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Abstrakt 

Denna studie behandlar genus i Disneyfilmer. Syftet med studien var  att undersöka hur  

pojkar och flickor i åldern 10-12 år talar om manligt och kvinnligt med utgångspunkt i 

Disneyfilmerna Herkules (1997) och Modig (2012), två populära filmer bland barnen på 

fritidshemmet. Utifrån en hermeneutisk forskningsansats har två gruppintervjuer utförts 

med sammanlagt åtta elever, fyra pojkar och fyra flickor. Under studien utgår jag ifrån 

Yvonne Hirdmans (1988) genusteori om ett genuskontakt och ett genussystem. Hirdman 

menar att det i samhället finns ett oskrivet kontrakt över bland annat vilka yrken, 

aktiviteter och intressen som förknippas män respektive kvinnor samt att det i samhället 

existerar ett system som kan liknas vid en könshierarki. Jag utgår även från 

Pygmalioneffekten, en teori utformad av Robert Rosenthal, och tillämpar denna teori på 

genuskonstruktionen. Pygmalioneffekten innebär således i detta fall att förväntingar på 

pojkar respektive flickor påverkar deras beteende. Resultatet visar att flera av eleverna 

talar om manligt och kvinnligt utifrån att könen vore dikotomier; två separata motsatser. 

Resultatet visar även att eleverna kopplar specifika drag till respektive kön. I studien 

framkommer det även att eleverna uppfattar mannen i Herkules som överordnad 

kvinnan; mannen äger kvinnan och använder henne som redskap. Eleverna uppfattar 

alltså en könshierarki. Utifrån resultatet kan jag dra slutsatsen att elevernas 

uppfattningar kan kopplas till Hirdmans (1988) genuskontrakt och genussystem.  

 

Nyckelord  
Genus, genuskontrakt, könsstereotyper, Disney. 
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1 Inledning  
 

Enligt Marklund och Snickare (2005) är barn redan vid två års ålder  medvetna om de 

två biologiska könen och vilket kön de själva tillhör. Deras sätt att se på de biologiska 

könen påverkas dock av deras sociala omgivning. Hedlin (2010) talar därför om ett 

socialt kön; genus. I dagens samhälle kommer barnen i kontakt med en mängd 

könsstereotyper redan i tidig ålder. Med könsstereotyper menas att flickor och pojkar 

förväntas se ut på ett visst sätt, röra sig på ett visst sätt och tycka om specifika saker 

(Svaleryd, 2002). Dessa stereotyper förmedlas genom populärkulturen; ett 

paraplybegrepp som innefattar olika typer av medieformer så som film, barnböcker, 

TV-serier och reklam. Barn blir idag i större utsträckning exponerade för dessa 

könssteroetyper än tidigare. En av anledningarna till detta är att flertalet barn idag har 

tillgång till en egen TV, telefon eller surfplatta genom vilken de kommer i kontakt med 

populärkulturen (Singer & Singer, 2011).  

 

Det är dock inte enbart i hemmet som barnen kommer i kontakt med populärkulturen, 

filmvisning är en aktivitetet som inte är främmande för barnen inom fritidshemmet. Det 

innebär således att barnen även på fritidshemmet exponeras för könsstereotyper. Detta 

trots att det i första kapitlet i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, Skolans värdegrund och uppdrag, står att läsa att ”Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (Skolverket, 2011, s.8). Min 

förhoppning är därför att denna studie ska bidra till att verksamma pedagoger inom 

fritidshemmet blir medvetna om hur barnens uppfattningar om manligt och kvinnligt 

påverkas av de filmer som visas, samt blir medvetna om vikten av att visa filmer som 

prövar dessa uppfattnigar för att barnen ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till 

sättet vi ser på de båda könen i dagens sämhälle.  
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2 Bakgrund 

För att skapa förutsättningar för läsaren att förstå undersökningen kommer jag i detta 

kapitel att lyfta fram och reda ut begrepp som är av relevans för studien. Inledningsvis 

definierar jag begreppen stereotyper och könsstereotyper, eftersom dessa begrepp är 

centrala. Därefter redogör jag för begreppen kön och genus, då det är angeläget för 

läsaren att ha kännedom om skillnaden. Jag beskriver sedan fritidshemmets uppdrag i så 

väl sin helhet som kopplat till genusfrågan. Därefter redogör jag för mediernas plats 

inom skola, förskola och fritidshem, eftersom medier har en betydande roll i min studie. 

Avslutningsvis presenteras de två Disneyfilmer som studien har sin utgångspunkt i.  

 

2.1 Stereotyper 

Enligt Lippman (2010) kan begreppet stereotyp definieras som en inre bild av en tänkt 

eller faktisk grupp, vilken ofta uttrycks i form av en förenklad föreställning av de 

egenskaper som medlemmarna i den tänkta eller faktiska gruppen besitter. Även Perkins 

(refererad i Rönnberg, 2003) och Lindell (2014) definierar likt Lippman stereotyper som 

samlingars förenklade trosföreställningar av egna eller andra samlingars särskiljande 

drag. Lindell menar dock att begreppet vanligtvis är förknippat med negativa 

karaktärsdrag, medan Perkins anser att så inte behöver vara fallet. Perkins menar att 

stereotyper behöver inte grunda sig i fördomsfulla inställningar, utan kan istället 

uppfattas som ett tidseffektivt sätt att klassificera människor som är okända för en. 

 

2.2 Könsstereotyper 

När Perkins (refererad i Rönnberg, 2003) definierar begreppet stereotyper lyfter hon 

även begreppet könsstereotyper; stereotyper som är relaterade till könet, vilket hon 

definierar som trosföreställningar om könets utpräglade egenskaper, förmågor och 

preferenser. Perkins menar att dessa könsstereotyper kan ses som en föreställning om 

medfödda och biologiskt könsrelaterade karaktärsdrag.  Sammanfattningsvis kan 

könsstereotyper alltså definieras som uppfattningar om att vissa egenskaper och 

förmågor är förknippade med ett specifikt kön (ibid.).  

 

2.3 Kön  

Män och kvinnor har sedan urminnes tider kategoriserats i motsatta könskollektiv och 

traditionella könsmönster har således vuxit fram. Betydelsefullt för denna studie är dock 

att kunna skilja på begreppen kön och genus, vilka ofta misstas för synonymer. 

Rönnberg (2003) och Hedlin (2010) definierar båda kön som något biologiskt; beroende 

på vilka könsdelar vi föds med definieras vi antingen som man eller kvinna, medan 

genus ses som en social konstruktion.  

 

2.4 Genus  

Genus är ett begrepp som ofta förekommer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning och teoribildning. Begreppet används för att förstå och urskilja de 

föreställningar, idéer och handlingar som alla sammantagna formar människors sociala 

kön (Nationalencyklopedin, 2008). Hedlin sammanfattar det i Lilla genushäftet 2.0 

(2010) som att när vi talar om genus talar vi om de föreställningar som finns om manligt 
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och kvinnligt. Vidare hävdar Hedlin att dessa föreställningar får konsekvenser som i sin 

tur kan leda till en specifik könsordning (ibid.), eftersom att det manliga ofta tenderar 

förknippas med normen.  

 

2.5 Medier inom skola, förskola och fritidshem 

I en avhandling av Danielsson (2002) finner vi att det i skoldebatten pågår en diskussion 

kring användandet av multimedier inom skola, förskolan och fritidshemmet. I 

diskussionen berörs huruvida multimedier påverkar den pedagogiska utvecklingen 

positivt respektive negativt. Att utveckla kunskap i multimedia omfattar såväl teoretisk 

som praktisk kunskap kring olika medieformer. Med det menas att eleverna ska ha såväl 

abstrakt kunskap om de olika medierna som förmåga att använda de i praktiken. För att 

utveckla elevers förhållningssätt till medier i samhället tränas de i att analysera såväl 

uppbyggnad och innehåll som bakomliggande budskap. Mediepedagogik omfattar i sin 

tur pedagogernas förhållningssätt till medier, i vilken utsträckning elever får använda 

sig av varierade medier för att bidra till en ökad motivation i lärprocessen. De innefattar 

då ljud, rörlig bild som film, och stillbilder (ibid.).  

