
 

 

 

 

 

 

 

 

PAPPA BAKAR BULLAR 
SOKRATISKA SAMTAL MED BARN PÅ FRITIDSHEM OM STEREOTYPA 

KÖNSNORMER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiskt arbete 
 

Emelie Frommelin 
Sara Strang 

 
2017-LÄRFHEM-K01 

 



 

Program: Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem 

Svensk titel: Pappa bakar bullar – Sokratiska samtal med barn på fritidshem om stereotypa 

könsnormer 

Engelsk titel: Daddy baking buns – Socratic dialogue with children in afterschool care about 

stereotype gender norms 

Utgivningsår: 2017 

Författare: Emelie Frommelin och Sara Strang 

Handledare: Ann Ludvigsson 

Examinator: Magnus Levinsson 

Nyckelord: Kommunikation, sokratiska samtal, stereotypa könsnormer 

 __________________________________________________________________________  

 

Sammanfattning 
 

Inledning 
Studien bygger på sokratiska samtal där ett normbrytande stimulimaterial presenteras för 

barngrupper och därefter diskuteras. Forskning visar att barn inte själva ansvarar för sina 

värderingar, utan det är vuxenvärlden och skolan med dess pedagogiska insatser som bär det 

yttersta ansvaret.  

 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att förstå hur flickor och pojkar kommunicerar i grupp hur de 

uppfattar en bild där kvinnor och män framställs tvärtemot stereotypa könsnormer.  Frågor 

som fokuseras i studien är: 

 

• Vad fokuserar flickor respektive pojkar på i samtalet om bilden? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan flickor och pojkars sätt att kommunicera? 

• Hur påverkar barnen varandra i gruppsamtalen?  

 

 

Metod 
Studien är huvudsakligen kvalitativ och datainsamlingen har skett genom sokratiska samtal 

och observation. För att få reda på hur barnen påverkas av varandra har också ett 

observationsschema använts där olika beteenden studeras. I studien ingår 31 barn fördelade på 

6 samtalsgrupper. Barnen går i årskurs ett på två olika grundskolor. Samtliga barn är inskrivna 

på fritidshem  

   

Resultat 
I resultatet framkommer det tydligt att skillnader mellan flickor och pojkars sätt att 

kommunicera om den bild som samtalet rört sig kring finns. Flickornas fokus låg till stor del 

på personerna på bildens utseende och klädsel samt att de ville komma fram till hur 

personerna känner varandra. Pojkarna var istället intresserade av egenskaper och skapade 

egna karaktärer med diverse olika uppgifter. Vi såg även skillnader mellan könen hur de såg 

på stereotypa könsnormer. Flickor visar tydligt att de inte accepterar ett normbrytande 

beteende medan pojkarna inte visade något intresse alls för det normbrytande i bilden. 
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Förord 

 

Vi vill tacka de barn som har medverkat i studien. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Ann Ludvigsson som har gett oss värdefulla synpunkter och som har hjälpt oss 

genom hela processen.  
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Inledning  
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11 ss. 8-9) anses 

kommunikation vara en viktig del i elevers lärande. Kommunikation kan ske på många olika 

sätt och genom olika uttrycksformer. Både talförmåga och kroppsspråk har stor inverkan på 

hur kommunikationen utvecklas. I Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Fritidshem 

(2014, ss. 14-15) beskrivs fritidslärarnas kompetens gällande arbetet med olika 

gruppkonstellationer som viktig. Här framgår att elevernas självkänsla stärks om de känner 

trygghet i gruppen och att lärandet då påverkas positivt. I fritidshemsverksamheten finns 

många tillfällen att låta elever kommunicera gällande de olika fokusområdena som 

fritidshemmets uppdrag riktar sig mot. Det anses vara en av fritidslärarnas viktigaste 

kompetenser, att stödja och driva elevernas sociala utveckling framåt. Enligt Lgr11 (2011, ss. 

25-26) ska undervisningen på fritidshemmet behandla området språk och kommunikation där 

barnet ska få berätta om sina egna åsikter och tankar samt lyssna till andras åsikter. Barnen 

ska få möjlighet att argumentera och diskutera både vardagliga händelser och etiska 

dilemman. Vidare beskrivs att i fritidshemmet ska barnen ges möjlighet att kritiskt granska 

kroppsideal och könsroller. De allmänna råden (Skolverket 2014, s. 15) menar att ett väl 

fungerande fritidshem ger eleverna större möjlighet att utveckla självständighet och att kritiskt 

granska sin omvärld, till skillnad från skolans mer restriktiva lärandemiljö. Vi har i vår 

undersökning valt att inrikta oss främst på elevers sätt att kommunicera med varandra i 

ordnade gruppsamtal. Vi vill uppleva samtalen genom olika sorters gruppkonstellationer där 

uppdelningen kommer att vara beroende på vilket kön eleverna har. Dels för att se om det 

finns skillnader mellan flickor och pojkars olika synsätt på könsnormer och dels för att 

uppmärksamma om sättet att kommunicera skiljer sig åt mellan pojkar och flickor.  

 

Lgr11 (2011, s. 8) understryker även vikten av att alla som arbetar inom skolans verksamhet 

aktivt måste arbeta för att motverka stereotypa uppfattningar om de olika könsrollerna. Det 

beskrivs hur elevernas egen uppfattning kring dem själva påverkas av hur vuxna 

kommunicerar med dem. Vår upplevelse av lärares sätt att bemöta elever är att de bemöter 

dem olika beroende på könstillhörighet. Skillnader mellan flickor och pojkars sätt att 

kommunicera skulle kunna vara en möjlig orsak till det och därför anser vi att det är viktigt att 

lärare får kunskaper om och förståelse för dessa skillnader. Henricsson (2007, s. 35) menar att 

de faktorer som påverkar barns beteende måste uppmärksammas och förstås för att kunna 

sätta in rätt stödinsatser. Hon menar att det är skolan och dess pedagogiska förutsättningar 

som ansvarar för en förändring, inte eleven själv. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 352) 

skiljer på det biologiska könet och det sociala. De menar bestämt att den sociala 

könstillhörigheten formas utifrån det sociokulturella sammanhanget och förändras beroende 

på samhällets uppbyggnad och agerande. Tallberg Broman (2002, s. 95) beskriver hur det i 

fritidshemmet ofta ges tillsägelser till flickor som handlar om att de inte ska viska, fnittra eller 

liknande. Personalen har högre toleransnivå när det kommer till ett stökigt beteende när det 

gäller pojkar än flickor. Däremot får pojkar, i regel, fler tillsägelser än flickor. Om personalen 

riktar mer uppmärksamhet mot flickorna så blir pojkarna stökiga, samma sak om de har 

aktiviteter eller diskuterar saker som flickorna är mer intresserade av så börjar pojkarna sucka 

och stöna eller på annat sätt visa sitt missnöje över det valda ämnet. Även vid samling och i 

matsalen tar pojkar mer av uppmärksamheten än flickor. Dessa exempel kan även vi känna 

igen från våra tidigare erfarenheter från arbete eller praktik på olika skolor och fritidshem.  

 

Forskning inom ämnen som behandlar diverse genusfrågor fokuseras ofta ur flickors 

perspektiv, genusforskning om pojkar har visat sig vara knapp. Dessutom ser vi forskning ur 

barns perspektiv som bristfällig. Vi anser därför att följande studie är relevant och viktig för 

att belysa genusfrågor ur barns perspektiv. 
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Syfte 
Syftet med undersökningen är att beskriva hur flickor och pojkar kommunicerar i grupp hur 

de uppfattar en bild där kvinnor och män framställs tvärtemot stereotypa könsnormer.  

 

 

Frågeställningar    
 

• Vad fokuserar flickor respektive pojkar på i samtalet om bilden? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan flickor och pojkars sätt att kommunicera? 

• Hur påverkar barnen varandra i gruppsamtalen?  
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Bakgrund 
Enligt Fangen (2005, ss. 49-50) är det av största vikt att i en hermeneutisk studie skaffa sig så 

mycket förförståelse som är möjligt innan studien påbörjas. Forskaren för fram att en riklig 

förförståelse resulterar i en helhetsbild vars tolkningsmöjligheter blir mer sanningsenliga. 

Johansson (2011, s. 80) menar att historiska kunskaper om hur skolväsendet har förändrats 

och utvecklats i takt med samhällsutvecklingen, ger oss förståelse och perspektiv för hur det 

ser ut idag. I bakgrundskapitlet kommer därför skolväsendets historiska utveckling ur ett 

genusperspektiv behandlas. Det kommer även beskrivas hur forskningen hittills har upptäckt 

mönster för hur könsskillnader i samhället och i skolan ser ut och påverkar. I inledningen 

beskrivs forskning om genus och könsnormer ur barns perspektiv som bristfällig. Av den 

anledningen presenteras utöver relevant forskning även kurslitteratur och statliga utredningar 

som vi anser stärka studiens bakgrundskapitel.  Kapitlet avslutas med en förklaring till den 

sokratiska samtalsmodellen som är central i studien. 

 

Skolväsendets historia ur ett genusperspektiv 
Tallberg Broman (2011, ss. 45-49) redogör för den könsuppdelade skolans utveckling under 

1800-talet. Pojkar och flickor undervisades var för sig. Pojkarnas utbildning ansågs som 

viktig och bedrevs av välutbildade män, ofta präster med makt inom kyrkan. Det var endast 

män som ansågs kunna göra pojkar till män. Pojkarna som undervisades kom ofta från 

välbärgade familjer. Fattiga pojkar och flickor stod utanför samhällets intresse att tillägnas 

skolundervisning. Tallberg Broman (2002, s. 121) menar att det var bondesamhället som var 

största motståndarna till flickornas behov av utbildning, medan prästståndet inte hade samma 

negativa inställning till flickors rätt till utbildning. Bondesamhället ansåg att det var slöseri 

med tid då de hellre såg att flickorna lärde sig hushållssysslor inför sin framtid som husmor. 

Johansson (2011, ss. 81-82) förklarar hur samhället förändrades i slutet på 1800-talet då 

industrialiseringen kom till Sverige. Många av de som bodde på landsbygden flyttade in till 

städerna där både män och kvinnor fick arbete. Barnen från de fattiga familjerna blev 

ensamma och då de ofta drog runt på gatorna bildades de första föregångarna till dagens 

fritidshem. De kallades för arbetsstugor och var endast för de fattiga barnen där de fick lära 

sig disciplin och diverse olika hantverksarbeten inför det kommande arbetslivet. Precis som i 

skolans verksamhet så gick flickor och pojkar inte till arbetsstugorna samtidigt. Varannan dag 

var det öppet för flickor att komma dit och varannan dag för pojkar. Tallberg Broman (2011, 

s. 48) beskriver hur flickor från medelklassen kunde få gå i så kallade flickskolor som bedrevs 

av kvinnor. Enligt Johansson (2011, s. 82) ansåg man att kvinnorna från de ekonomiskt 

välbärgade familjerna skulle arbeta med någon form av välgörenhet innan de själva bildade 

familj. Det ideella arbetet i skola och arbetsstugor ansågs vara en sådan välgörenhetshandling. 

Tallberg Broman (2011, ss. 45-49) förklarar att då staten inte ansåg att det låg i deras intresse 

att flickor skulle utbildas och fostras utanför hemmet dröjde det ända till 1870-talet innan de 

första flickskolorna började erhålla stöd till sin verksamhet. Tidigare fick flickornas 

undervisning finansieras genom privata medel samt diverse olika basarer och insamlingar. 

Flickornas behov av utbildning krävde alltså stor argumentation medan det för pojkarna sågs 

som en självklarhet att de skulle utbildas. Wernersson (2006, ss. 28-29) menar att det blev 

ekonomiskt ohållbart för staten att finansiera både flickskolor och de statliga läroverken vilket 

ledde till införandet av samundervisning. Dock fanns flickskolorna kvar som ett alternativ 

ända fram till 1962 då grundskolan och gymnasieskolan infördes och där samundervisning var 

en regel på alla nivåer.  

 

Wernersson (2006, ss. 28-29) menar att skolans pedagogiska uppdrag, historiskt sett, utgått 

från att flickor och pojkar har olika roller och bör därför fostras olika och tillägnas olika 

sorters kunskaper. Tallberg Broman (2011, ss. 50-52) beskriver hur timplan och 



 

6 

 

undervisningens innehåll skiljde sig åt även då skolan blev lagstadgad och riktade sig mot alla 

barn oavsett kön. Wernersson (2006, s. 16) förklarar att det inte var förrän 1969 som det 

skrevs in i läroplanen att skolans uppdrag istället är att motverka de traditionella könsrollerna. 

