggnaden, med en kvinnlig hjälte i ena och en manlig i den andra, och trodde 

därmed att de skulle reflektera kring detta när vi frågade vad den största skillnaden mellan 

filmerna var. Detta blev inte fallet då de snarare såg till i vilken tidsperiod filmerna var gjorda. 

Därmed såg de också att ena filmen handlade om gudar och den andra mer om spänning. En 

annan skillnad var att både pojkarna och flickorna ansåg att en av filmerna var 

verklighetstrogen. Vilken film detta var skiljde sig däremot mellan dem. Flickorna tyckte att 

den icke-traditionella filmen var verklighetstrogen och pojkarna tyckte att den traditionella 

var det. Detta tror vi kan bero dels på att flickorna ifrågasatte det manliga idealet, vilket det 

fanns mycket av i Herkules, och dels på att de var attraherade av de starka kvinnliga 

karaktärerna i filmen Kim Possible. Att pojkarna hade en åsikt som gick emot flickornas tror 

vi då beror på att för pojkarna var det manliga idealet, vilket som sagt fanns i Herkules, 
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medan det i Kim Possible inte fanns någon framgångsrik manlig karaktär som de kunde 

identifiera sig med.  

 

Vi skulle vilja avsluta detta arbete med att säga att vi tror att det är en god idé att arbeta med 

medier som ett redskap i den pedagogiska utvecklingen i skolan. Detta då vi anser att om 

pedagoger visar till exempel filmer av olika slag såsom vi gjort i denna studie, skulle detta 

kunna leda till intressanta diskussioner kring könsmönster, ideal och verklighet. Därmed 

skulle detta kanske kunna leda till att barnen får ett mer öppet sinne kring manligt och 

kvinnligt, då de via dessa diskussioner kan se att det kvinnliga könet också kan vara 

framträdande subjekt och att den manliga normen kan tonas ned. På detta sätt kan kanske 

utfallet av studien om att flickor får sämre självtillit av att se mycket på TV komma att 

förändras, om de får vetskap om att det kan vara på olika sätt kan de kanske se på TV med 

kritiska ögon.  
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8 Bilaga 1  
Örebro 2007-11-14 
 

Till föräldrar/målsman som har barn i år 3 
 
Hej. 
Vi är två lärarstuderande som läser vår sista kurs på Örebro Universitet. Som 
examination för denna kurs gör vi en större uppsats som ska anknyta till forskning. 
Vår inriktning för denna kurs är genus, medier och etnicitet och vi har som 
forskningsfråga hur barn uppfattar/reflekterar kring könsmönstren på film? Vi 
kommer därmed att visa film för eleverna som vi sedan kommer, genom 
gruppintervjuer, diskutera kring. Typen av frågor kommer vara hur barnen uppfattar 
klädstilen, beter sig, deras egenskaper m.m. som de sett i filmen. Samt om de tycker 
detta stämmer överens med verkligheten. För att kunna göra denna undersökning 
behöver vi intervjua så många barn som möjligt. Gruppintervjuerna (3-5 elever/grupp) 
kommer att spelas in på band för att vi lättare ska kunna analysera svaren. Vi vill att ni 
som föräldrar/målsman ska känna er tillfreds med att era barn kommer att intervjuas av 
oss och vi kan garanterna att vi håller oss till de etiska krav som följer med 
gruppintervjuer av yngre barn. Vi är de enda som kommer ha tillgång till banden och 
inga namn kommer att delges andra, inte heller någon information som kan komma att 
avslöja vem eleven är. Med er tillåtelse kommer vi att be erat barn att delta, de elever 
som inte vill delta behöver inte göra det.  
 
 
Härmed ger jag min tillåtelse att låta mitt barn……………………. delta i 
undersökningen.                          (barnets namn) 
 
  
…………………………………………………………………………………….. 
(målsmans underskrift) 
 
        
 
        Nej, jag vill inte att mitt barn……………………deltar i undersökningen. 
                                                           (barnets namn) 
 
 
Obs! Lappen bör vara inlämnad till klassläraren senast Tisdag 20/11-2007 
 
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss! 
 
Maria Persson             Sofia Metso 
070-2X 1X 6X9             073X-5X 2X 1X 



 51 

9 Bilaga 2 
 

• Vad tycker ni filmen Herkules handlade om?  

• Kan ni beskriva Herkules, Meg och Zeus för oss, hur såg de ut? Och hur var de som 

personer tycker ni?  

• Vad tycker ni filmen Kim Possible handlade om? 

• Kan ni beskriva Kim, Ron och Shego för oss, hur såg de ut? Och hur var de som 

personer tycker ni?  

• Om ni fick välja någon som ni skulle vilja vara som i filmen Herkules vem skulle ni 

välja då? Varför? 

• Om ni fick välja någon som ni skulle vilja vara som i filmen Kim Possible vem skulle 

ni välja då? Varför? 

• Vilken av dessa skulle ni välja? 

• Vilka tycker ni är hjälten i de båda filmerna? 

• Vilken film tycker ni var bäst? varför? 

• Tycker ni det är någon skillnad på personer i film och i verklighet? 

• Vad tyckte ni var den största skillnaden mellan filmerna? 

• Har ni Disney Channel hemma? 

 