 

2.6 Disneyfilmerna 

Studien har sin utgångspunkt i två Disneyfilmer: Herkules (1997) och Modig (2012). 

Detta eftersom filmerna pekats ut som populära bland barnen som är inskrivna på 

fritidshemmet.  

 

2.6.1 Herkules (1997) 

Herkules är en tecknad film från 1997 som är delvis baserad på utdrag ur den grekiska 

mytologin. Herkules är son till guden Zeus, vars bror är Hades som härskar över 

underjorden. I ett försök att överta makten från sin bror kidnappar Hades Herkules när 

han är ett litet barn och för honom till jorden. När Hades lakejer försöker  ta livet av det 

lilla barnet blir de påkomna av ett gammalt par, vilket gör att försöket misslyckas. 

Herkules blir dock ifråntagen sin odödlighet men behåller sin enorma styrka. Paret tar 

hand om det lilla barnet och uppfostrar honom som  sin egen son. Som 18-åring 

upplever Herkules att han inte passar in. Han söker därför svaret på sitt ursprung och 

finner det i Zeus tempel. Han får då också reda på vad han behöver göra för att kunna 

återförenas med sin familj på berget Olympos. Han behöver bli en gud igen och det 

enda sättet att uppnå detta är att visa sig vara en sann hjälte, men för att nå dit behöver 

han hjälp. Herkules söker därför upp Philoktetes, Phille, för att få hjälp med 

hjälteträningen. Tiden går och Herkules känner sig allt mer redo att bevisa för världen 

vilken hjälte han är. Under tiden stöter han på den vackra Megara, Meg, som Herkules 

genast blir förälskad i. Vad han inte vet är att Meg sålt sin själ till Hades och därmed 

står under hans makt. Meg följer Herkules under hans resa mot att bli en sann hjälte. 

Hon ser honom rädda stad efter stad från förödelse och besegra alla sorters monster. Det 

hela leder till att hon utvecklar ett intresse för Herkules och de båda inleder en romans. 

Det visar sig sedan att det är dessa romantiska känslor som gör att Herkules visar sig 

vara en sann hjälte, eftersom han offrar sig själv i ett försök att rädda Meg från döden. 

När han då väl får återvända till Olympos väljer han att avstå och istället återvända till  

jorden för att vara med Meg. 
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2.6.2 Modig (2012) 

Modig är en animerad film från 2012. Filmen utspelar sig i ett medeltida Skottland. 

Huvudkaraktären Merida bor tillsammans med sin mor, far och tre yngre trillingbröder 

på ett slott. Hon är äventyrlig, rebellisk och mycket envis. För Merida är självständighet 

och frihet det som är mest betydelsefullt. Hennes föräldrar håller dock inte med. För 

dem är tradition det viktigaste och en del av den traditionen är arrangerade bröllop för 

att sammansvetsa lämpliga klaner med varandra. För att visa sitt missnöje med 

föräldrarnas, och framförallt moderns, påtryckningar om vikten av tradition tar Merida 

saken i egna händer. Ute i skogen följer Merida irrblossen, ett magiskt blott sken som 

leder henne till en häxas hus. Häxan erbjuder Merida att hjälpa henne förändra hennes 

mor. Vad häxan inte berättar för Merida är att förändringen även innebär en 

förvandling. Meridas mor blir förvandlad till en björn och för att undvika en permanent 

förvandling måste Merida fundera ut en lösning innan andra soluppgången från det att 

förvandlingen sker, samt se till att drottningen befinner sig på en utvald magisk plats. 

Det visar sig dock att detta är lättare sagt en gjort. Just skepnaden av en björn blandar in 

Meridas far. Detta eftersom han tidigare blivit av med sitt ena ben till en björn och 

numera ser björnar som ett stort hot. Inblandningen av Meridas far och hans jakt efter 

björnar försvårar hennes uppdrag och tanken på att Merida ska få se sin mor igen i 

mänsklig skepnad känns avlägsen. 

 

En symbol för relationen mellan mor och dotter är gobelängen som Meridas mor arbetat 

på. När Merida försöker få med sig gobelängen från slottet konfronteras hon dock med 

sin förvandlade mor av sin far. Merida tvingas skydda sin mor och förhindra att hennes 

far dödar den förvandlade modern. Samtidigt måste hon få sin mor att förvandlas 

tillbaka till människa innan tiden är ute. Efter att ha hittat den plats där drottningen ska 

förvandlas tillbaka, lägger Merida den ihopsydda gobelängen över björnen och väntar 

på att få träffa sin mor i mänsklig form igen. Det ser länge ut som att det är för sent, 

men när hela solen stigit upp på himlen och Merida omfamnat den liggande björnen 

sker förvandlingen äntligen. Hennes mor är tillbaka igen. De båda envisa kvinnorna 

inser att de inte kan förändra varandra, men att äventyret de precis upplevt har förändrat 

båda två. De börjar arbeta på en gemensam gobeläng och deras relation byggs sakta 

men säkert upp igen.  

 

2.7 Fritidshemmets uppdrag ur ett genusperspektiv 

Ovan presenterade filmer är filmer som pekats ut som populära vid ett fritidshem. Att se 

på film är en aktivitet som ofta upskattas av såväl barn som pedagoger. Det finns dock 

viss problematik kring aktiviteten. Film är en medieform genom vilken könsstereotyper 

förmedlas. Flickor ska se ut på ett specifikt sätt, röra sig på ett specifikt sätt och bete sig 

på ett särskilt sätt. Detsamma gäller även pojkar (Svaleryd, 2002). Filmvisningen bidrar 

på så sätt därför till att barnen på fritidshemmet exponeras för dessa könsstereotyper 

trots att det i första kapitlet i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, Skolans värdegrund och uppdrag, står att läsa att ”Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (Skolverket, 2011, s.8).  
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3 Syfte och frågeställningar 
. 

Syftet med denna studie är att presentera hur åtta elever i ålder 10-12 år, på ett 

fritidshem i södra Sverige, diskuterar och urskiljer manligt och kvinnligt med 

utgångspunkt i Disneyfilmerna Herkules (1997) och Modig (2012). Detta för att göra 

verksamma pedagoger inom fritidshemmet medvetna om hur elevernas uppfattningar 

om manligt och kvinnligt påverkas av de filmer som visas. På så sätt kan vi inom 

fritidshemmet gemensamt arbeta för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt hos 

eleverna till samhällets genusskapande och bildande av könsstereotyper. För att uppnå 

syftet har studien sin utgångspunkt i följande frågeställningar:  

 

 Vilka könsstereotyper går att urskilja i elevernas diskussioner om manligt och 

kvinnligt med utgångspunkt i filmerna Herkules och Modig? 

 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningen får eleverna delta i semistrukturerade 

gruppintervjuer. Grupperna består av en pojkgrupp och en flickgrupp. Vid 

undersökningen utgår jag från Hirdmans (1988) teori om ett genuskontrakt och ett 

genussystem, vilket innebär att det i samhället idag finns oskrivna regler kring vad som 

är typiskt manligt respektive kvinnligt samt vilket kön som är det dominanata. Jag utgår 

även från Pygmalioneffekten; en teori framtagen av Rosenthal, vilken innebär att de 

förväntningar som människan har på sina medmänniskor kan påverka deras prestationer. 

De båda teorierna kan kopplas samman om vi utgår från att de förväntningar som 

människor har är baserade på könsstereotypa beteenden.  

 

I diskussionen kopplas studiens resultatet till de båda teorierna.  
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4 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring genus och film i allmänhet och 

Disneyfilmer i synnerhet, detta eftersom det är elevers uppfattningar om genus i två 

populära Disneyfilmer som utgör grunden för min studie.  

 

4.1 Barn och könsroller 

Enligt Marklund och Snickare (2005) är barn redan i tvåårsåldern medvetna om de båda 

könen och vilket kön som är deras eget. När barnen är tre år är könsrollen rotad (ibid.). 