Trots det menar Fransson och Hedenborg (2011, s. 179) att det i 1994 års läroplan stod skrivet 

att läraren vid betygssättning i idrottsämnet skulle ta hänsyn till de könsskillnader som fanns 

mellan flickor och pojkar. Skrivningen togs bort år 2000 när kursplanen reviderades. Persson 

och Riddersporre (2011, s. 18) är tydliga i sin mening om att skolan alltid har varit och är 

fortfarande, den plats där barns föreställningar om vad som anses vara normalt i samhället, 

utvecklas. Precis som Wernersson (2006, s. 9) förklarar, att begreppet pedagogik innebär att 

man avsiktligt påverkar någon mot ett specifikt mål.  

 

Från och med förändringen av uppdraget att motverka stereotypa könsroller i skolan har 

diskussionen om jämställdhet växt sig stor. Historiskt sett så har diskussionerna till stor del 

handlat om kvinnors låga status, vilket det förvisso gör än idag. En diskussion som idag är 

med och dominerar i jämställdhetsdebatten är varför pojkar generellt har sämre skolresultat än 

flickor. Jämställdhet i skolan menas innebära att alla har samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter och att alla ska bli behandlade lika, oavsett kön. I och med forskningens framfart 

inom ämnet har man från 1990-talet och framåt låtit diskussionen handla mer om 

könsskillnader i kombination med andra faktorer som spelar in, exempelvis etnicitet och 

socioekonomisk bakgrund och vilken betydelse dessa faktorer har för resultaten 

(Utbildningsdepartementet 2010, s. 43). Jonsson (2010, ss. 7-8, 13) anser att det är viktigt att 

diskutera skolresultaten ur dessa andra aspekter och inte generalisera alla pojkar. Han menar 

vidare att diskussioner om pojkars, som en enda homogen grupp, dåliga resultat, är 

normgivande i sig och resulterar i att pojkar kan ses som en avvikande grupp som behöver 

fostras och disciplineras. En sådan norm gör att det anses som feminint att sköta sina studier 

vilket kan få många pojkar att ta avstånd från studierna. Jonsson förklarar vidare att bland de 

pojkar som ändå anser sina studier som viktiga är regelbrott i skolan viktigt för att 

upprätthålla sin maskulinitet samt att skapa en social gemenskap tillsammans i olika 

vänskapsrelationer. 

 

Tallberg Broman (2011, ss. 63-66) redogör för den nya skollagen som 2011 tillämpades och 

ersatte den gamla skollagen från 1985. En stor del i den nya skollagen är elevernas möjlighet 

till eget inflytande och delaktighet. Elever väntas kunna ta eget ansvar, kunna göra egna val 

och även kunna ta konsekvenserna av dessa val. Dock menar hon att det finns en risk att 

elever väntas göra en del val som de inte förstår konsekvenserna av. Det är viktigt att läraren 

är väl införstådd med vilka valmöjligheter eleverna ges. Ur ett genusperspektiv menar hon att 

många val kan vara könsstereotypa och elevernas val inte är efter deras egen mening, utan i 

första hand väljer de utifrån den sociala kontext de lever i, därefter räknas innehållet. Det är 

viktigt för läraren att beakta då uppdraget är att locka eleverna till nya kunskaper och 

erfarenheter. Utbildningsdepartementets (2010, ss. 41-42) visar i utredningen Flickor, pojkar, 

individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan att det än idag 

förekommer könsstereotypa val speciellt när det är dags att söka in till gymnasiet. Det visar 

sig framförallt när det gäller de yrkesförberedande programmen. För att skolan ska lyckas 

med kunskapsuppdraget är psykisk hälsa och identitetsutveckling två viktiga områden att 

arbeta med. Dock påverkas dessa områden av samhällets stereotypa könsnormer som bidrar 

till svårigheter för individerna att utveckla sina intressen och förmågor. Stereotypa 

könsnormer leder också till dålig psykisk hälsa då det ofta ligger till grund för sexuella 

trakasserier och kränkningar.  
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Könsskillnader 
Vanligt förekommande är, enligt Tallberg Broman (2002, s. 115), att flickor blir 

uppmärksammade för sitt utseende redan i tidig ålder. De får oftare kommentarer att de är 

söta eller fina och uppmärksammas för sina fina kläder eller sitt vackra hår. Genom att vara 

söta får flickor uppmärksamhet av läraren och de blir redan i tidig ålder medvetna om sitt 

utseende. Tallberg Broman (2002, ss. 91-97) menar att pojkarna får ungefär två tredjedelar av 

elevutrymmet i skolan. Däremot får de snarare uppmärksamhet för sitt beteende än för sitt 

utseende. Pojkar har oftare den mer dominerade rollen i klassrummet, men då måste man ha i 

åtanke att flickor som grupp är mer jämna i beteende och prestationsnivå medan pojkar är mer 

utspridda. Så det är inte i alla klasser där pojkar är de dominanta i klassrummen. Det finns 

studier som visar på att pojkar, utöver att bara få mest uppmärksamhet överlag, får flest 

kunskapsfrågor, arbetsuppgifter och undervisning. Pojkar som är stökiga beskrivs ofta av 

lärare som busiga eller roliga medan stökiga flickor ofta beskrivs som gränstestande. Enligt 

Evenshaug och Hallen (2001, s. 284) har pojkar ett högre aktivitetsbehov än flickor och får de 

inte utlopp för det kan det bidra till ett stökigare beteende. Vad gäller flickors och pojkars 

beteendeproblematik menar Henricsson (2007, ss. 36-42) att det finns två sorters beteenden 

man fokuserar på, nämligen utåtagerande och inåtvända. Till det utåtagerande beteendet hör 

inte bara fysisk aggressivitet hemma, utan även mer relationsaggressivitet vilket innebär att 

man utesluter någon och kränker den både verbalt och genom miner och gester. Henricsson 

menar vidare att pojkar ofta är fysiskt aggressiva medan flickorna visar sig vara mest 

relationsaggressiva. Det inåtvända beteendet innefattar oroskänslor, rädsla och nedstämdhet 

vilket kan resultera i att barnet blir argt. Bland de som har ett sådant inåtvänt beteende är det 

pojkarna som dominerar. Flickorna har i regel högre självkänsla än pojkarna och är en 

bidragande faktor till att flickor även har högre social kompetens än vad pojkarna har. Det är 

viktigt att lärare förstår barnens olika sätt att agera och att de inser att dessa beteenden inte är 

samma sak som egenskaper. Henricsson understryker vikten av lärarens förståelse för att 

”barnet är i svårigheter och inte har svårigheter” (s. 36). Samtidigt som lärare mest kritiserar 

de barn som är utåtagerande är de också de som får mest beröm. Trots lärarens beröm tenderar 

de utåtagerande elevernas beteende fortgå varpå relationen mellan dem och läraren försämras. 

Henricsson menar att det kan vara så att mängden kritik övervinner berömmet som går ganska 

obemärkt förbi. Det kan även vara så att lärarens irritation lyser igenom vilket gör att 

berömmet kommer mer slentrianmässigt och upplevs därmed som mindre trovärdigt. Enligt 

Henricsson kan negativa beteenden alltid läras om och görs med fördel av att lärare berömmer 

de positiva beteendena medan de negativa helt enkelt bara ignoreras. Lärarens relation till 

eleven påverkar även elevernas kamratrelationer. En dålig relation ger eleverna lägre status 

och därmed färre eller sämre kamratrelationer. Det gäller samtliga barn oavsett kön eller 

beteendeproblematik. Barn med ett aggressivt och utåtagerande beteende blir oftare 

exkluderade än de barn med en inåtvänd beteendeproblematik. Däremot visar det sig att trots 

det faktum att pojkar oftare visar ett utåtagerande beteende medan flickor tenderar vara mer 

inåtvända så skiljer sig inte kamratacceptansen åt mellan dem. Henricsson förklarar en möjlig 

orsak till det då hon beskriver hur pojkars utåtagerande beteende är mer accepterat än i de fall 

som flickorna visar sig vara utåtagerande. Anledningen till att pojkarnas beteende accepteras i 

högre grad kan bero på de stereotypa könsnormer som antas beskriva de olika könens sätt att 

vara.  

 

Evenshaug och Hallen (2001, s. 284) betonar att flickor och pojkar är mer lika varandra än 

olika, även om skillnader finns. Dels kan man se att flickor är mer försiktiga i osäkra 

situationer och tar mer sällan risker, pojkar kan därför vara mer sårbara i sin utveckling när 

det gäller till exempel tal-, läs- och skrivutveckling. Det finns flera gamla myter om skillnader 

mellan könen som inte har något stöd av forskning. Dessa stereotypa antaganden gör att det 
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ofta skapas psykologiska könsskillnader och att båda könen ofta nedvärderar kvinnors 

förmågor genom att ofta förutsätta att det är tur som ger dem framgång, till skillnad från män 

som når framgång på grund av deras förmåga. Dessa påtvingade stereotypa könsnormer 

startar i tidig ålder och Nordberg (2005, ss. 126-129) tar upp skillnader redan på förskola och 

skola. En pojke som visar intresse för mer flickiga saker, till exempel klänningar, dockor eller 

hårspännen ses som en så kallad flickpojke och en flicka som i stället visar intresse för mer 

pojkiga saker, som till exempel lekar med vapen, ses som en så kallad pojkflicka. När pojkar 

gör dessa könsöverskridande handlingar blir det ofta en viss oro hos föräldrar, lärare och de 

andra barnen. De vet inte hur de ska hantera situationen när den heterosexuella ordningen 

ruckas. När flickor i stället blir så kallade pojkflickor ses det som något positivt. Pojkflickorna 

ses ofta som lite tuffare och uppmuntras av andra runtomkring att ta för sig. Hos både 

pojkflickan och flickpojken ses det feminina som något negativt. Det medför att manlighet ses 

som något bättre än kvinnlighet och överst i hierarkin finns pojkarna och pojkflickor och 

nedanför dem finner man flickor och flickpojkar. Orsaken till det kan förklaras genom att 

samhället har en viss genusordning. Trots att jämställdhetsfrågan har varit på tapeten sedan 

1990-talet, innebär det att mannen anses stå högre i hierarkin än kvinnan. De manliga 

egenskaperna ses alltså stå högre än de kvinnliga egenskaperna vilket gör de manliga 

egenskaperna till en stark norm. Att bryta en norm som står högt mot en lägre är svårare än 

tvärtom vilket alltså gör det lättare för kvinnor/flickor att bryta normer och kan därmed lättare 

accepteras i att vara pojkflickor (Utbildningsdepartementet 2010, s. 47). 

 

I artikeln Gender, Gender Relations, and the Social Dynamics of Children’s Conversations av 

Leman, Ahmed och Ozarow (2005) undersöks det hur olika konstellationer av barn i en ålder 

mellan åtta och nio år arbetar och kommunicerar ihop under en matematikuppgift. Barnen 

delades in i par, både i par som innefattar två flickor eller två pojkar men även i par med både 

en flicka och en pojke. För att lösa uppgifterna hade de olika sätt att komma fram till ett svar. 

Antingen var det en som bestämde och den andre fick ge med sig eller så arbetade de var för 

sig för att sedan nå en gemensam slutsats eller så arbetade de och diskuterade ihop redan från 

början. Den vanligaste lösningen bland samtliga par, var att det var en som bestämde och den 

andre fick ge med sig. Bland pojkarna var det näst vanligaste alternativet att de kom fram till 

en kompromiss efter självständigt arbete, inga samarbetade från början. Detsamma gällde de 

par där flickor och pojkar arbetade ihop dock var det ett av paren som samarbetade redan från 

början. Bland flickorna var det lika vanligt med kompromisser efter självständigt arbete som 

kompromisser efter ett samarbete. Det som kunde utläsas av studien var att pojkar ofta var 

mer kontrollerande och negativa i de blandade paren, medan flickorna mer försökte lösa 

uppgiften av egen kraft. De par som var samkönade hade oftast ett bättre samarbete och en 

bättre kommunikation sinsemellan än de paren som bestod av olika kön. Gemensamt kunde 

man se att de par som kom fram till en kompromiss också fick en bättre kommunikation och 

genom det även ett bättre samarbete. Det var en väldigt jämn fördelning i de mixade par om 

det var en flicka eller pojke som bestämde i de paren då ingen kompromiss ägde rum. I de 

samkönade paren var det ingen skillnad mellan pojkarna och flickorna i hur man avbröt den 

andra på ett negativt sätt. Men i de mixade paren kunde studien utläsa att det var vanligare att 

pojkarna avbröt flickorna negativt än tvärtom (Leman, Ahmed & Ozarow 2005). 