Kåreland och Lind- Munther (2005) anser att könsidentiteten formas i samhället, genom 

sociala interaktioner med andra i vardagen. För barnet innebär det att könsidentiteten 

främst formas under förskoletiden. Där söker barnen söker det som, enligt samhället, är 

lämpat för könet; lämpliga leksaker, lekar, kläder och lämpligt sätt att prata (Marklund 

& Snickare, 2005).  

 

4.2 Barn och film 

Enligt Persson (2000) är film, musik, tv-serier och dataspel alla medier inom 

populärkulturen som påverkar barns identitetsskapande. Det har i flera studier 

framkommit att film är den dominerande medieformen som används bland barn 

(Findahl, 2014; Medierådet, 2015). Barn har idag fler möjligheter att titta på film utan 

att vuxna är närvarande, eftersom flertalet barn idag har tillgång till antingen egen tv 

eller surfplatta (Singer & Singer,  2011). Detta leder till att barn i yngre åldrar, som 

ännu inte har utvecklat ett lika kritiskt förhållningssätt som äldre barn, självständigt 

skapar egna uppfattningar om normer och  ideal utefter innehållet i filmerna de 

exponeras för (Agebäck, 2002).  

 

4.3 Genus och film  

Enligt Svaleryd (2002) signalerar filmer, TV-serier och reklam i olika former, vilka alla 

är en del av dagens populärkultur, budskap om hur pojkar och flickor ska se ut och bete 

sig. Även Tigervall har forskat kring populärkultur och stereotyper och i sin avhandling, 

Folkhemsk film: med “invandraren” i rollen som den sympatiske andre (2005), har hon 

analyserat ett urval svenska filmer. I analysen har hon delvis fokuserat på hur de båda 

könen framställts och då kunnat identifiera könsstereotypa drag, exempelvis att männen 

är de framträdande subjekten; de som utför de aktiva handlingarna, medan kvinnorna 

fungerar som passiva objekt som ofta hamnar i skymundan. Vidare har Tigervall  funnit 

att kvinnor vanligen framställs som förlorare och underordnade samtidigt som männen 

framställs som roliga och spännande. Det är även de som vanligen får roller som hjältar 

(ibid.).  

 

4.4 Genus och Disney 

Towbin, Haddock, Zimmerman, Lund och Tanner (2001) har i en studie undersökt hur 

26, för barnen, populära Disneyfilmer framställt huvudkaraktärerna ur ett 

genusperspektiv. I studien framkommer det att manliga och kvinnliga karaktärer ofta 

skildras utifrån stereotypa karaktärsdrag, exempelvis att män är rationella medan 

kvinnor är emotionella. Bland annat har de funnit att flera av de manliga karaktärerna i 
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de 26 Disneyfilmerna ofta hanterar känslosamma situationer genom att uttrycka sig 

fysiskt snarare än verbalt, medan kvinnor uttrycker sig verbalt snarare än fysiskt. I 

studien framkommer det även att män ofta porträtteras som den starka hjälten som ska 

rädda kvinnan i nöd. De kvinnliga karaktärerna porträtteras ofta som mycket vackra och 

eftertraktade av de hjältemodiga manliga karaktärerna. Något fokus läggs dock sällan 

vid de kvinnliga karaktärernas  intellekt (ibid.). Även England, Descartes och Collier 

Meeks (2011) har  i en studie undersökt hur manligt och kvinnligt framställs i 

Disneyfilmer. De har då, genom analys, funnit karaktärsdag som är typiska för 

respektive kön. Fysiskt stark, rationell, nyfiken på det motsatta könet och modig är 

karaktärsdag som har kopplats till det manliga könet, medan fysiskt svag. emotionell, 

attraktiv och rädd är karaktärsdag som kopplats till det kvinnliga könet. 
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5 Teoretisk ansats  

I diskursen kring genus kan det, enligt Hirdman (1988), talas om ett så kallat 

genuskontrakt; ett oskrivet regelverk om vad som skulle kunna anses typiskt manligt 

respektive kvinnligt på olika nivåer och hur män och kvinnor ska vara gentemot 

varandra i arbetet, kärleken och vid språklig kommunikation. Hirdman menar att 

kontraktet därmed klargör vem som ska använda ett specifikt redskap, vem som ska 

förföra respektive bli förförd, vilka ord som ska användas av vem, men även vilken 

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

genuskontraktet beskriver Hirdman även genussystemet; ett begrepp som används för 

att benämna den samhälleliga könsstruktureringen. Inom systemet separeras två starka 

logiker: dikotomin och hierarkin. Dikotomin menar att manligt och kvinnligt bör hållas 

isär som två separata motparter. Förenklat skulle det innebära att exempelvis ett visst 

yrke är förknippat med det ena könet, vilket då utesluter det andra. Hierarkin antyder 

inom genussystemet att mannen är normen, vilket blir legitimt vid en kraftigt 

förekommande dikotomi. Detta eftersom den manliga normen då inte ifrågasätts. Detta 

innebär att jag i min analys av resultatet kommer att söka efter uttryck som kan kopplas 

till  Hirdmans genuskontrakt och genussystem. 

 

I studien utgår jag även utifrån Pygmalioneffekten; en teori om att människans 

förväntningar på medmänniskan påverkar dennes prestationer. 1968 publicerade 

Rosenthal och Jocobson boken Pygmalion in the classroom. Boken bygger på en studie 

som de båda utförde i USA. Studien gick ut på att pröva ett antagande om att elever 

som, av läraren, förväntas ha högre intelektuell utveckling också uppvisar sådan. 

Elevernas testades och lärarna fick listor med slumpvis utvalda namn på så kallade 

”dolda talanger” i tron om att det var elever som nått goda resultat på testet. Studiens 

resultat visade att elever i lägre åldrar som fanns med på listan uppvisade en högre 

intelektuell utveckling (Jenner, 2004). Det talas idag om total enighet kring huruvida 

förväntanseffekter så som Pygmalioneffekten existerar. Vidare har Rosenthal och 

Jacobson intresserat sig för hur Pygmalioneffekten fungerar. De har kommit fram till att 

förväntningar formas utifrån fyra principer: vi utgår från vår egna personlighet, vi låter 

intryck baseras på begränsad information, vi skapar intryck som bygger på globala 

termer och vi låter information som strider mot våra rådande uppfattningar 

omorganiseras för att stämma bättre överens dessa, varav den sistnämnda principen kan 

kopplas till genuskonstruktionen (ibid.). Enligt Rosenthal och Jacobson (1992) kan det 

exempelvis framstå som märkligt att flickorna motsätter sig att leka med dockor om 

pedagogerna har en inrotad förväntan att flickorna ska leka med just dockor. Pedagogen 

försöker då omorganisera denna informationen och bilda sig en egen naturlig förklaring.   
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6 Metod 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet i utförandet av studien. Inledningsvis 

presenteras den teoretiska forskningsansatsen följt av valet av metod. Därefter 

presenteras urvalet i min studie, både av deltagande elever och inkluderade 

disneyfilmer. Avslutningsvis presenteras genomförandet av min studie och vilka 

forskningsetiska principer jag förhållit mig till samt hur jag bearbetat och tolkat såväl de 

inkluderade disneyfilmerna som insamlad data för att färdigställa min studie. 

 

6.1  Hermeneutik 

I analysarbetet i denna studie har jag använt hermeneutisk tolkning. Hermeneutiken är 

en kvalitativ ansats vars syfte är att utveckla en gemensam förståelse för ett fenomen, i 

detta fall vilka uppfattningar elever har om hur manligt och kvinnligt framställs i 

populära Disneyfilmer. Med utgångspunkt i hermeneutiken är analysen baserad på ett 

induktivt tänkande. Enligt Bryman och Bell (2005) innebär induktivt tänkande att 

forskaren utgår ifrån dennes resultat och stödjer det med hjälp av en teori.  

 

6.2 Undersökningsmetod 

Med utgångspunkt i hermeneutiken utfördes undersökningen genom kvalitativ metod. 

Det finns flera olika metoder som anses kvalitativa. Det kan bland annat vara deltagande 

observationer, studerande av fokusgrupper, kvalitativa intervjuer eller djupgående 

analyser. Oavsett metod är det den individuella tolkningen av ett fenomen som helthet 

utifrån ett relativt litet urval som fokuseras. Betydelsefullt vid en kvalitativ 

undersökning är dock att inga generaliseringar kan göras, eftersom resultatet enbart 

bygger på de inkluderade studiedeltagarnas uppfattningar (Stukat, 2011). I diskursen 

kring kvalitativ undersökning benämns ofta kvantitativ undersökning som dess motsats. 

Bryman (2011) menar dock att det kan vara svårt att separera de båda i två motsatta 

kollektiv, medan Stukat (2011) beskriver de båda begreppen på ett sätt som talar för att 

en kategorisering in i motsatta kollektiv skulle vara naturligt. Stukat beskriver den 

kvalitativa undersökningen som subjektiv, eftersom det är individuella uppfattningar av 

ett fenomen som undersöks hos ett begränsat antal studiedeltagare (ibid.). Utifrån 

Stukats beskrivning kan min undersökning kategoriseras som kvalitativ, eftersom jag i 

studien hade avsikten att nå en gemensam förståelse för hur ett begränsat urval elever 

diskuterar och urskiljer vad som är manligt och kvinnligt i två populära Disneyfilmer. 

För att nå denna förståelse valde jag att använda mig av semistrukturerade 

gruppintervjuer. Begreppet semistrukturerad innebär i detta fall att frågorna vid 

gruppintervjuerna ställs utifrån en redan framtagen intervjuguide, en strukturerad plan 

för vilka frågor som ska lyftas under intervjun samt i vilken ordning dessa ska lyftas 

(Kvale, 1997). Skulle informanterna dock uttrycka uppfattningar som kräver utvecklat 

resonemang är det vid en semistrukturerad gruppintervju möjligt att ställa 

följdfrågor.  Motiveringen till valet av undersökningsmetod är att jag, vid 

undersökningen, ville ha en levande diskussion inom vilken de elever som deltar ges 

möjlighet att uttrycka sin individuella uppfattning utan att nödvändigtvis dela med sig 

av allt för personliga åsikter som kan vara av känslig karaktär. Ur ett forskningsetisk 

perspektiv kan detta anses fördelaktigt. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

menar att gruppintervjuer kan vara lämpligt om syftet med studien är att synliggöra 

elevers uppfattningar, vilket stämmer bra överens med denna studie. Jag har valt att låta 
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grupperna vara homogena avseende kön av två anledningar. Dels på grund av att de två 

Disneyfilmerna som ingår i undersökningen har inslag som riktar sig till respektive kön, 

vilket kan medföra att grupperna lägger märke till olika könsstereotyper. Dels också på 

grund av att det är konstaterat att flickor tar mindre utrymme i en grupp med pojkar. 

vilket hade kunnat medföra att flickorna får mindre talutrymme (Odelfors, 1998).  

 

6.3 Urval av elever för undersökning 

Fritidshemmet jag har valt att utföra min studie vid är beläget på en mindre ort i södra 

Sverige. Valet av fritidshem föll på ett som sedan tidigare är bekant för mig. Dels  på 

grund av att jag upplevde en trygghet i att  kommunicera med personal, elever och 

vårdnadshavare som jag sedan tidigare är bekanta med inför studiens undersökning och 

dels på grund av att jag ansåg det fördelaktigt att eleverna var bekanta med mig. Min 

förhoppning var såldes att de skulle känna sig trygga med att dela med sig av sina 

åsikter.  

 

Utifrån detta kan hävdas att urvalet är ett bekvämlighetsurval, vilket Denscombe (2009) 

menar kan vara lämpligt när forskaren har en begränsad tid till att utföra studien. 

Denscombe påpekar dock att ett bekvämlighetsurval kan medföra att studiens legitimitet 

kan ifrågasättas, såvida inte urvalet är lämpligt utifrån syfte (ibid.).  

 

I urvalet ingår åtta elever fördelade vid två gruppintervjuer, fyra flickor och fyra pojkar. 

Eleverna är i ålder 10-12 år. Anledningen till att yngre elever exkluderats är att jag 

upplever att äldre elever har ett mer utvecklat ordförråd och därmed kan uttrycka sina 

uppfattningar mer utvecklat vid gruppintervjuerna, vilket i sin tur ökar sannolikheten för 

att det vid intervjusituationen blir en levande diskussion.  

 

6.4 Val av Disneyfilmer 

Eftersom syftet med studien var att undersöka elevers ”uppfattningar” om manligt och 

kvinnligt med utgångspunkt i Disneyfilmer valde jag att inkludera två av de 

Disneyfilmerna som, av personalen på det aktuella fritidshemmet, har pekats ut som de 

mest populära: Herkules (1997) och Modig (2012). Antalet filmer som fritidshemmet 

hade tillgång till var begränsat och vid de tillfällen som eleverna fick välja filmer var 

det dessa två  som oftast blev framröstade.  

 

6.5 Genomförande  

Jag tog kontakt med personalen vid ett fritidshem på en skola i södra Sverige. 

Personalen  blev informerad om syftet med min studie och därefter  blev de ombedda att 

samla eleverna vid fritidshemmet för att underöka intresset för ett anonymt deltagande i 

studien. De elever som  visade intresse att delta fick  med sig ett informationsbrev hem 

(se bilaga 2) där jag informerade  om syftet med studien, förklarade studiens upplägg 

samt efterfrågade målsmans underskrift. Detta eftersom eleverna är under 15 år. Av de 

elever som var intresserade och som fick godkänt hemifrån konstruerades sedan två 

grupper.  

 

Studien  ägde rum under två olika dagar. Detta för att under ena dagen kunna fokusera 

på den ena filmen och nästa dag på den andra. De deltagande eleverna har då 

inledningsvis fått se filmen tillsammans, därefter har de  intervjuats i sina olika grupper. 
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Eftersom intervjun var semistrukturerad fanns det utrymme för ändringar i 

intervjuguiden samt för tillägg av följdfrågor i de fall då uppfattnigar kräver utvecklat 

resonemang. För att vidhålla en levande diskussion vid intervjuerna  valde jag att spela 

in diskussionerna. Genom inspelning kan orden, pauserna och tonfallet registreras, 

vilket kan vara betydelsefullt för analysarbetet. Då jag använde  mig av gruppintervjuer 

har det vid intervjusituationerna varit flera informanter som deltagit i diskussionerna 

samtidigt, vilket kan bidra till förvirring vid avlyssning av inspelningarna Jag har därför 

inledningsvis skrivit ned vem som yttrade vad i diskussionen för att minnas och känna 

igen rösterna hos de olika informanterna. Dalen (2015) menar att inspelning av 

intervjuerna även är fördelaktigt för det efterföljande arbetet, eftersom forskaren då kan 

gå tillbaka till sitt insamlade material.  

 

6.6 Bearbetning och analys av data 

Efter att intervjuerna genomförts har transkriberingen inletts skyndsamt. Enligt Öberg 

(2011) sker transkriberingen fördelaktligen så snart efter intervjuerna som möjligt, 

eftersom intrycken som bildats i samband med intervjuerna då fortfarande är aktuella. 

Det kan även anses fördelaktigt, eftersom forskaren under transkriberingen ges 

möjlighet att lära känna sitt material och inleda ett analys- och tolkningsarbete 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vid min analys har jag urskiljt de mest 

signifikanta uttalandena i de båda intervjuerna. Därefter har jag analyserat uttalandena 

och således skapat mig en helhetsbild av elevernas uppfattningar. Sammanfattningsvis 

innebär detta att det empiriska materialet från min undersökning har bearbetats, genom 

tolkning, från del till helhet. Ödman (2007) menar att denna typen av analysmodell kan 

liknas vid att lägga ett pussel. Genom att urskilja och kategorisera bitarna kan de sedan 

sättas samman till en helhetsbild. Efter sammansättningen av resultatet har jag gått än 

mer djupare in i det empiriska materialet och tolkat informanternas uttalanden utifrån 

såväl mina egna erfarenheter som de slutsatser som framkommit i tidigare forskning.  