 

Sokratiska samtal 
Juul och Jensen (2009, ss. 204-205) menar att om vi blickar bakåt i tiden har vuxna och 

pedagogers sätt att föra samtal med barn förändrats. Tidigare har samtalen kretsat kring den 

vuxnes verklighet och bestått av utfrågningar, förmaningar, kritik och beröm. Förändringen 

har skett genom att man idag talar mer med barnen istället för till dem. Idag vill man även 

lyfta barnens verklighet. Vidare beskriver Juul och Jensen hur de inom psykologin och 
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barnpsykiatrin alltid varit intresserade av samtal med barnen och att det är barnens egna 

tankar som står i fokus. Metoden de använt sig av när de samtalat med barnen är genom att 

bland annat använda sig av olika bilder. Bilderna kan hjälpa barnet att uttrycka sig och sina 

känslor och därmed skapas ett förtroende till den vuxna. Schön Johansson (2013, s. 119) 

menar att valet av bild bör vara väl genomtänkt. Det ska inte finnas någon given förklaring till 

bilden, utan den ska vara fri att tolka på olika sätt. Juul och Jensen (2009, s. 203) förklarar 

samtalet mellan parter går ut på att utbyta sina egna sanningar med varandra och därmed 

skapa en ny gemensam sanning.  

 

Pihlgren (2010, ss. 11-12, 15) beskriver världen idag som komplex. Hon menar att den 

värdegrund som tidigare varit självklar, idag ifrågasätts då samhällets mångkulturella struktur 

förändrats och byggts upp. Nutidens regler om etik och moral är helt beroende på situationen 

och de val vi gör i mötet med olika dilemman kan vara av stor betydelse. Kunskap uppfattas 

ofta som ett givet svar som ska accepteras och inte ifrågasättas. En sådan syn på kunskap har 

en negativ påverkan på vår utveckling. Skolans uppgift att utbilda elever till demokratiska 

medborgare innebär bland annat att de ska kunna värdera och ta ställning till sina egna samt 

andras tankar och åsikter. Det tränar eleverna i sokratiska samtal då eleverna får diskutera och 

utvecklas i ett konstruktivt samarbete. De förmågor som stärks i det sokratiska samtalet är 

svåra att nå i den vanliga undervisningen. Värderingar kan inte läras ut, de måste tränas och 

utvecklas utefter varje individs personlighet. 

 

Pihlgren (2010, ss. 49-50, 54) beskriver hur det sokratiska samtalet är indelat i flera olika steg 

som bör följas i tur och ordning. Varje steg har sin funktion och fungerar som en del av 

lärandeprocessen som helhet. Samtalet inleds med en presentation av underlaget samt en 

genomgång av regler och målsättningar, såväl personliga som gemensamma. Samtalsledaren 

ställer därefter en inledande fråga vars innehåll ska vara öppet för olika tolkningar. Vidare 

tillåts samtliga deltagare fundera kring frågan under en stunds tystnad och får sedan ge sitt 

svar i tur och ordning utan att bli avbruten. Olika tolkningar och resonemang lyfts och 

diskuteras gemensamt. Värderingar och kopplingar till egna erfarenheter förs fram innan den 

slutliga utvärderingen. Utvärderingen behandlar samtalets innehåll, form och de mål som 

inledningsvis sattes upp. Strukturen för samtalen är återkommande och oberoende av 

samtalsunderlaget. Syftet med samtalen är framförallt att utveckla demokratiska individer 

med en förmåga att kritiskt granska och analysera. 

 

Kritik mot den sokratiska samtalsmodellen 
När man talar om att hålla sokratiska samtal med barn finns det även viss kritik som riktar sig 

mot modellen. Pihlgren (2010, ss. 32-33) förklarar att den kritik som riktar sig mot 

användandet av den sokratiska samtalsmodellen menar att barn inte har den mognad som 

krävs för det filosofiska tankesättet. En del av kritiken menar att barn ska växa upp och 

utvecklas i en harmonisk och konfliktfri miljö. Komplexa frågor skapar förvirring och 

osäkerhet vilket är negativt för barns fortsatta utveckling. Ett annat synsätt är att barnet inte är 

biologiskt moget att diskutera komplexa frågor. Små barn tänker konkret och utvecklar så 

småningom sin förmåga till abstrakt tänkande. De som motsätter sig den här typen av kritik 

menar att barn av sin egen spontana natur redan ställer komplexa, filosofiska frågor om sin 

omvärld. Exempelvis kan frågor som ”Varför är himlen blå på dagen men svart på natten?” 

(s.33) komma naturligt i diverse olika sammanhang. Pihlgren (2010, ss. 34-35) tar upp att 

ytterligare kritik mot den sokratiska samtalsmodellen finns, men riktar sig inte mot barnens 

utveckling utan framhåller en viss oro för samhället och dess utveckling. Kritikerna menar då 

att samhällets moraliska värdegrund är något vi alla ska förhålla oss till. Det är skadligt för 

samhället om man lär barn och ungdomar att ständigt vara kritiska och ifrågasätta de 
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sanningar som samhället lutar sig mot. De som förespråkar det sokratiska samtalet menar 

emellertid att historien har presenterat en rad sanningar som visat sig vara osanningar. Förr i 

tiden trodde man exempelvis att jorden var platt. Man menar att det sokratiska samtalet ska ge 

barn och ungdomar en analytisk förmåga som ska tillämpas med förståelse och ödmjukhet. 
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Teoretisk ram 
Johansson (2011, s. 38) förklarar teorier som en modell för hur diverse olika händelser 

uppstått och hur de kan förstås. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 20) beskriver vikten av den 

kvalitativa forskarens medvetenhet kring studiens teoretiska antaganden. För att kunna göra 

en trovärdig tolkning av studiens resultat bör forskaren ha en viss förförståelse för de teorier 

som studien grundar sig på. De menar att ”ingen kommer idémässigt tomhänt till en 

forskningsprocess” (s. 31). Fejes och Thornberg (2015, s. 28) menar att studiens syfte och 

frågeställningar avgör vilken eller vilka teoretiska utgångspunkter som ska studeras. Den här 

studien utgår från både kommunikationsteori och genusteori eftersom intresset riktar sig mot 

elevers kommunikation kring könsnormer. 

 

Kommunikationsteori 
George Herbert Mead var en amerikansk socialpsykolog och filosof vars teori kring 

människors sociala samspel har kommit att bli stor. Mead (1976, s. 17) talar i huvudsak om 

medvetandet och jaget. De blir till och utvecklas genom interaktion och samspel med andra då 

deltagarna är förmögna att kunna tolka gester och symboler i språket och därmed 

vidareutveckla kommunikationen. Genom språk och symboler förändras vi från att vara en 

icke-medveten individ till att bli en social och själv-medveten människa. Medvetandet blir till 

då individen själv kan tolka meningen i sin gest. 

 

Individen måste veta vad han skall till att göra; han själv, och inte 

enbart de som reagerar inför honom måste kunna tolka meningen i 

sin egen gest. Behavioristiskt betyder detta att den biologiska 

individen måste kunna framkalla hos sig själv den respons som 

hans egen gest framkallar hos den andra, och sedan utnyttja denna 

respons hos den andra för att kontrollera hans eget fortsatta 

beteende (Mead 1976, s. 17). 

 

Mead (1976, ss. 17-19) kallar det för signifikanta symboler. För att förtydliga vad en 

signifikant symbol är redogör han för ett exempel då någon skriker ”eld!” i ett rökfyllt rum. 

Både individen själv och de andra uppfattar då situationen på samma sätt och reagerar utefter 

det. Han menar alltså att man tar den andres roll för att kunna kontrollera sitt eget beteende. 

När han talar om jaget menar han att jaget blir till hos den medvetne som har förmågan att se 

tillbaka på sig själv som ett objekt. Bland annat utvecklas jaget till stor del i leken. I leken 

intar man olika roller som man ska kunna spela på ett bra sätt och för det krävs det att man 

reflekterar över sina egna handlingar. 

 

Många forskare har genom tiderna tolkat Meads teori. Johansson (2011, ss. 38, 45) menar att 

Meads teori är användbar och har haft stort inflytande på skolans och fritidshemmets 

pedagogiska utveckling. Han menar att Meads teori är av stor vikt då man söker förståelse för 

relationsskapande och hur det sociala samspelet kan medföra förvärvande av kunskap. Det gör 

att Meads teori är lämplig att studera och förhålla sig till i den här studien.  

 

von Wright (2001, ss. 4-5) beskriver hur människan utvecklar sin identitet i samspel med 

andra. I samspelet med andra menar hon att sättet vi kommunicerar på är viktigt, inte bara när 

det gäller det verbala språket, utan även kroppsspråk, känslor och perspektivtagande har en 

stor inverkan på kommunikationens utveckling. Johansson (2011, ss. 45-46) beskriver hur 

människors känslor, tankar och åsikter inte är en förutsättning för det sociala samspelet, 

snarare tvärt om, det är i samspel med andra som vi formas till individer med känslor och 

värderingar. Den enes beteende ger intryck och formar den andras sätt att agera. Mead (1976, 
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s. 68) menar att vi omedvetet framkallar beteenden hos andra som vi själva redan har och 

dessutom även övertar. Han menar att vår begäran till någon annan väcker den respons inom 

oss som vi förväntar oss få av den andra. Om den andre inte svarar tillräckligt fort resulterar 

det ofta i att vi löser frågan på egen hand. Han menar till exempel att det är svårt att be någon 

att göra något om man själv vet hur det ska göras. Ihrskog (2007, s. 79) förklarar att det är det 

gensvar vi får från andra som gör att vi förstår oss själva. Det vi anser om oss själva är alltså 

ett resultat av hur vi uppfattas av vår omgivning. Vad gäller kroppsspråket menar Johansson 

(2011, ss. 48-49) att det är ett eget språk. De gester vi utför tolkas av andra och då innebörden 

av gesten är densamma för både utföraren och mottagaren blir det till en symbol. Symbolerna 

gör att vi lever i samförstånd med varandra. Ihrskog (2007, s.79) menar att symbolerna syftar 

på någonting annat än individen själv. Mead ( 1976, s. 71) menar emellertid att den 

emotionella symbolen inte är given för alla parter. I kommunikationen kan de som känner 

varandra väl uppfatta symboler genom olika gester som de som är obekanta med varandra inte 

uppfattar. Kroppsspråket och dess inverkan på elevernas tankar och värderingar har studerats i 

studien i syfte att svara på frågeställningen om elevernas påverkan av varandra. Engdahl 

(2001, ss. 35-52) för fram att känslorna har stor betydelse när vi kommunicerar. Han menar 

att känslorna inte enbart hänger samman med känslor för ämnet man kommunicerar om utan 

att det handlar också om känslor för de man kommunicerar med. Man tar på sig olika roller 

och kan agera på olika sätt beroende på vem eller vilka man kommunicerar med och inte bara 

vad det handlar om. Att förutsätta människors beteende och medvetenhet går helt enkelt inte 

då det är individens känslor som är avgörande för agerandet. Aspelin (2001, s. 29) menar att 

vi som vuxna har en viktig roll att hjälpa barnens känslor i en positiv riktning. Johansson 

(2011, s. 53) styrker det genom att förklara hur elevernas sätt att kunna uttrycka sina känslor 

på ett bra sätt ger ett positivt klimat i gruppen vilket i sin tur resulterar i en positiv 

identitetsutveckling. Aspelin (2001, s. 29) menar därför att kommunikation är viktigt och 

utvecklas med fördel genom samtal.  

 

Genusteori 
Alvesson och Sköldberg (2008, s. 351) beskriver feminismen och dess olika inriktningar. 

Medan den liberala feminismen strävar efter jämställdhet mellan könen tar den radikala 

feminismen helt avstånd från det mansdominerande samhället i syfte att förändra samhället 

radikalt. Eidevald (2009, ss. 52-56, 182) redogör för en feministisk inriktning som är en av 

teorierna inom poststrukturalismen. Den poststrukturalistiska teorin bygger på att visa att 

verkligheten uppfattas genom att förstå vad någonting är och vad någonting inte är. Med vårt 

språk talar vi om verkligheten och ger det mening genom jämförelser. Ett ord följs ofta åt av 

dess motsatsord varpå det ena ordet anses starkare än det andra. Den feministiska 

poststrukturalismen skiljer sig åt genom att den ständigt utmanar könskategoriseringar och 

försöker påvisa att samhällets makt och inställning till dessa påverkar hur vi uppfattar 

verkligheten. Vidare betonar han hur människor förhåller sig på olika sätt i olika situationer 

beroende på vilken diskurs vi befinner oss i. Vårt förhållningssätt inom vissa diskurser är 

avgörande för vilken verklighet vi upplever där och då. Exempelvis kan en lärare skapa en 

verklighet i klassrummet som säger att flickor ska vara tysta och sitta stilla medan pojkar är 

bråkiga och stökiga genom tillsägelser som ”Nu får ni vara tysta, pojkar!”.  Skapandet av 

dessa verkligheter sker oftast omedvetet på grund av att de diskurser som är dominerande i 

samhället är de som påverkar våra upplevelser om vårt ”sanna jag”. Det sanna jaget 

bestämmer hur vi förhåller oss i dessa situationer.  

 

Ytterligare faktorer som kan spela in vad gäller barns uppfattning om könsroller är vilka 

förväntningar som ställs på dem i en ytligare kontext. Klädval, hårlängd och val av leksaker är 

exempel på förväntningar av ett visst kön. Jonsson (2010, s. 9) menar att kommunikationen 
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bland flickor eller pojkar egentligen inte skiljer sig åt från grunden men i och med de 

stereotypa könsnormer som reglerar vad som anses vara manligt eller kvinnligt, beter sig 

barnen i största möjliga mån, så som de förväntas göra. Eidevald (2011, s. 54) menar att barn 

som går emot dessa förväntningar anses då bryta mot de typiska pojkaktiga eller flickaktiga 

karaktärerna. Dock menar han att förväntningarna om vad som anses vara manligt eller 

kvinnlig förändrats med tiden och framförallt med hjälp av feminismens framfart och 

utveckling (Eidevald 2011, ss. 58-61). Alvesson och Sköldberg (2008, ss. 352, 425) menar att 

det viktigaste framsteget för den feministiska poststrukturalismen är att könsroller inte längre 

ses som ett självklart biologiskt faktum. Det är viktigt att skilja på begreppen kön och genus 

då kön menas som det biologiska könet medan genus betraktas som det sociala. Könsroller 

och normbildningar skapas och bestäms utifrån de sociokulturella samt de historiska 

föreställningar som cirkulerar i samhället. 

 

Frödén (2012, ss. 207-210) menar att det vi gör i möten med nya människor är att könskoda 

dem. Det görs ett antagande att en person är av antingen manligt eller kvinnligt kön mest 

beroende på hur personen ser ut. När det gäller yngre barn så är det inte alltid lika enkelt att se 

ifall det är en flicka eller pojke, istället tittar man på yttre attribut så som kläder eller hår. Den 

könspräglingen sätter föräldrarna på sina barn. De växer då upp med en könstillhörighet innan 

det ens syns på dem. Ju äldre barnen blir desto mer könsmedvetna blir de och uppträder mer 

som samhället förväntar sig att denne ska bete sig. Frödén (2012, ss. 15-16) berättar om en 

specifik händelse från sitt fältarbete där hon kom på sig själv att könskategorisera ett barn 

enbart utifrån dess utseende och beteende. Det var en fyraårig flicka med mörk pagefrisyr, 

som satt lugnt och ritade medan det var full aktivitet runt omkring henne bland högljudda barn 

som lekte. En stund senare, då det var lek ute på gården, observerar Frödén flickan igen som 

då leker en mer våldsam lek och bland annat kastar sig över två andra pojkar och rullar runt 

med dem i snön. Att flickan som var så lugn inne och sedan så vild ute gör att Frödén blir mer 

nyfiken på henne. Hon frågar en av pedagogerna vad flickan heter. Pedagogen undrade vem 

hon menade. Hon pekar då på flickan och får höra att han heter David. Det får Frödén att 

fundera över varför hon valde så snabbt att könskategorisera barnet till en flicka. Vidare 

funderar hon även om pojken är medveten om att han kan betraktas som en flicka och om det 

i så fall spelar någon roll för honom. 
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Metod 
För att beskriva hur barn kommunicerar i grupp med varandra kring en bild vars motiv bryter 

mot stereotypa könsroller har vi valt att använda oss av kvalitativ metodansats. I det följande 

redogörs för kvalitativ metod och sokratiska samtal samt observation som 

datainsamlingsmetod. Vidare ges en beskrivning av studiens genomförande och hur data 

analyserats. Avslutningsvis diskuteras studiens kvalitet och hur vi förhållit oss till de 

forskningsetiska principerna. 

 

Kvalitativ metod 
Studiens syfte kräver öppenhet och förståelse och har därmed inte ett absolut svar, därav utgår 

vi från hermeneutikens mening. Patel och Davidsson (2003, s. 28) översätter hermeneutik 

med tolkningslära och beskriver att det är en vetenskaplig riktning som går ut på att tolka och 

förstå. Vår önskan, är som syftet beskriver, att försöka förstå och beskriva barns sätt att 

kommunicera kring genusfrågor. Patel och Davidsson (2003, s. 29) menar att den 

hermeneutiska studien oftast förknippas med en kvalitativ metodansats. Widerberg (2002, 

s.15) beskriver den kvalitativa metoden som lämplig då studien syftar till att finna 

förklaringar om eller specifika egenskaper hos någonting. Hon beskriver hur den kvalitativa 

forskaren ställer sig frågor som behandlar ett fenomens betydelse till skillnad från den 

kvantitativa forskaren som bara undrar hur vanligt förekommande det är. Fejes och Thornberg 

(2015, ss. 34-35) förklarar den kvalitativa studien som en längre process där en mängd data 

ska analyseras och brytas ner till mindre delar där det oväsentliga sållas bort och det 

meningsfulla lyfts fram och tolkas. Indelningen till vilken könstillhörighet någon har rent 

biologiskt, menar Alvesson och Sköldberg (2008, s. 353), är det lättaste man kan göra. 

Förståelse kring könets betydelse och vad som ligger till grund för den särbehandling som 

sker mellan män och kvinnor, är betydligt svårare att få och undersöks fördelaktigt genom 

processen i en kvalitativ studie. Vidare är egenskaper som är specifika för en kvalitativ metod, 

enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s. 17) att man utgår från studiedeltagarnas egna 

perspektiv. Precis som Fejes och Thornberg (2015, s. 35) menar gäller det att finna mönster 

bland deltagarna, som kan vara av betydelse för resultatet. Genom samtalsformer där 

innehållet formas från gång till gång beroende av vem eller vilka samtalen genomförs med 

kan unika svar framkomma och leda till en djupare förståelse. Det är det som Widerberg 

(2002, s. 16) menar är syftet med den kvalitativa samtalsmetoden. 

 

Widerberg (2002, s. 31) framhåller den kvalitativa forskaren som analytisk och kreativ och 

menar vidare att det är dessa egenskaper som ger forskaren förmågan att upptäcka och finna 

lärdom kring både sig själv och andra. Då analyser innebär tolkningar av olika slag är det till 

stor fördel att den kvalitativa forskningen bedrivs tillsammans med andra forskare vilket 

positivt nog är fallet i den här studien. Tillsammans är det lättare att få en kritisk karaktär på 

diskussionerna då den enes åsikter och värderingar utmanas genom att diskuteras ur den 

andres perspektiv.   För att försäkra sig om att den kvalitativa studien håller hög kvalitet, 

menar Widerberg (2002, ss. 16-17, 31) att studiens metodval måste utvecklas och formas så 

att de passar studiens syfte. Hon beskriver vidare att de vanligaste metoderna för en kvalitativ 

studie är observation och intervju och att man med fördel kan kombinera de två olika 

metoderna då de kompletterar varandra väl. Ihrskog (2007, s. 85) menar emellertid att 

intervjuer med barn kan vara svårt då den vuxne och barnet har en asymmetrisk relation till 

varandra. En asymmetrisk relation kan leda till att barnet svarar utefter de förväntningar det 

tror att den vuxna har. För att skapa en jämlik relation där barnet känner sig trygg och tillåts 

vara uppriktig i sina svar, är samtal en bättre metod. Det styrker studiens metodval vilka är 

just en kombination av sokratiska samtal och observation. 
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Sokratiska samtal 
Den sokratiska samtalsmodellen passar studien då barnen ska samtala, med så lite påverkan 

som möjligt av vuxna, kring en bild som kan tolkas som normbrytare mot dagens stereotypa 

könsnormer och det är då barnens egna tankar och reflektioner vi vill åt. Den sokratiska 

samtalsmodellen anser vi lämpar sig för forskning som genomförs och presenteras ur barns 

perspektiv.  

 
Pihlgren (2010, s. 101) menar att det krävs noggranna förberedelser om man vill uppnå ett bra 

resultat genom de sokratiska samtalen. När syfte och frågeställningar stod klara inriktades 

tankarna på val av underlag inför genomförandet. Pihlgren (2010, s. 103) understryker vikten 

av ett väl valt underlag. Hon redogör för vissa kvalitéer i underlaget som gör samtalet 

innehållsrikt och drivande. För att samtalet inte ska avta och för att deltagarna inte ska tappa 

fokus är det viktigt att underlaget bjuder in till diskussioner från flera olika infallsvinklar. Det 

ska vara spännande och utmanande och ingen tolkning ska kunna överbevisa en annan. 

Underlaget i studien är en bild föreställande en kvinnlig superhjälte, en man i klänning samt 

ett monsterliknande barn i prinsesskläder (bilaga 3). Valet av underlag inbjöd till olika tankar 

och idéer då den är tolkningsbar på flera olika sätt. Vidare går hon igenom vilken typ av 

frågor som bör förberedas inför samtalen. Samtliga frågor kräver en analys av underlaget för 

att sedan kunna svara utifrån sin egen tolkning. Frågor med givna svar eller som kan besvaras 

med ja eller nej ska inte förekomma i ett sokratiskt samtal (Pihlgren 2010, ss. 107-112). Precis 

som Fangen (2005, s. 54) rekommenderar forskaren att skriva ner sina fördomar, menar 

Pihlgren (2010, s. 110) att diskussioner kring underlaget tillsammans med en kollega kan ge 

nya infallsvinklar då forskarens egen tolkning kan skilja sig markant från samtalsdeltagarnas. 

Olika tolkningsmöjligheter bör skrivas ner varpå en mängd olika frågor bör formuleras och 

förberedas även om de i samtalet kanske inte kommer att användas. Allt hänger på i vilken 

riktning deltagarna styr samtalen. Vikten ligger i att vara väl förberedd på samtalens olika 

vändningar i hopp om att undvika ogenomtänkta frågor som inte driver samtalet framåt. 

 

Valet av underlag och sättet det har använts på får också stöd av Pihlgren. I samtalen blev 

barnen tilldelade varsin bild som de själva fick färglägga under tiden samtalet tog form. 

Pihlgren (2010, s. 116) menar, förutom att det är viktigt, och till och med avgörande för 

analysen att samtliga deltagare får varsin kopia av underlaget, så kräver det sokratiska 

samtalet att de även har tillgång till papper och penna. Hon menar att deltagarnas tankar och 

funderingar gynnas och utvecklas av att de får skriva eller klottra ner intrycken som de sedan 

har som stöd i samtalet. Studiens deltagare som går i årskurs ett behärskar inte skriftspråket på 

ett likvärdigt sätt vilket därför är en av orsakerna till att de istället fick färglägga bilderna. 

 

Rubenstein Reich och Wesén (1986, ss. 44-45) menar att man får en bättre helhetsbild av 

barns tankar om de tillåts att samtala fritt utan inblandning av vuxna. De sokratiska samtalen 

inleds med en väl genomtänkt fråga till den utvalda bilden. Efter det fick barnen samtala fritt 

kring bilden. Som samtalsledare förberedde vi följdfrågor för att vid behov kunna föra 

samtalet framåt.  Det är för att vi vill att barnen ska prata fritt kring våra bilder, så vi får veta 

hur de resonerar utan vuxnas inflytande, som vi tycker att den kvalitativa metoden 

observation passar vår studie bäst. I de sokratiska samtalen, som vi båda har deltagit i, har vi 

använt oss av både observationsschema (bilaga 4-5), anteckningar samt att vi har gjort 

ljudinspelningar. Enligt Rubenstein Reich och Wesén (1986, s. 15) finns det både för och 

nackdelar med att göra ljudupptagning under observationen. Dels får man med hela samtalet 

med hjälp av ljudupptagningen och kan lyssna på det om och om igen då materialet bearbetas. 

Samtidigt missar man det visuella och kan inte i efterhand se till exempel kroppsspråk och 

mimik. Patel och Davidsson (2003, s. 83) tar upp ytterligare en nackdel med 
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ljudupptagningar. De menar att respondenterna kan känna sig obekväma i situationen och 

därav hämmas i sina svar. Tholander och Cekaite (2015, s. 195) menar å andra sidan att 

ljudinspelningen är en av de viktigaste förutsättningarna då forskning om människors samspel 

bedrivs. Utöver egen bekvämlighet var det i syfte att undvika både nyfikenhet och att eleverna 

skulle känna sig obekväma, vi valde att göra ljudupptagningarna med en mobiltelefon. En 

mobiltelefon har de flesta elever bekantat sig med tidigare i olika avseenden och väcker 

förhoppningsvis ingen uppmärksamhet. För att gardera oss så mycket som möjligt mot 

eventuella missar har en av oss dessutom fört anteckningar av det vi fann extra relevant under 

samtalen som vi inte trodde skulle framgå genom ljudupptagningarna eller 

observationsschemat. För att studien ska bli trovärdig är både reliabilitet och validitet två 

viktiga nyckelbegrepp. 