 

6.7  Metodkritik  

Begreppet validitet är ett mångtydigt begrepp som kan ses ur olika synvinklar och 

därför definieras på olika sett. Sandberg och Faugert (2012) menar att validiteten i en 

kvalitatativ  studie är beroende på huruvida slutresultat har en tydlig koppling till syfte 

och frågeställning; alltså huruvida det fenomen som forskaren syftar undersöka 

framkommer i slutresultatet (ibid.). Enligt Fejes och Thornberg (2009) kan det vara 

svårt att säkerställa validiteten vid en kvalitativ intervju metod eftersom det kan 

förekomma otydligheter i informanternas svar och att den insamlade datan således blir 

oväsentlig. För att undvika detta menar Fejes och Thornberg att stor vikt behöver läggas 

vid att utforma frågorna efter studiens syfte (ibid.). En fördel med en kvalitativ 

intervjumetod är att flera informanter ges möjlighet att delge sina uppfattningar, vilket 

kan bidra till en mångsidig syn på fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009). Begreppet 

reliabilitet anger studiens tillförlitlighet (Kvale, 1997). För att uppnå reliabilitet  i en 

kvalitativ studie är det enligt Denscombe (2009) högst väsentligt att forskaren är tydlig 

och precist när denne redogör för studiens alla delar.   
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6.8 Etiskt förhållningsätt 

Studien har genomförts enligt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2002) menar är obligatoriska att följa vid forskningsbedrivelse; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Efter att personalen informerats om syftet med studien och undersökt intresset bland 

eleverna har de eleverna som visat intresse fått med sig ett informationsbrev hem (se 

bilaga 2) där jag informerat om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt och att 

eleverna därmed inte är bundna att slutföra sitt deltagande om de valt att påbörja det, 

upplägget på undersökningen samt att undersökningen kommer att spelas in med hjälp 

av funktionen röstmemo på en personlig mobiltelefon, men att innehållet är 

konfidentiellt och ingen utomstående studien kommer att ha tillgång till det inspelade 

materialet. I brevet har jag även efterfrågat en underskrift med vilken målsman 

samtycker till att eleverna ställer upp och deltar i studien. På så vis har jag tagit hänsyn 

till de etiska aspekterna och förhållit mig till de forskningsetiska principerna.  
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7 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras de uppfattningar som de deltagande eleverna har  uttryckt vid 

intervjutillfällena. För att underlätta för läsaren har jag valt att kategorisera resultatet 

efter intervjuguiden; alltså att jag redogör för de uppfattningar som framkommit vid 

respektive frågeställning efter de båda intervjutillfällena med såväl pojk (P) -som 

flickgrupp (F). Efter redogörelsen av resultatet kring varje frågeställning har jag gjort en 

kort analys. 

 

7.1 Vad handlar filmen om? 

Vid gruppintervjuerna kring de båda filmerna uttrycker en av informanterna i 

pojkgruppen att Herkules handlar om en “gammal hjälte”. När jag ber honom utveckla 

uttrycket “gammal hjälte” förklarar  en av pojkarna det som att han (Herkules) levde för 

länge sedan.  Det framkommer även av både de intervjuade flickorna och pojkarna  att 

filmen handlar om“en ung kille som vill återförenas med sina föräldrar, och för att göra 

det måste han bevisa för alla att han är en riktig hjälte”.  Vidare berättar alla  att Modig 

handlar om “en tjej som inte vill lyssna på vad andra vill att hon ska göra, hon vill gå 

sin egen väg” och en “tjej som blir arg på sin mamma och förvandlar henne till björn”.  

 

7.2 Vem är hjälten i filmen? 

När jag har ber eleverna att peka ut hjälten i respektive film är de alla överens. Samtliga 

pekar ut Herkules och Merida som de två hjältarna. Vid intervjun med flickgruppen 

råder det dock inledningsvis delade meningar kring huruvida det egentligen finns någon 

hjälte i filmen Modig. En av flickorna anser att det egentligen inte finns någon hjälte, 

eftersom den som räddar situationen också är den som ställer till det från första början: 

Hon säger: ”Fast hon räddar ju egentligen ingen. Hon rättar ju bara till det hon gjorde. 

Det var ju hon som fick sin mamma förvandlad från första början”. En av de andra 

flickorna försvarar Merida. Hon uttrycker: ”Fast det var ju häxan som gjorde. Merida 

visste ju inte att hon skulle förvandlas, bara att hon skulle förändras. Det är inte samma 

sak”.  

 

Efter en stunds diskussion är flickorna i gruppen överens om att Merida är hjälten i 

filmen. Flickan som inledningsvis inte ansåg att Merida var någon hjälte uttrycker: 

”Men aa, då är det nog Merida”. 

 

7.2.1 Analys 

Resultatet visar att både pojkarna och flickorna har lättare för att peka ut mannen som 

hjälte än kvinnan, vilket  stämmer med Towbin, Haddock, Zimmerman, Lund och 

Tanners (2001) konstaterande att mannen genrellt sett är den naturliga hjälten i 

majoriteten av Disneyfilmerna. Det kan även kopplas till Hirdmans (1998) teori om 

könshieraki där mannen ses som överordnad kvinnan, som det starkare könet.  
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7.3 Hurdan är hjälten? 

När jag ber informanterna att beskriva hurdan hjälten är riktar de alla inledningsvis  

fokus mot karaktärens utseende. Merida är “rödhårig”, “rufsig” och har “stora blå 

ögon”. De lägger även märke till hennes klädsel. En pojke beskriver Herkules som svag 

i början och att han sedan blir stark. En annan pojke tycker att han är stark hela tiden 

men att det inte syns. 

 

P3: Han (Herkules) är svag i början, men sen när han växer upp blir han stark.  

P1: Nej han är stark hela tiden, men det syns inte i början för då är han smal!  

P4: Nej det syns sen när han börjar träna.  

 

För att rikta fokus mer mot karktärens egenskaper ställer jag följdfrågan: Hurdan är 

han/hon som person då? Det framkommer då bland både pojkarna och flickorna att 

Herkules är modig och snäll. En av pojkarna tillägger även att Herkules kan bli arg. 

Samma pojke ger ett konkret exempel för att påvisa i vilket sammanhang den 

sistnämnda egenskapen går att urskilja: 

 

P3: Ja han smäller ju till Phille en gång när han försöker berätta att hon tjejen (Meg) 

är en bluff.  

 

När jag ber de beskriva hurdan Merida är som person framkommer det uppfattningar 

om att Merida är något av en bråkstake. Hon beskrivs av alla  som envis och tuff, men 

även som snäll. Vid intervjuerna med de båda grupperna beskrivs hon även som en 

pojk-flicka. Jag ber då informanterna att utveckla uppfattningen genom att ge konkreta 

exempel:  

 

F1: Jag vet inte, hon har ju klänning och så men hon tycker inte om det. Hon sliter ju 

sönder den.  

F3: Fast hon tycker ju om att rida.  

 

P2:  Hon är duktig på att skjuta med pilbågen. Hon vinner ju till och med över killarna 

som tävlar om henne.  

P1: Ja, hon gillar ju att skjuta med pilbågen.  

I (intervjuaren): Brukar inte flickor gilla att skjuta med pilbåge menar du? 

P1: Haha, jo det kanske de gör men inte lika mycket som vi (pojkar) tror jag.  

 

7.3.1 Analys 

Det är tydligt att både pojkarna och flickorna uppfattar de båda karaktärerna som 

vänliga men med ett hett temperament. Merida beskrivs som en pojk-flicka av både 

pojk –och flickgruppen. De hänvisar samtidigt till två aktiviteter när de ska motivera 

varför: pilbågsskytte och ridning. En flicka uttrycker ridning för att påvisa Meridas 

feminina sida, medan en pojke uttrycker pilbågsskytte för att påvisa hennes maskulina 

sida. Det blir således uppenbart att de båda förknippar specifika aktvititeter med ett 

specifikt kön, vilket kan kopplas till Hirdmans (1988) teori om ett genuskontrakt.  
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7.4 Är det någon som behöver räddas i filmen? 