 

Observation 
För att ge studien validitet har vi valt att använda den kvalitativa metoden observation. Patel 

och Davidsson (2003, ss. 87-88) menar att observationer är givande för en forskningsstudie 

vars syfte är att undersöka olika beteenden. Vidare beskriver de att det fördelaktiga med 

observationer är att de som ingår i studien inte behöver ha en tydlig minnesbild eller ett 

absolut svar vilket gör det till rätt metod för den här studien då det är barn som ska observeras 

i samband med genomförandet av de sokratiska samtalen. Patel och Davidsson (2003, ss. 90-

93) redogör för olika metoder inom observation och beskriver då hur det kan vara bra att utgå 

från ett observationsschema när man söker efter specifika beteenden. När man kommit fram 

till vilka beteenden som är intressanta för undersökningen skriver man ner dem och kan då 

bara pricka av varje gång ett beteende upprepas. Vidare menar de också att forskaren bör vara 

noga med att skilja på ett faktiskt beteende och hur det kan tolkas. Studiens 

observationsschema har därför diskuterats i samråd med handledare samt slumpvis utvalda 

studenter. Fangen (2005, s. 271) menar att samstämmighet vad gäller olika tolkningar stärker 

studiens reliabilitet. En pilotstudie har genomförts i syfte att få fram ett välanpassat 

observationsschema (bilaga 4 & bilaga 5).   

 

Observationsschemat är indelat i två delar varav det ena inriktar sig på elevernas beteende i 

samtalet medan det andra fokuserar på bilderna. Det är samma schema till de grupper som 

består av endast flickor eller endast pojkar, medan de blandade grupperna har ett eget schema. 

Samtliga scheman svarar mot studiens tredje frågeställning som undersöker hur eleverna 

påverkar varandra i grupp. Det som skiljer de olika scheman från varandra är att i de blandade 

grupperna specificeras det beroende på om det är en flicka eller pojke som uttrycker ett viss 

beteende.   

 

Urval 
Studien genomfördes på två olika grundskolor. Sammanlagt, från båda skolorna, var det 31 

barn från årskurs ett som medverkade i studien. Samtalen skedde i grupper om fyra till sex 

barn per grupp och det var tre grupper på vardera skola. Grupperna bestod av två grupper med 

enbart pojkar, två grupper med enbart flickor och två blandade grupper med lika stor del 

pojkar och flickor. Det fanns alltså en grupp av varje konstellation på varje skola. Då vi 

känner barnen sedan tidigare skapade vi medvetet grupper dels beroende av vilka barn vars 

samtyckesblanketter blivit påskrivna och inlämnade och dels beroende av barnens relationer 

till varandra.  
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Tabell 1: Grupper och antalet deltagare i varje grupp  

 

 Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D Grupp E Grupp F 

Flickor 5 - 3 5 - 3 

Pojkar - 4 3 - 5 3 

  

Kjӕr Jensen (1995, ss. 39-40) redogör för skillnaden mellan urvalet till en kvantitativ och en 

kvalitativ studie. En kvantitativ studie generaliserar utifrån ett stort antal informanter där 

siffror och statistik är i fokus. Den kvalitativa studien ger en djupare förklaring till vad 

resultatet bygger på och därför är det vanligt att datainsamlingen sker från ett färre antal 

informanter. Fangen (2005, s. 55) beskriver hur urvalet i en kvalitativ studie är oftast 

beroende på forskarens egna förutsättningar. Urvalet blir därför beroende av vilken tillgång 

man har till olika platser och hur man kan ta sig dit. Även tidsåtgång spelar en stor roll. Då 

metodvalet kräver att vi redan är bekanta med informanterna blev studiens urval beroende av 

vilka skolor vi haft tillgång till från tidigare erfarenheter. Enligt Trost (2016, ss. 25-39) ska 

man först bestämma sig vilken del av befolkningen man vill undersöka så i den här studien 

blir det barn. Ihrskog (2007, s. 73) menar att det ofta sker forskning som handlar om barn men 

trots det ändå är vuxna som deltar och ingår i urvalsgruppen. Vidare menar hon att forskning 

om barn borde involvera deras deltagande då det endast är de som, utifrån sitt perspektiv, har 

den kunskap som forskningen söker. Vidare måste urvalet begränsas ytterligare då man sällan 

kan samla in data från samtliga medlemmar inom den populationen man vill undersöka (Trost 

2016, s. 29). Fangen (2005, s. 59) menar att det typiska urvalet av informanter i en kvalitativ 

studie är informanter som kan relatera till varandra då man studerar dem i deras samspel, 

oavsett om det är en eller flera man studerar. Syftet med den här undersökningen är att finna 

förståelse och kunna beskriva barns sätt att kommunicera i samspel med varandra, vilket gör 

studien kvalitativ. Vi har därför valt att utföra samtalen med den barngrupp som redan är 

bekant med sedan tidigare erfarenheter. Undersökningens urval har därför begränsats till just 

flickor och pojkar i årskurs ett från fritidsavdelningarna på två olika skolor.  

 

Följande ges en kort beskrivning av grupperna och vilka relationer barnen har till varandra. 

Barnen är uppdelade i olika grupper som vi gett varsin bokstav i alfabetisk ordning. 

 

Grupp A bestod av fem flickor varav tre flickor gick i samma klass och de andra två gick i 

parallellklassen. De går på samma fritidsavdelning och fungerar bra ihop och leker ibland 

tillsammans. De är sociala och har lätt att kommunicera i grupp. 

 

Grupp B bestod av fyra pojkar från samma klass. Tre av pojkarna är pratsamma medan den 

fjärde är mer återhållsam. De går på samma fritidsavdelning där två av dem ofta leker 

tillsammans ute medan de andra två oftast väljer att spela fotboll. 

 

Grupp C bestod av tre flickor och tre pojkar från samma klass, de går även på fritids 

tillsammans. De känner varandra väl och har lätt att samtala ihop. En av pojkarna tar oftast 

stor plats i gruppsammanhang.  

 

Grupp D bestod av fem flickor varav tre av dem gick i samma klass, de andra två var 

uppdelade på ytterligare varsin klass. De känner dock varandra väl då de går på samma 

fritidsavdelning. Trots att de känner varandra brukar två av flickorna välja att umgås med 
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andra barn på fritidshemmet. Alla flickor är sociala och pratglada utom en som är lite mer 

tillbakadragen. 

 

Grupp E bestod av 5 pojkar från tre olika klasser. De går på samma fritidsavdelning men 

väljer sällan att leka med varandra. Samtliga pojkar är sociala och har lätt för att 

kommunicera. I den här gruppen blev det dessvärre ett internt bortfall då en av pojkarna valde 

att avbryta sitt deltagande efter ungefär 10 minuter. Han gav emellertid sitt godkännande till 

att hans medverkan ändå får användas i studien. 

 

Grupp F bestod av tre flickor och tre pojkar från tre olika klasser. Flickorna leker ofta med 

varandra både under skoltid och fritidstid medan pojkarna ofta väljer andra lekkamrater. Alla i 

gruppen går tillsammans i samma fritidsgrupp.  

 

Genomförande 
Då bakgrundsfakta, teorier och metoder studerats genomfördes en pilotstudie. Förarbetet 

kändes viktigt även inför pilotstudien för att utforma ett så bra material som möjligt. 

Observationsschemat och bilden med tillhörande frågor visades för studiens handledare samt 

opponerande studenter. Pilotstudien genomfördes med sex barn hemma hos ett av barnen så 

att det skulle vara i deras naturliga miljö. Barnen var kompisar så de kände sig bekväma i 

varandras sällskap och samtalet flöt på ett naturligt sätt. Det var fyra flickor och två pojkar. 

Anledningen till att pilotstudien endast genomfördes med en grupp där flickor och pojkar 

blandades, är att syftet med pilotstudien var att upptäcka eventuella brister i stimulimaterialet 

eller i observationsschemat, inte att studera skillnader mellan flickor och pojkar.  

 

Genomförandet av pilotstudien gjordes så lik planeringen av den riktiga studien som möjligt. 

Barnen som deltog satt runt ett bord och vi förklarade kortfattat vad vi skulle göra. De skulle 

alla få varsitt papper, under en stunds tystnad skulle de titta på bilden och fundera över vad de 

ser och vad de finner mest intressant. Precis som planerat inför den riktiga studien hade vi lagt 

fram färgpennor åt barnen att färglägga bilden med och de fick börja färglägga bilden under 

tiden de reflekterade över vad de såg. Efter ungefär en minuts betänketid fick barnen, i tur och 

ordning, berätta om vad de hade tänkt på. En av oss agerade samtalsledare och den andre 

förde anteckningar samt fyllde i de observationsscheman vi tagit fram för studien. Pilotstudien 

flöt på bra och barnen genomförde uppgiften väl. Ibland gick barnens samtal över till något 

som, för studien, var helt irrelevant och samtalsledaren fick då ställa följdfrågor för att få 

tillbaka samtalet till att handla om tankarna kring bilden i stället. Vi hade inte innan satt någon 

ungefärlig tid för hur länge samtalet skulle pågå utan tanken var i stället att pilotstudien skulle 

sätta normen för den riktiga studien. Efter ungefär 20 minuter hade en del av barnen målat 

färdigt sina teckningar och samtalet började kännas uttömt därför valde vi att avbryta.  

 

Efter att barnen lämnat rummet där pilotstudien genomfördes gick vi omedelbart igenom 

anteckningarna, bilderna och observationsscheman för att skapa oss en tydlig bild över 

resultatet. Ganska omgående blev det tydligt att det behövdes bättre struktur i hur 

observationsscheman fylldes i, det blev svårt att hänga med de olika barnens utveckling då det 

bara var ett streck i protokollet. Vi valde att i fortsättningen numrera barnen efter hur de sitter 

runt bordet. Pilotstudien spelades inte in, så som den riktiga studien var tänkt att göra. Det var 

väldigt uppenbart efter pilotstudien hur mycket mer vi hade kunnat få ut av den om vi valt att 

spela in. Framförallt är det viktigt att spela in för att lättare minnas hur barnen samtalade och 

kunna, med hjälp av observationsscheman, följa hur de specifika individerna utvecklade sitt 

samtal. Vidare är det även viktigt att spela in samtalen för att kunna citera barnen korrekt i 

resultatet. 
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Studien genomfördes under två fältdagar, en dag på vardera skola. Vi höll god kontakt med 

personalen på skolorna för att försäkra oss om att skriftligt godkännande från föräldrar 

kommit in samt att verksamheten tillät oss att ta några barn åt sidan för att kunna genomföra 

studien. Grupperna sattes ihop dels utefter vilka barn som fått godkännande att delta i studien 

och dels utifrån vilka som brukar välja att umgås tillsammans då vi ville bryta upp de mest 

trygga paren. Enligt Barnombudsmannen (2004) finns det en rad olika rekommendationer att 

förhålla sig till då man planerar ett samtal med barn. Exempelvis är valet av plats för samtalet 

viktigt (Barnombudsmannen 2004, s.7). Studien genomfördes i fritidshemmets lokaler som 

eleverna är väl bekanta med vilket innebär att undersökningen sker i deras naturliga miljö och 

det menar Alvesson och Sköldberg (2008, s. 17), hör den kvalitativa studien till. Rummet bör 

ligga lite avskilt så att det är en lugn och trygg miljö, fritt från avbrott genom störande ljud 

utanför eller att någon knackar på eller öppnar dörren (Barnombudsmannen 2004, s.7).  

 
Studiens genomförande krävde barns medverkan och då studiens syfte är att undersöka hur de 

samtalar kring stereotypa könsnormer kan det uppstå svårigheter med känslan av 

meningsfullhet då barn ofta inte är medvetna om innebörden av begreppet stereotypa 

könsnormer. Av den anledningen använde vi oss av en svartvit bild som de själva fick 

färglägga. Under samtalets gång fick eleverna färglägga bilderna vilket gjorde att samtalen 

flöt på naturligt och då vi pratade om just deras bilder fanns en förhoppning från vår sida att 

en känsla av meningsfullhet skulle infinna sig hos varje elev. Fangen (2005, ss. 73-74) belyser 

vikten av att ha balans i relationen med deltagarna. Samtidigt som forskaren av etiska skäl bör 

vara aktsam med att skapa en stark privat relation med deltagaren så är det betydelsefullt med 

goda relationer för att motivera deltagaren och för att denne ska känna meningsfullhet och 

samarbetsvilja. Hon menar att goda relationer mellan forskare och deltagare är det som ger 

studien liv. För att skapa en trygghetskänsla hos barnen och få dem att känna sig bekväma var 

samtalsledaren den som redan känner barnen sedan tidigare, vilket innebär att det var den 

andra som förde anteckningar samt noterade de specifika beteenden som efterfrågades i 

observationsschemat  

 

En presentation av både vuxna och samtalets upplägg och regler är enligt barnombudsmannen 

(2004, ss. 8-10) viktigt för att undvika att eleverna känner sig osäkra. Känner de sig osäkra 

finns risken att de inte vågar tala fritt och uttrycka sin ärliga mening. Vidare betonas vikten av 

de vuxnas placering i rummet. Eleverna är ofta i underläge och med flera vuxna i rummet kan 

en obehaglig känsla infinna sig hos eleverna. Det beskrivs därför att den vuxna som inte leder 

samtalet bör placera sig en bit utanför samtalet, gärna snett bakom. Av den anledningen 

inredde vi rummet på så sätt att vi förde samman borden så att barnen satt runt om och kunde 

se varandra och den som ledde samtalet placerade sig vid samma bord. Den som observerade 

placerade sig en bit ifrån, in mot hörnet av rummet och förblev tyst under hela samtalet.   

Eventuella verktyg som bandspelare och observationsanteckningar bör också förklaras för 

barnen och dessutom låta barnen ställa frågor kring dem för att försäkra sig om att de förstått 

vad som kommer att hända. Ihrskog (2007, s. 77) menar att det även stärker relationen mellan 

barnen och den vuxne om de tillåts fråga frågor som den vuxne sedan besvarar på ett tydligt 

sätt. När eleverna satt på plats kring bordet presenterade vi oss och samtalsledaren berättade 

på ett väl anpassat språk vad samtalet gick ut på, varför vi spelade in samtalet samt en 

förklaring till varför en vuxen satt vid sidan av och antecknade under samtalets gång. 

Eleverna tilläts ställa frågor innan samtalet startade för att fokusen sedan skulle ligga helt och 

hållet på stimulimaterialet och samtalet kring det.  
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Giltighet och trovärdighet 
Fangen (2005, ss. 187-191) menar att ett vanligt sätt att arbeta med fältstudier är att 

kombinera olika metoder exempelvis samtal och observation. Vidare menar hon att 

kombinationen mellan olika metoder stärker kvalitén på studien. Samtal och observationer 

genererar olika sorters data. Vid samtal svarar respondenten på så sätt som de önskar 

framställa sig själva eller eventuellt vad de tror att intervjuaren vill höra. Observation å andra 

sidan visar om deltagarna agerar eller säger så som de faktiskt påstår sig göra i en viss 

situation. Fangen menar alltså att de två olika metoderna ger validitet till varandra då 

resultaten jämförs. Kullberg (2014, ss. 88-89) reder ut begreppet triangulering. Triangulering 

innebär i det stora hela att man kan se saker på olika sätt. Dels att det är flera forskare som 

arbetar med studien, dels att studiens utgångspunkt grundar sig i flera olika teorier, men även 

att datainsamlingen sker från olika källor och i kombination genom olika metoder. Även 

Kullberg menar att triangulering är ett sätt att öka studiens trovärdighet. 

 
Fangen (2005, s.51) menar att forskare omedvetet kan påverka studiens resultat beroende på 

dennes inställning och fördomar kring ämnet. Enligt Kullberg (2014, s 123) är det ett klassiskt 

fel för den oerfarne forskaren att utforma frågor utefter de svar man själv vill ha. Ett sådant 

misstag kan leda till förvirring hos respondenten då följande fråga inte stämmer in med 

respondentens svar på den förra. För att tillägnas ny kunskap kan en pilotstudie vara till stor 

nytta då frågorna prövas och kan på så vis utvecklas. Patel och Davidsson (2003, ss. 81-82) 

vill emellertid understryka vikten av medkänsla i en intervju som formas inom 

hermeneutikens ramar. Forskarens egna erfarenheter och känslor kan hjälpa respondenten att 

förtydliga sitt svar. Forskaren ska dock vara medveten om att dennes medverkan i samtalet 

kan påverka respondentens svar och bör därför göra en återspegling av svaret för att få 

bekräftat att tolkningen överensstämmer med det respondenten verkligen menar. Fangen 

(2005, ss. 52-54) förklarar att forskarens fördomar kan vara både positivt och negativt men att 

det som avgör huruvida resultatet påverkas av dem är forskarens egen medvetenhet och 

förmåga att vara självkritisk. För att enklare förstå andra människors ”sanningar” ska man 

vara medveten om sin egen. Forskaren får dock inte låta de egna fördomarna styra utan vara 

öppen och låta fördomarna utmanas. Allteftersom kunskaper samlas in, desto lättare blir det 

att förstå varför man har de fördomar man har och vilka av dem som eventuellt är felaktiga. 

Medvetenhet och självinsikt är alltså viktiga forskaregenskaper och Fangen menar därför att 

en självrannsakan innan studien genomförs är viktig då forskaren gör klokt i att skriva ner 

sina fördomar, vilket vi gjorde.  

 

Forskningsetiska överväganden 
I en kvalitativ undersökning där deltagarna förväntas svara på frågor eller tala fritt kring ett 

undersökningsområde, bör de vara väl införstådda med att deltagandet är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas i enlighet med de forskningsetiska principerna. Patel och Davidsson (2003, 

s. 70) menar därför att forskaren har i uppgift att motivera deltagarna till att känna, både sin 

egen medverkan men även studiens syfte som meningsfullt. De menar att deltagarna ofta har 

svårt att förstå till vilken nytta de ska besvara frågorna vilket i sin tur resulterar i begränsade 

svar och begränsad medverkan.  

 

Hermerén (2011, ss.16-17) redogör för hur man inom forskning skiljer på forskaretik och 

forskningsetik. Forskaretik innebär forskarens förhållningssätt gentemot själva 

forskningsområdet. Forskarens ärlighet då resultaten ska redovisas, värdesätts högt. Resultat 

som undanhålls eller manipuleras med är inte acceptabelt i forskarvärlden. Det kan vara 

problematiskt att redovisa resultat som går emot forskarens egna föreställningar och 

värderingar. Det är av största vikt att en forskare lämnar sina egna tankar och känslor utanför 
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studien. För att visa att vi förhåller oss till det forskaretiska förhållningssättet, har vi gjort 

ljudupptagningar som har hjälpt oss, inte bara att tolka data, utan även att påvisa studiens 

äkthet. Med forskningsetik menar man hur forskaren förhåller sig och behandlar personerna 

som ingår i studien (Hermerén 2011, s. 16). Vetenskapsrådet (2002, ss. 5-14) har framställt 

fyra grundprinciper till vilket samtliga forskare bör förhålla sig till gentemot de personer som 

medverkar i studien. De fyra grundprinciperna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa principer är till för att skydda 

medverkande personers identitet och integritet. De medverkande personerna ska både 

informeras om studiens syfte samt att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som 

helst. De ska även garanteras sekretess enligt konfidentialitetskravet. Ingen som tar del av 

studien ska kunna ana vem eller vilka personer som har deltagit och vad de bidragit med. De 

ska även garanteras att informationen de bidragit med endast används till forskningen. 

 

Hermerén (2011, s. 42) talar om att observationer kan ske på olika sätt, både öppna 

observationer där deltagarna är väl medvetna om att de observeras, men även observationer 

där observatören går in inkognito. Den dolda observationen är sällsynt och den öppna är att 

föredra, i alla fall ur ett etiskt perspektiv. Den optimala observationen har deltagare som är 

välinformerade enligt de forskningsetiska grundprinciperna och gärna har bekräftat sin 

medverkan skriftligen. Dock finns det de som menar att dolda studier ger en mer tillförlitlig 

information. Henriksson och Månsson (1996, s.33) menar att dolda observationer inte riskerar 

att manipulera deltagarna då de inte känner sig iakttagna och kan därmed uppträda på ett 

naturligt sätt. Då våra observationer kom att genomföras på skolor där vi är väl bekanta med 

barnen, hoppades vi kunna undvika att barnen skulle känna sig observerade och att vi istället 

skulle vara en del av deras vardag. Vi har, med handledning av en erfaren handledare, 

utformat ett missivbrev (bilaga 1) där vi tagit hänsyn till de forskningsetiska 

grundprinciperna. Vårdnadshavare fick skriftligt godkänna, i en samtyckesblankett (bilaga 2), 

barnens medverkan i studien och har trots deras godkännande blivit informerade om att 

barnens egen vilja att medverka är avgörande och att de när som helst kan välja att avsluta sitt 

deltagande. Inför varje observation har vi även informerat barnen om det på ett tydligt språk 

anpassat efter barnens ålder och mognad.  

 

Analys 
Hjerm och Lindgren (2010, s. 88) menar att en kvalitativ analys bygger på upprepade 

genomgångar av insamlad data, i processen att finna väl underbyggda resultat. Efter varje 

samtal med de olika grupperna, på de olika skolorna, påbörjade vi omedelbart en kortare 

analys av samtalet där vi diskuterade tankar, reflektioner samt eventuella problem som 

uppkommit. Patel och Davidsson (2003, s. 119) beskriver hur de löpande analyserna kan 

komma att driva hela studien framåt. Materialet som framkommer kan väcka nya frågor och 

tankar, varpå det då finns möjlighet till förändringar och förhoppningsvis förbättringar till 

kommande samtal. Analyserna skrevs ner och dokumenterades vilket var betydelsefullt när vi 

påbörjade den slutgiltiga analysen. Med tiden kan det vara svårt att minnas alla de tankar och 

reflektioner som finns färskt i minnet i samband med samtalen (Patel & Davidsson 2003, s. 

119).  

 

Widerberg (2002, s. 190) förklarar analysprocessen som ständigt pågående genom hela 

forskningsprocessen och att det är analysen som framhåller forskarens egen kvalitet och 

kompetens. Inför analysen studerades studiens teoretiska utgångspunkter noggrant. Kunskap 

och förståelse för såväl kommunikationsteori som för genusteori har varit avgörande för 

tolkning av resultatet. Ihrskog (2007, s. 76) påpekar vikten av forskarens medvetenhet kring 

relationer mellan barn och vuxna när det gäller analysprocessen. En medvetenhet kring att 
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barn ofta är i underläge gentemot den vuxne. Barnens underlägsenhet kan i sin tur resultera i 

att barnen försöker läsa av vad den vuxna anser vara rätt eller fel och sedan förhåller de sig till 

det. Patel och Davidsson (2003, s. 119) förklarar hur den kvalitativa studien oftast bearbetas 

och analyseras med ett textmaterial. Det innebär att de inspelade samtalen skrevs ut för att 

sedan bearbetas i textform. Tholander och Cekaite (2015, ss. 197-198, 203) förklarar att det 

förekommer transkribering av olika slag då noggrannheten mellan forskare varierar beroende 

av forskningsområdet och forskningens syfte. De är däremot noga med att poängtera vikten av 

små och tillsynes obetydliga detaljer som kan komma att bli avgörande för resultatet efter 

materialets bearbetning. De menar att oavsett hur noggrant transkriberingen utförs är det av 

största vikt att notera både vad som sägs och hur det sägs. Vidare beskriver de en metod som 

kan vara givande för att få en välgjord transkribering, nämligen att lyssna på ljudinspelningen 

om och om igen. Det kan få detaljer och mönster att framstå tydligare vilket resulterar i en 

djupare förståelse för samspelet mellan deltagarna. Transkriberingen kan även dra nytta av att 

flera lyssnar på inspelningen då fler öron kan uppfatta olika saker på olika sätt. Den typen av 

samarbete har den här studien dragit nytta av då vi är två personer som genomfört den. 

Ljudinspelningarna från de sokratiska samtalen har därför transkriberats noggrant men med 

hänsyn till den korta tid studien ämnar förhålla sig till.  

 

Under transkriberingsprocessen lyssnades noggrant på ett samtal i taget och därefter gjordes 

transkriberingen helt färdig innan vi fortsatte med nästa samtal. Transkriberingen gjordes 

tillsammans varpå den ena skötte ljudet medan den andre skrev. Mening för mening skrevs 

ordagrant ner samt att eventuella känslouttryck noterades. Vi var också noga med att skriva 

ner om det var en flicka eller pojke som talade. Samtalen spelades upp flera gånger och ljudet 

pausades då och då mellan meningarna. Trots att samtalen skrevs ner ordagrant var det viktigt 

att lyssna på varje samtal flera gånger för att inte missa känslouttrycken. De delar av samtalen 

som var irrelevanta för studien utelämnades, exempelvis när barnen frågade vad det skulle bli 

för lunch och liknande. Det var absolut nödvändigt att göra transkriberingen för att kunna 

bryta ner det inspelade materialet i mindre delar och utröna eventuella mönster.  