Samtliga är överens om det är två karaktärer som hamnar i trubbel i respektive film och 

behöver räddas. I Herkules är det Meg och i Modig är det drottning Ellinor (mamman).  

Inom båda intevjugrupperna lyfter informanterna även fram vem det är som ska rädda 

Meg: Herkules. En pojke uttrycker: ”Hon (Meg) dör ju och så får Herkules dyka ner 

och hämta hennes själ”.  

 

P2: Meg!  

P4: Mm, Meg.  

I: På vilket sätt behöver hon räddas? 

P4: Hon dör ju och så får Herkules dyka ner och hämta hennes själ.  

 

S (samtliga): Meg! 

F3: Herkules räddar henne flera gånger.  

 

F1: Ja mamman, eller drottningen.  

I: På vilket sätt behöver hon räddas?  

F4: Hon behöver förvandlas tillbaka till människa när hon blivit förvandlad till björn.  

 

7.4.1 Analys 

De båda grupperna pekar ut två kvinnor som är i behov av räddning i de båda filmerna 

(Meg och modern). Enligt tidigare forskning kring karaktärerna i Disneyfilmerna är det 

generellt sett kvinnan som behöver räddas, eftersom hon pekas ut som den svaga i 

relation till mannen (Towbin, Haddock, Zimmerman, Lund & Tanner, 2001). De båda 

grupperna är heller inte sena med att berätta vem det är som ska rädda kvinnan, 

åtminstone inte i filmen Herkules. Varken pojkarna eller flickorna uttrycker i samma 

mening vem det är som ska rädda mamman i Modig trots att de tidigare även pekat ut 

Merida som hjälte, vilket tyder på att de ser Herkules mer som den naturliga hjälten.  

 

7.5 Hurdan är karaktären som behöver räddas? 

En första pojke inleder med att beskriva Megs utseende. En andra riktar in sig på 

kläderna och en tredje fokuserar på färger.  

 

P1: Hon (Meg) är lång och smal, och hon har långt brunt hår.  

P2: Lila klänning med.  

P3: Rosa! 

P2: Jaja, rosa då. 

 

P2: Hon (modern) har sådana typiska drottningkläder. Klänning och en krona.  

P3: Brunt hår.  

 

F3: Hon är vacker.  

F1: Ja hon har långt fint hår och är fint sminkad. 
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Samma fokusområden råder vid intervjun med flickgruppen. En första flicka beskriver 

mammans kläder och övriga flikar in.  

 

F2: Hon (modern) ser ut som en drottning. Krona och så.  

F1: Ja och lång klänning. Grön var den va? 

F4: Mm, typ mörkgrön.  

 

För att få informanterna att rikta in sig mer på karaktärens egenskaper ställs även denna 

gång en följdfråga: 

 

I: Har hon några egenskaper som ni lagt märke till? 

P1: Hon (Meg) är lite kaxig i början. 

P3: Ja hon är kaxig i början. När han (Herkules) räddar henne från den där hästen 

(Kentauren) så slår hon ju något i ansiktet på honom. Håret eller något. 

P1: Nej hennes sko eller toffel, eller vad det är.  

P4: Hon är fejk! 

I: Hur menar du då? 

P4: Ja hon låtsas ju vara schysst mot Herkules för att hon egentligen jobbar för han den 

elaka. 

P2: Hades.  

P3: Fast hon vill ju inte det egentligen. Hon måste ju för hon hade ju sålt sin själ till 

honom… Eller nåt sånt! 

 

Jag bekräftar det den sista pojken sagt och motiverar varför hon sålt sin själ.  

 

En första flicka beskriver mamman i Modig som arg när hon är människa. Hon 

beskriver aldrig mamman som björn. En andra flicka liknar henne vid en sträng 

mamma.  

 

I: Kan du beskriva hur mamman (i Modig) är som person? (Riktat till F2) 

F2: Hon är arg, i alla fall när hon är människa.  

F4: Ja hon är arg, och bestämd. Typ som en sträng mamma.  

 

 

 

7.5.1 Analys 

 I resultatet framkommer det att informanterna lägger fokus vid karaktärernas utseende 

och främst på deras klädsel. Den tydliga gemensamma uppfattningen bland pojkarna 

och flickorna om att klänning skulle vara den typiska utstyrseln för en drottning kan 

även det kopplas till Hirdmans (1988) genuskontrakt; att specifika plagg kan kopplas till 

respektive kön.  

 

De intervjuade barnen menar samstämt att Meg är vacker, vilket är ett av de 

karaktärsragen som England, Descartes och Collier Meeks (2011) menar är typiska för 

de kvinnor som hjälten intresserar sig för. Det är uppenbart för alla intervjuade att att 

hon sålt sin själ till Hades, vilket de tolkar som att att han äger henne. Detta kan kopplas 

till den könshierarki som Hirdman (1988) talar om.  
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7.6 Påminner karaktärerna i filmen om verkliga personer? 

När informanterna blir ombedda att reflektera över hur verklighetstrogna karaktärerna är 

i filmen fastnar de i pojkgruppen vid kvaliteten på filmen och huruvida karaktärerna är 

tecknade eller ej.  

 

P3: Ja det är bra tecknat (i Herkules).  

P4: Alltså det är ju typ djur och så med i filmen, som kan prata.. och de påminner ju 

inte direkt om verkliga personer så.  

P3: Fast Herkules och Meg ser ju verkliga ut.  

P1: ja, fast det är nog de enda. Kanske Zeus med. 

 

P3: Ja de ser ju ut som verkliga människor (i Modig).  

P2: Fast ändå inte. En del har ju typ asstora ögon och så. Typ Merida.  

P3: Fast de ser ju verkligare ut än i Herkules.  

S: Ja! 

P4: I denna filmen kan ju inte djuren prata i alla fall.  

P3: Nej exakt. Så den är ju verkligare.  

 

En flicka uttrycker att figurerna ser verkliga ut medan en annan säger att han ser ut som 

en bodybuilder. En tredje flicka tillägger att ingen verklig person ser ut som han gör  

 

F4: Jag tycker de ser verkliga ut. I alla fall Herkules och Meg. De som bor i staden ser 

rätt verkliga ut med. 

F3: Fast Herkules ser ju rätt konstig ut med alla muskler. Han ser ut som en sån 

bodybuilder typ.  

F2: Ja det tycker jag också. Fast värre. Ingen ser ju egentligen ut så. Eller? (flickan 

riktar frågan själv mot de övriga i gruppen). 

S: Nej! 

 

7.6.1 Analys 

Pojkgruppen fokuserar inledningsvis inte på framställningen av de manliga och 

kvinnliga karaktärerna, utan mer på vilka inslag som gör att filmerna i sin helhet kan 

klassas som verkliga eller overkliga, till exempel talande djur. Efter en stund uttrycker 

en av pojkarna att de ser ut som verkliga människor. Resultatet visar dock att alla inte är 

överens. En av pojkarna uttrycker att storleken på karaktärernas ögon gör att de inte 

framstår som realistiska. När en av pojkarna gör en jämförelse med Herkules är dock 

pojken som uttryckt tveksamheter villig att hålla med övriga. Flickgruppen fokuserar på 

karaktärernas utseende och kroppsbyggnad och en flicka uttrycker att Herkules 

påminner om en bodybuilder. Hon relaterar då till verkliga människor.  

 

7.7 Vilken karaktär i filmen är mest lik dig?  

I filmen Herkules identifierade sig samtliga pojkar med en manlig karaktär och samtliga 

flickor med en kvinnlig karaktär. Flickorna baserade sina identifikationer på vilka 

karaktärer som var mest lika de själva utseende eller personlighetsmässigt. Pojkarna 

baserade sina identifikationer på vilken karaktär de helst skulle vilja vara som:  
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P2: Herkules (i Herkules)! 

P1: Herkules! 

P3: Zeus! 

P4: Herkules! 