 

När analysen utifrån transkriberingarna och observationsscheman påbörjades var sökandet 

efter vissa specifika mönster i fokus. Tholander och Cekaite (2015, ss. 210-211) beskriver hur 

analysprocessen hittar förklaringar till dessa mönster genom olika steg. Till en början studerar 

man enklare frågor som man sedan går djupare in på för att hitta mönster. Utifrån dessa 

mönster arbetar man vidare för att få fram ett resultat. Hjerm och Lindgren (2010, ss. 87–88, 

90) väljer att använda begreppet nivå istället för steg då de anser att de tre nivåerna, som 

benämns som kodning, tematisering och summering, samspelar och sker parallellt med 

varandra. Trots att analysprocessen är ständigt pågående så menar de att det är näst intill 

omöjligt att bli helt klar, det dyker alltid upp nya tankar eller mönster. De menar vidare att det 

då är viktigt att själv kunna avgöra när man anser sig ha bearbetat sitt material tillräckligt 

länge och väl, för att kunna presentera det man hävdar vara ett trovärdigt resultat. Studiens 

analys påbörjades mer djupgående då reflektionsanteckningar, transkriberingsmaterialet och 

observationsscheman sammanställts och skrivits ut. Hjerm och Lindgren (2010, s. 91) 

beskriver den första delen av analysen, kodningen, som ett sätt bryta ner materialet till mindre 

delar och genom att finna mönster kunna göra det hela mer överskådligt. För att finna dessa 

mönster lästes transkriberingsmaterialet upprepade gånger och diskuterades noggrant och i 

relation till studiens syfte och frågeställningar, precis som Hjerm och Lindgren (2010, s. 91) 

förklarar.  
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Kodning och tematisering utifrån frågeställningen om vad barnen fokuserar på i samtalen 

utgick till stor del av att söka ord i transkriberingsmaterialet. Den poststrukturalistiska 

feminismen jämför motsatser mellan vad någonting är och inte är, exempelvis något som kan 

anses vara flickaktigt kan alltså inte vara pojkaktigt. Av den anledningen eftersöktes 

skillnader mellan flickornas och pojkarnas ordval. Orden ”mamma”, ”pappa”, ”barn” och 

”familj” var vanlig förekommande bland flickorna. Bland pojkarna förkom inga specifika ord 

som upprepades särskilt ofta, däremot ledde analysen av flickornas ordval att vi ändå kunde 

urskilja ett fokus bland pojkarna då vi sökte ett syfte med ordvalen. Hjerm och Lindgren 

(2010, s. 92) beskriver hur nya upptäckter kan visa sig allt eftersom kodningen pågår. Det 

gäller då att jämföra dessa med de mönster vi redan funnit för att se om de överensstämmer 

med dem eller om vi funnit ett nytt. Flickornas ordval syftade till att förklara vilka personerna 

på bilden var. Genom att tematisera flickornas koder ledde det till ett sökande av en annan typ 

av koder.  Då sökningen i transkriberingsmaterialet utökades från att söka efter vanligt 

förekommande ord till att söka vad orden syftade till kunde vi alltså finna koder även hos 

pojkarna. De använde sig av flera olika ord när de beskrev vilka personerna på bilden var. De 

använde sig av ord som beskrev personerna som olika ”varelser”. Exempel på sådana ordval 

kunde vara ”monster”, ”zombie” eller ”utomjording”. Vidare kunde vi urskilja ord hos 

flickorna som syftade till personernas utseende och klädsel. Vanligt förekommande var att de 

specifikt pekade ut klänningen på bilden som ”Snövits” klänning. I samband med att de talade 

om utseende och klädsel nämnde de vid upprepade tillfällen orden ”maskerad” och 

”halloween”. De ord som analyserades vad gäller pojkarnas konversationer om personerna på 

bilden var heller inte specifika återkommande ord utan istället kunde olika ord kopplas till 

olika egenskaper som exempelvis att de var ”onda” eller kunde ”flyga”. I samband med 

pojkarnas beskrivning av egenskaper nämnde de också vilken färg som förenades med 

egenskapen. Hjerm och Lindgren (2010, ss. 93-94) menar att det är givande att göra en 

beskrivning av de uttalanden och beteenden som anses tillhöra en viss kod. Dessa 

beskrivningar hjälper studiens fortsatta analys framförallt när man träder in i nästa nivå, 

tematiseringen. De beskriver tematiseringen som ett sätt att studera koderna i relation till 

varandra. De menar vidare att det inte är säkert att det går att se ett samband mellan olika 

kodningar utan vissa koder är centrala i sig och tillhör därför en egen kategori. Genom att 

koda och tematisera parallellt med varandra kunde slutligen summeringen av analysen 

påbörjas och framskrivas i ett resultat.  

 

Utifrån frågeställningen där flickor och pojkars sätt att kommunicera behandlas, 

kombinerades studiens samtliga metoder i kodning och tematisering. Kommunikationsteori 

bygger på människors sätt att samspela med varandra och hur man utvecklas genom verbal, 

kroppslig och känslomässig kommunikation. För att kunna tolka resultatet av barnens samspel 

studerades därför transkriberingsmaterial, observationsanteckningar samt 

observationsscheman parallellt. Analysen av studiens observationsscheman var av en mer 

kvantitativ art då vi sökte hur många flickor respektive pojkar som visade ett visst beteende. 

Hjerm och Lindgren (2010 ss. 137-138) menar att även om det är vitt skilda metoder kan de 

ändå komplettera varandra väl. Genom att kombinera de olika metoderna får man fram ett mer 

trovärdigt resultat då det antingen bekräftar eller förkastar det som framkommit i den första 

analysen.  Utifrån observationsanteckningarna och transkriberingen utlästes dels att det 

förekom situationer där någon avbröt någon annan och dels att reaktionerna då skilde sig åt 

bland barnen. Genom att samtidigt studera observationsschemat bekräftades det att mönster 

kunde utläsas i reaktionerna beroende på om det var en flicka eller pojke. Det framkom även 

nya mönster i reaktionerna beroende på om det var ett av de barn som tog för sig i samtalet 

eller om de var mer återhållsamma. Även de känslouttryck som noterades i transkriberingen 

bekräftade de olika reaktionerna, antingen genom en irriterad ton eller ljud i from av 
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suckningar eller stön. Vidare kunde koder och teman kring barnens samarbete utläsas. Genom 

transkriberingsmaterialet visade det sig att flickorna lyssnade på varandra och ställde 

följdfrågor medan pojkarna lyssnade men sedan började tala om något annat.  Ytterligare en 

kodning som var relevant för frågeställningen var att notera när barnen skrattade. Vilka som 

skrattade och varför kom att leda analysen in på ytterligare ett tema, nämligen hur de berömde 

varandra. Ordval som ”fin” kunde vid summeringen förstås och jämställas med ett skratt.  

 

Analysen vad gäller barns påverkan av varandra i grupp, kretsade till stor del kring studiens 

observationsschema. I schemat noterades om barnen, i diskussioner, stod fast vid eller 

ändrade sin åsikt eller sin bild. Det noterades även om barnen tittade på de andras bilder för 

att sedan härma och göra likadant. Även transkriberingsmaterialet studerades i den här frågan. 

Koder som framgick av transkriberingen var exempelvis när barnen höll med någon annan 

genom att säga ”det tycker jag med” eller ”jag tycker samma som”. Kombinationen mellan 

observationsschemat och transkriberingen stärkte de skillnader som fanns mellan flickor och 

pojkar.  Kodningen som gjordes i analysen kring den första frågeställningen angående vad 

barnen fokuserar på i samtalet kring bilden, kunde användas även här. Hjerm och Lindgren 

(2010, s. 115) förklarar att det är bra när koderna är i hög grad analytiska och kan placeras in 

under flera olika teman. Vid upprepade ordval kunde vi se hur barnen påverkade varandra. 

Även här skiljde det sig åt mellan flickor och pojkar varpå kodningen och tematiseringen av 

flickorna ledde till en annan sorts kodning av pojkarna men ändå tillhörande samma tema. Då 

flickorna förde ett nytt ord på tal, spred det sig snabbt vidare till många andra medan 

pojkarnas ordval inspirerade de andra pojkarna till nya ord men med samma syfte. Om 

exempelvis en pojke beskrev sin karaktär som ”ond”, följde de andra pojkarna samma 

riktning och beskrev sina karaktärer med ordval som ”farlig” eller att den hade ”huggtänder”. 

Ytterligare mönster kom att handla om diskussioner kring deras färgval. Medan pojkarna 

inspirerade varandra genom att fantisera kring betydelsen av färgerna var flickorna noga med 

att det skulle bli korrekt och verklighetstroget. Kodningen gjordes här genom att söka hur ofta 

de talar om färger för att sedan tematisera genom att sätta kodningen i relation till sitt 

sammanhang för att förstå vad syftet med diskussionen är.   

 

Då kodning och tematisering är väl bearbetade är det dags för summeringen. Det är här 

slutsatser dras då tolkningarna från kodning och tematisering gradvis byggs upp och 

säkerställs (Hjerm & Lindgren 2010, ss. 94-95). Som Hjerm och Lindgren (2010 s. 124) 

beskriver är det viktigt att sortera ut det som är väsentligt för studien och lämna den delen av 

data som känns irrelevant för frågeställningarna. I stället måste en djupare analys av det 

relevanta göras för att få fler infallsvinklar mot det specifika målet. Därför är det viktigt att, vi 

som genomfört studien, har diskuterat vår data väl genomgående och kritiskt.  

 

Samtalen som studien grundar sig på har visat sig ge en hel del information och resulterat i en 

relativt lång men givande analysprocess. Widerberg (2002, s. 179) menar att mängden 

insamlade data i många fall överöser den kvalitativa studien vilket innebär att allt material 

inte alltid mäktas med. Sex samtal har känts överkomligt att arbeta med i relation till studiens 

tidsschema. I studien ingår även en mindre kvantitativ del där observationsscheman har 

analyseras utifrån hur vanligt förkommande ett visst beteende är. Den här typen av analys där 

två kvalitativa metoder samspelar med en kvantitativ metod för att uppnå kunskap om 

studiens syfte är en del av trianguleringsstrategin som ökar studiens trovärdighet (Hjerm & 

Lindgren 2010, s. 138). Resultatet har framskrivits tydligt och objektivt i syfte att säkerställa 

studiens trovärdighet. När studiens resultat presenteras görs det i enlighet med Fejes och 

Thornberg (2015, ss. 259, 268) som understryker att det bör vara innehållsrikt och följa en 

tydlig struktur. Ett otydligt resultat leder till att syftet med studien fallerar. Patel och 



 

25 

 

Davidsson (2003, ss. 132-133) redogör för hur den kvalitativa studiens resultatspresentation 

kan struktureras upp. Resultatet kommer att presenteras utifrån studiens syfte och 

frågeställningar så att resultatet för samtliga frågor behandlas var för sig. De kvantitativa 

mätningarna från studiens observationsschema redovisas i två olika diagram beroende på om 

de behandlar bilderna eller samtalen. Specifika citat från samtalen samt resultat från 

observationerna skrivs fram i syfte att förtydliga innehållet i den löpande texten. Resultatets 

struktur blir därmed tydlig vilket gör innehållet lätt att följa och förstå.   
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Resultat 
Kapitlet inleds genom att redovisa vad flickorna och pojkarna i de olika grupperna fokuserar 

på i bilden. Därefter beskrivs hur flickorna och pojkarna kommunicerar med varandra i de 

olika grupperna kring bilden. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur barnen påverkat 

varandra i de olika grupperna under samtalen. 

 

Vad flickorna och pojkarna fokuserar i samtalet om bilden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Bild av Linnéa Johansson 

 

När bilden delades ut reagerade alla flickor i samtliga grupper genom att fnissa. När samtalet 

började efter en stunds betänketid gällande bilden kommenterade majoriteten av flickorna 

personernas utseende och kläder. Det gällde både flickorna i Grupp A och Grupp D, samt de 

flickor som ingick i de blandade grupperna, Grupp C och Grupp F.  

 

Några av flickorna i Grupp A uttryckte att personerna på bilden var tokiga och skojade och 

ansåg att bilden var konstig. Gemensamt var att de flesta kopplade klänningen på bilden till 

Snövit och menade att det var hennes klänning. De var överens om att de hade klätt ut sig och 

spekulerade i huruvida de var på väg till en maskerad eller på en halloweenfest. Följande 

konversation utspelade sig mellan flickorna i Grupp A. 