P1: Eller får man ångra sig?  

I: Ja! 

P1: Då är jag också Zeus! 

I: Varför just de? 

P2: För att han (Herkules) är cool, han är asstark.  

P4: Ja han är ju hjälten liksom, alla vill väl vara hjälte? 

P3: Nej jag är Zeus, för han är gud, haha.   

P4: Fast det blir ju Herkules med sen när han räddat Meg.  

P3: Nej han vill ju leva på jorden som vanlig människa istället, med Meg.  

 

F3: Hon (Meg) är kaxig men ändå snäll. Det är typ som jag. Sen har hon brunt hår, det 

har jag med. Haha.  

F4: Ja, jag är nog också mest lik Meg, eller jag vet inte. Jag är nog inte så lik någon 

men om jag måste välja en så är det Meg. Vi har brunt hår båda två.  

F1: Hon Musan, den lilla tjocka. Hon är rolig. Det brukar mina kompisar säga att jag 

är med.  

 

Vid intervjun kring filmen blir pojkarna ombedda att fokusera mer på vilken karaktär 

som bäst stämmer överens med deras egna egenskaper. Tre av fyra pojkar identifierar 

sig då med manliga karaktärer. Den fjärde identifierar sig med Merida efter att jag 

påpekar att han bör bortse från kläder och istället tänka på hur karaktärerna är som 

personer. Samtliga flickor identifierar sig med Merida.  

 

P1: Någon av trillingarna! 

P3: Haha, ja, någon av trillingarna. Eller kanske pappan. 

P4: Pappan, han är rolig.    

P2: Jag vet inte, ingen av de som är killar i filmen stämmer typ in på mig. 

I: Måste det vara en manlig karaktär då? 

P2: Haha, ja, tjejerna har ju klänning.  

I: Men om du tänker på hur karaktärerna är som personer. Vem är mest lik dig som 

person då? 

P2: Då är det väl Merida då, eller lite pappan också.  

 

F2 och F4 samtidigt: Merida! 

F1: Mm, Merida.   

F3: Hon (Merida) vill typ inte att någon ska bestämma över henne. Det vill inte jag 

heller. Jag bestämmer över mig själv.  

F2: Ja hon är tuff och “tar ingen skit” (informanten formar citationstecken med 

fingrarna). 

 

7.7.1 Analys 

 Resultatet visar att  samtliga  barn försöker identifiera sig med någon av samma kön  

och detta kan kopplas till Hirdmans (1988) genuskontrakt; specifikt utseende och 
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specifika egenskaper kopplas till respektive kön.  Det är tydligt att en pojke blir tveksam 

kring huruvida han kan identifiera sig med någon som har klänning vid intervjun kring 

filmen Modig, och lika tydligt förstår  man  att det är möjligt för honom först när han 

blir ombedd att bortse från karaktärens kläder och istället utgå från karaktärens 

egenskaper: tuff och envis. De tre övriga pojkarna i gruppen identifierarar sig med 

manliga karaktärer. Samtliga flickor identifierar sig med kvinnliga karaktärer i båda 

filmerna och menar att det beror på att de finner karaktärsdrag som liknar deras egna, 

exempelvis rolig. 

 

Vid intervjun kring Herkules framkommer det bland pojkarna en önskan om att vara 

karaktärer med åtråvärda egenskaper som exempelvis makt och status. De önskar då 

vara en manlig karaktär. Att mannen ses som den med makt och status i samhället kan 

kopplas till Hirdmans (1988) teori om könshierarki.   
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8 Diskussion  
I följande kapitel diskuteras för- och nackdelar med vald undersökningsmetod i 

förhållande till studiens syfte. Därefter diskuteras resultatet med koppling till studiens 

teori och tidigare forskning.  Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning.  

 

 

8.1 Metoddiskussion  

Mitt fokus har legat vid att uppnå studiens syfte och besvara studiens frågeställning (se 

avsnitt 3). Jag har därför noga övervägt lämpliga undersökningsmetoder för att landa i 

semistrukturerad gruppintervju, en tidseffektiv metod där informanter i samtal med 

andra ges möjlighet att uttrycka sina uppfattningar. Jag upplevde att utfallet blev mycket 

positivt. Flera intressanta samtal uppstod mellan informanterna.  Samtalen har baserats 

på en intervjuguide. Frågorna som ingick i intervjuguiden kan ifrågasättas, eftersom de 

inte tidigare prövats för att säkerställa att de är relevanta. För att säkerställa deras 

relevans hade det varit fördelaktigt att utföra en inledande pilotstudie. En sådan studie 

fanns det dock inte utrymme på grund av tidsbrist.  

 

Jag har i studien valt att använda mig av en hermeutisk forskningsansats, vilket har gett 

mig utrymme att tolka informanternas svar på frågorna, men eftersom hermeneutiken 

utgår från forskarens förförståelse kring fenomenet som denne undersöker är det av stor 

vikt att forskaren är medveten om att dennes förförståelse kan påverka tolkningen 

(Denscombe, 2009). Mitt val kan således kritiseras, eftersom det kan vara svårt att 

urskilja vad som är informantens egentliga uppfattning och vad som är min tolkning av 

det informanten uttrycker. Jag upplever dock att jag genom studien lyckats förhålla mig 

objektiv och låtit elevernas uppfattningar hamna i fokus. Även valet av 

semistrukturerade gruppintervjuer som undersökningsmetod kan kritiseras, eftersom det 

vid gruppintervjuer inte går att bevisa att informanternas uppfattningar inte påverkats av 

de andra informanternas närvaro. Enligt Lantz (2013) kan även intervju som metod över 

lag problematiseras, eftersom det kan medföra att forskaren frångår syftet med 

undersökningen vid intervjuerna och styr frågeställningarna utifrån eget intresse. 

Huruvida mina följdfrågor har ställts i syfte att leda in eleverna på ett visst spår kan 

därför ifrågasättas. Jag anser dock att jag vid gruppintervjuerna hållt mig till den 

framtagna intervjuguiden och inte låtit elevernas uppfattningar styra vidare 

frågeställningar. Detta för att säkerställa att frågorna är relaterade till syftet. Utifrån ett 

utrymmesperspektiv kan även valet av gruppintervjuer ifrågasättas.  

 

Urvalet av elever som inkluderats kan även det kritiseras eftersom de alla tillhör samma 

fritidshem. Det var ett medvetet beslut som tagits utifrån ett bekvämlighetsperspektiv, 

vilket enligt Denscombe (2009) kan anses vara en svaghet i ett 

forskningssammanhang.  Tanken var inledningsvis att fler elever skulle inkluderas i 

studien och att de skulle handplockas från tre olika fritidshem. Detta var tyvärr dock 

inte möjligt att genomföra på grund av tidsbrist. Inledningsvis var även tre grupper 

inkluderade i studien. En pojkgrupp och två flickgrupper. Jag valde dock att utesluta en 

grupp, dels pågrund av tidsaspekten och dels för skapa jämvikt i studien. Uteslutningen 

skedde slumpvis genom lottdragning. Den grupp som uteslöts intervjuades aldrig. Jag 

upplevde inte att uteslutandet av en grupp påverkade studien negativt, snarare positivt. 

Hade jag istället valt att behålla en andra flickgrupp hade det kunnat ifrågasättas 

huruvida resultatet är påverkat av att majoriteten informanter är flickor.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Jag anser att studiens resultat besvarar frågeställningen och att studiens syfte därmed är 

uppnpått. Det framkommer i resultatet hur pojkar och flickor talar om  manligt och 

kvinnligt och i diskussionerna går att urskilja flera könsstereotyper som förekommer i 

deras uppfattningar. Dessa går även att koppla till studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

Eleverna har med säkerhet uttryckt att Herkules är en hjälte och beskrivit honom som 

stark och snäll, men arg när det behövs. Samma säkerhet har dock inte uttryckt sig då de 

blev ombedda att peka ut hjälten, Merida, i Modig. Intressant är att tveksamheterna kom 

från gruppen med flickor. De båda grupperna har inte heller haft problem med att peka 

ut vilka karaktärer som är i behov av räddning i de båda filmerna, två kvinnor.  

 

De uppfattningar som pojkarna och flickorna har om Merida: att hon är tuff och ”inte 

tar någon skit” går emot de karaktärsdrag som England, Descartes och Collier Meeks 

(2011) menar är typiska för respektive kön i tidigare Disneyfilmer. Utöver tuff har 

Merida även beskrivits som en pojk-flicka av båda grupperna. Uttrycket pojk-flicka 

tyder på att pojkarna och flickorna ser könen som dikotomi; två separata motsatser. 

Pojken som vill påvisa Meridas maskulina sida genom att hänvisa till pilbågsskytte 

uttrycker att flickor inte tycker lika mycket om att skjuta med pilbåge som pojkar. Det 

blir då tydligt att pojken utgår från sina egna erfarenheter och tankar om vad pojkar 

respektive flickor förväntas tycka om att göra. På samma sätt blir det tydligt att flickan, 

som uttrycker att Merida tycker om att rida för att påvisa hennes feminina sida, också 

utgår från sina erfarenheter om att ridning är en flickaktivitet och något som flickor 

förväntas tycka om, inte pojkar. Det blir således uppenbart för mig att informanterna 

förknippar vissa aktiviteter med ett specifikt kön, inte till båda, vilket även kan kopplas 

till Hidmans genuskontrakt samt till Pygmalioneffekten. Hierarkin som Hirdman (1988) 

lyfter tar även den uttryck i pojkarnas uppfattningar då en av pojkarna beskriver att 

Hades äger henne och att hon bara låtsas vara kär i Herkules. Det tyder på att mannen i 

detta fall ses som överordnad och att kvinnan är mannens redskap för att bryta ned en 

annan man.  

 

Resultatet visar alltså att eleverna har en relativt tydlig bild över vad de anser  är 

manligt och kvinnligt, vem som är den naturliga hjälten och vem de själva är mest lik. 

Resultatet stämmer till viss del överens med de karaktärstypiska dragen och de 

könsstereotypa skildringarna som Towbin, Haddock, Zimmerman, Lund och Tanner 

(2001) fått fram i sin analys. När de båda grupperna talar om filmen Herkules beskriver 

de mannen (Herkules) som stark, god och arg när det behövs. Han är hjälten. Det råder 

det inga tvivel om. När eleverna blir ombedda att beskriva karaktären som behöver 

räddas beskriver pojkgruppen kvinnan (Meg) som lång, smal, fejk och lite kaxig. 

Flickgruppen beskriver henne som vacker. När pojkarna och flickorna talar om filmen 

Modig beskriver de mannen (fadern) enbart som rolig. När de beskriver kvinnorna 

(Merida och modern) beskriver de båda som tuffa. Merida beskrivs som envis och pojk-

flicka, eftersom hon tycker om att göra saker som pojkar tycker om. När de ska 

identifiera sig med en karaktär väljer de någon av samma kön, eftersom det är dem de 

upplever har egenskaper som liknar dennes egna. Jag upplver att jag utifrån resultatet 

kan dra slutsatsen att när elever talar om män och kvinnor i filmerna utifrån egenskaper 

och utseende så kopplar de specifika utseenden och egenskaper till respektive kön, vilka 

kan liknas vid de stereotypa dragen som Hirdman (1988) lyfter i sitt genuskontrakt. När 
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männen och kvinnorna i filmerna avviker från det som eleverna anser vara det normala 

regerar dem. Jag syftar då främst på pojken och flickan som talar om att Merida är en 

pojk-flicka, inte bara en flicka,  eftersom hon gillar att skjuta pilbåge och rida. Intressant 

är dock då att ingen bland de intervjuade barnen reagerat på det faktum att både Merida 

och Meg på ett eller annat sätt är bundna till män. Meg som sålt sig till Hades och 

Merida som planeras att giftas bort av sina föräldrar. Jag tror dock att anledningen till 

att de intervjuade barnens reaktioner inte kommit med i studien beror på att jag inte 

ställt rätt följdfrågor. Hade jag därför utfört en pilotstudie hade jag möjligtvis kunnat få 

ut flera utvecklade svar och motiveringar till uttryck.  

 

8.3 Pedagogisk betydelse och vidare forskning 

Det bakomliggande syftet med studien var att göra verksamma pedagoger inom 

fritidshemmet medvetna om hur barn talar om manligt och kvinnligt och hur dessa 

uppfattningar kan påverkas av de filmer som visas i skolan. Som tidigare nämnt menar 

Persson (2000) att filmen har en betydande roll för människors föreställningar om 

samhället, eftersom det via film kan förmedlas budskap om vad som kan anses vara 

normalt för respektive kön. Jag upplever efter studien att det finns filmer som kan anses 

mer lämpade för visning i fritidshemmet än andra om vi utgår från fritidshemmets 

uppdrag att främja könens lika möjligheter och motverka traditionella könsmönster 

(Skolverket, 2011). Jag skulle därför tycka det vore intressant att undersöka hur 

medvetna pedagogerna är om genus och framställandet av manligt och kvinnligt i dem 

filmer som de visar för barnen vid i skolan och på fritidshemmet.  

 

 

Exempel på frågeställningar skulle då kunna vara: 

 Vilka uppfattningar har pedagogerna på fritidshemmet om genus? 

 Hur arbetar pedagogerna vid fritidshemmet för att motverka traditionella 

könsmönster? 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide  

Frågor att lyfta vid intervjun: 

 

Inledande frågor? 

 Vad tyckte ni om filmen? 

 Har ni sett den förut? 

Specificerade frågor: 

 Vad handlar filmen om 

 Vem skulle ni säga är hjälten i denna film? 

 Beskriv gärna honom/henne för mig?  

 Är det någon som är i behov av att räddas i filmen? -Vem då? 

 Beskriv gärna honom/henne för mig?  

 Tycker ni att karaktärerna i filmen påminner om verkliga personer? – varför? 

varför inte? 

 Om ni fick välja en karaktär i filmen som är mest lik dig själv. Vem skulle det 

vara då? -Varför? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

 

Till målsman för elever i årskurs 4-6.  

 

Hej! 

Mitt namn är Martin Wendel. Jag läser till lärare med  mot arbete i fritdishem vid 

Linnéuniversitet i Växjö. För tillfället gör jag ett självständigt arbete inom vilket jag 

forskar kring elevers uppfattningar om manligt och kvinnligt i populära disneyfilmer. 

För att samla in material till arbetet skulle jag behöva lite hjälp. Min önskan är därför att 

intervjua ett antal elever angående deras uppfattningar kring forskningsämnet. 

Intervjuerna kommer att ske på fritidshemmet och tanken är att elever från såväl årskurs 

4, 5 och 6 ska delta vid intervjuerna och då delta gruppvis. Intervjuerna kommer att 

spelas in med hjälp av röstmemofunktion på privat mobiltelefon i syfte att underlätta 

analysarbetet. Ingen utomstående studien kommer att ha tillgång till inspelningarna, 

eftersom de enbart är avsedda för detta arbete och när studien avslutats kommer 

inspelningarna att raderas. Alla namn kommer att avkodas. Det innebär att inga riktga 

namn kommer att skrivas ut i studien. Deltagandet i studien är även frivilligt, dvs 

eleverna kan när som helst avbryta sitt deltagande om de av någon anledning inte längre 

skulle vilja vara med vid intervjuerna.  

 

Vill du som elev medverka i studien genom att delta vid en gruppintervju och du som 

vårdnadshavare godkänner elevens medverkan, önskar jag en underskrift i talongen 

nedan. Talongen lämnar ni sedan in till personalen vid fritidshemmet senast den 29/8.  

 

Vid frågor eller för mer information är ni välkomna att kontakta mig via mail. 

Tack för hjälpen!  

/Martin Wendel 

Mail: Martin_wendel@hotmail.com 

 

 

Jag (elevens namn) ……………………. Medverkar gärna i studien genom att delta vid 

en gruppintervju.  

Målsmans underskrift………………………………………… 