 

Flicka 1 – Jag tänkte att det är en kungafamilj som skulle på ett klä-utparty. De har 

klätt ut sig till olika saker och ska vara roliga. Typ som en maskerad. 

Flicka 2 – Jag tror också att de ska på maskerad. 

Flicka 1 – Jag kom på att det här är Snövit. 

Flicka 2 – Ja, det är Snövits klänning. 

Flicka 3 – Jag tänkte att detta var typ en superhjälte som var en mamma och det 

kanske är en minihäxa, ett litet barn som har klätt ut sig till det och det är en pappa 

som har klätt ut sig till en prinsessa. De har klätt ut sig till de…men egentligen är 

det en familj.   
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Ytterligare exempel på konversation som fokuserade klädsel och utseende förekom mellan 

flickorna i Grupp D.  

 

Flicka 1 – Så här..de har bytt kläder med varandra för det här är ju Snövit med 

hans dräkt på..eeh jag kommer inte ihåg vad han heter.. och så har han Snövits 

klänning på sig och Snövits tofflor och så. 

Flicka 2 – Hon, hon ser ut att vara en superhjälte för hon har en 

superhjältemantel. Han har klätt ut sig till Snövit och den lilla har klätt ut sig till 

en prinsessa. Hon kanske har klätt ut sig. Alla kanske har klätt ut sig. 

Flicka 3 – Det här tycker jag också ser ut som Snövit, precis som ”Flicka 1” och 

den här...jag kommer inte heller ihåg riktigt vad de heter men jag tror att de 

byter kläder med varandra. 

Flicka 2 – Hennes händer ser ut som en häxa… Jag tror att hon försöker 

skrämmas och han ska nog gå på bal eller något. 

Flicka 3 – Nej, jag tror, jag är inte helt säker, men jag tror att de typ ska, vad 

heter det...på en utklädningsfest eller något. 

Flicka 1 – Jag tror att det är halloween och så har de bytt kläder för att det ska 

vara lite så här konstigt. För på halloween kan man vara lite konstig. 

 

Barnen samtalade mycket om vilka personerna på bilden var. En del ansåg att de var 

kungligheter, en del att de var superhjältar eller tjuvar, men ständigt återkommande bland 

flickorna, i samtliga grupper, var att de såg personerna på bilden som en familj med en 

mamma, en pappa och ett barn. Bland pojkarna, i samtliga grupper, visade det sig varken 

finnas något intresse för personernas klädsel eller för hur personerna kände varandra. I de 

blandade grupperna, Grupp C och Grupp F, kunde flickorna starta diskussioner om 

personernas utseende och klädsel varpå pojkarna bidrog med några enstaka kommentarer till 

diskussionen. Det var dock inga pojkar som inledde diskussioner där klädseln stod i fokus. 

Endast en pojke, från Grupp C, refererade en gång till personerna på bilden som en mamma 

och en pappa. Det skedde en bit in i samtalet då flickorna redan talat om personerna på bilden 

som en familj. Här följer ett exempel på den konversationen. 

 

Flicka 1 – Det är en pappa som är en drottning och mamman är som typ en 

superhjälte och barnet är en…typ också en superhjälte. 

Pojke 1 – Jag tänkte inte att det var en drottning, jag tänkte att det var 

halloween. Jag tänkte att: Oj, han har klänning, vad konstigt. Sen tänkte jag inte 

på något speciellt. 

Flicka 2 – Pappan har prinsesskläder som Snövit, mamman har en rosett som 

Snövit och så har hon en superhjältedräkt och den lilla har typ krona och 

superhjältedräkt. 

Pojke 2 – Jag tänkte att, att, att de här såg ut som halloween och sen en 

superhjälte och den har en krona på sig. Hon tillhör båda…mamman och 

pappan… 

 

Även pojkarna i Grupp F bidrog med någon kommentar kring personerna på bildens utseende.  

 

Flicka 1 – Är det superhjältar? 

Pojke 1 – Det ska ju stå ett S…  

Flicka 2 – Det där kanske ska vara egentligen en kille och det där en tjej. 

Pojke 1 – Ja, det kan ju vara så… De kanske har peruk...då är båda tjejer. 

Flicka 2 – Han har ju tjejskor. 



 

28 

 

Pojke 1 – Ja, det har han.  

 

Bland pojkarna i Grupp B och Grupp E riktades störst fokus på vilka ”varelser” personerna 

var och hur de skulle färglägga teckningen för att det skulle framgå tydligt. Exempel på 

varelser kunde vara zombies, utomjordingar, superhjältar och skurkar. De beskrev vilka färger 

de använde då de skapade dessa varelser. De använde även olika färger för att beskriva vad 

personerna gjorde eller hade gjort, exempelvis ätit mat och spillt. Följande konversation 

utspelade sig mellan pojkarna i Grupp B. 

 

Pojke 1 – Jag tycker att det ser ut som en konstig katt där och en superhjälte. 

Sen är det en till superhjälte som jag inte vet vad hon heter. 

Pojke 2 – Jag ser en zombie, så jag ska rita gröna ögon 

Pojke 3 – Han liknar ingenting. Han ser mer ut som en tjuv. 

Samtalsledaren – Tycker ni att det är något speciellt med den här bilden? 

Pojke 1, 2 & 4 – Näe…  

Pojke 4 – Han är en greve. Han heter greve Hallå. 

Pojke 3 – (skrattar) Jag målar rött för de har spillt ketchup i ansiktet. 

Pojke 2 – Spagetti Bolognese (skrattar) 

 

Även pojkarna i Grupp E konverserade om olika varelser, nedan följer ett exempel. 

 

Pojke 1 – De är utomjordingar. Utomjording! Grönt face, grönt face! Gult face! 

Pojke 2 – Oj, den här blir konstig…den har röda ögon. Eller är det orange? Nej 

det är nog rött. 

Pojke 1 – Utomjordiiing! 

Pojke 3 – Det är läskiga varelser. 

Pojke 2 – Fast de är inte nåt läskiga. 

Pojke 3 – Fast jag ska göra så att de blir läskiga. 

Pojke 2 – Hur då? 

Pojke 1 – Gör huggtänder! 

Pojke 2 – Men det är ju ingen som gapar. 

 

Flickor och pojkars sätt att kommunicera om bilden 
Flickorna i samtliga grupper, både i de homogena flickgrupperna, Grupp A och Grupp D, och 

i de blandade grupperna, Grupp C och Grupp F, förde samtalen framåt genom diskussioner 

där åsikter, resonemang och värderingar behandlades med stort engagemang. Då de andra i 

dessa grupper blev presenterade för en tanke av ett av de andra barnen ledde det till att 

flickorna efter diskussionen gjorde ett ställningstagande huruvida de höll med eller inte. 

Flickorna lade stor vikt vid att få teckningen så verklighetstrogen som möjligt. De var många 

diskussioner kring Snövits klänning och hur den egentligen såg ut. Exempelvis sökte en av 

flickorna i Grupp D bekräftelse på att klänningen verkligen var gul. Hos flickorna i samtliga 

grupper var diskussionerna noggranna för att komma fram till ett rätt svar, de spekulerade inte 

i alternativa lösningar utan strävade endast efter att det skulle bli korrekt. De relaterade ofta 

till deras egna erfarenheter från verkliga livet. Det var framförallt när det gällde kläder och 

utseende som det diskuterades hur deras egna kläder såg ut och om de kunde tänka sig att ha 

liknande kläder som personerna på bilden. Konversationen som följer är mellan flickor i 

Grupp D. 
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Flicka 1 – Jag tänkte typ göra lite så som det ser ut på riktigt  

Flicka 2 – På den lilla målar jag bara lite så och ta de färgerna jag tycker är fina. 

På hans dräkt som den är och hennes klänning som den är och kommer jag inte 

ihåg så målar jag bara med nån färg. 

Flicka 1 - Jag kommer inte riktigt ihåg hur dräkten ser ut. 

Flicka 2 – Vilken dräkt? Snövits? 

Flicka 3 – Är den inte typ blå? 

Flicka 2 – Jo, är den inte blå och gul? 

Flicka 4 – Ja, men jag vet hur hon ser ut. 

Flicka 3 – Ja, hon är typ gul på klänningen. 

Flicka 4 – Ja, fast på kjolen. 

  

 
 

Figur 2: Bilden till vänster visar flickornas noggrannhet för att få det att framstå så 

verklighetstroget som möjligt till skillnad från pojkarnas, till höger, mer fantasifulla bild.  

 

Flickorna i Grupp A och Grupp D pratade ofta i munnen på varandra och avbröt när någon 

annan pratade. Flickorna i Grupp C och Grupp F avbröt också varandra, men avbröt inte 

pojkarna lika ofta, de var heller inte speciellt intresserade av pojkarnas åsikter. När de avbröt 

varandra gjordes det för att instämma med vad den andre sa. De flickor som var mer 

dominanta och pratade mer var även de som oftast avbröt varandra. Det var endast då en 

dominant flicka avbröt en av de andra dominanta flickorna som viss irritation uppstod men 

oftast fortsatte samtalet utan protester. Det visar sig i följande konversation mellan två av de 

dominantare flickorna i Grupp D. 

 

Flicka 1 – Nämen den där killen är inte det typ, dom två har ju… 

Flicka 2 – Superman! 

Flicka 1 – Men jag tänkte säga superman! 

 

När pojkarna samtalade, både i de homogena pojkgrupperna, Grupp B och Grupp E, och i de 

blandade grupperna, Grupp C och Grupp F, visade de inget större engagemang för motivet på 

bilden. En stund in i samtalen lät istället pojkarna fantasin flöda då de utvecklade sina egna 
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karaktärer. De samtalade inte om vad som var rätt eller fel på bilden utan höll med varandra 

och skrattade oavsett om de sa att de var aliens eller zombies med olika färger på hud eller 

ögon. Pojkarna utvecklade inte vidare det någon annan sa men skrattade gärna med varandra 

och lyssnade gärna på vad de andra hade att säga. Vanligt förekommande var att en pojke 

berättade om sin bild, de andra skrattar och sedan berättar de i tur och ordning om sina bilder.  

Här följer en konversation mellan pojkarna i Grupp E. 

 

 Pojke 1 – (skrattar) min ska flyga så han är alldeles grön. 

 Pojke 2 – (skrattar) de blir svarta för de är onda och blir ännu mer onda. 

 Pojke 1 – En grön tjuv. 

 Pojke 3 – Titta på min mördarzombie. 

 

Under samtalen var det vanligt förekommande att pojkarna i samtliga grupper inte avbröt när 

någon av de andra barnen talade oavsett om det var en flicka eller pojke. Även om de inte 

fortsatte att utveckla vidare vad den innan hade sagt så väntade de ändå på sin tur innan de 

började prata. Pojkarna bekräftade ofta att de hört vad de andra sagt genom att skratta 

medhållsamt. De kunde även göra andra ljud, för att visa att de lyssnade på varandra, så som 

att exempelvis härma hur de trodde en zombie lät om någon sa att den ritade en sådan. I 

Grupp C och Grupp F flöt samtalen på bra och barnen skrattade mycket tillsammans och åt 

varandras teckningar. Det var åt pojkarnas teckningar de skrattade, inte åt flickornas. När 

flickorna tittade på pojkarnas teckningar var det för underhållning, men då de tittade på 

varandras var det för att få inspiration eller för att ge beröm.  

  

Barnens påverkan på varandra i grupp 
När det handlar om hur barnen påverkar varandra i grupp var samtalen ofta stillsamma bland 

flickorna i Grupp A och Grupp D. Även om flickorna pratade lugnt sinsemellan så avbröt de 

varandra ofta för att inflika vad de själva hade för tankar kring bildens motiv. I samtalen lades 

stort fokus på val av färger på kläderna, det var viktigt att klänningen skulle vara i samma 

färger som snövits klänning. Flickorna hjälptes åt och samarbetade för att komma fram till 

vilka färger det skulle vara på klänningen. Flickorna höll ofta med varandra och hade liknande 

åsikter om vad de tyckte var rätt och fel samt hur karaktärerna på bilden förhöll sig till 

varandra. Överlag var det en jämn fördelning bland flickorna i hur mycket de pratade. 

Följande konversation beskriver hur flickorna i Grupp D håller med varandra om att det är en 

familj. 

   

 Flicka 1 – Det ser ut som en familj, typ, nästan. 

Flicka 2 – Ja, för om jag inte skulle känt nån. Om jag skulle varit med nån 

främmande skulle jag aldrig bytt kläder med den. 

Alla flickor – Näääää   

Flicka 3 – Plus att dom två har ju samma märke så dom två borde känna 

varandra. 

Flicka 1 – Mmm. 

 

I Grupp C och Grupp F var samtalen varierande. Flickorna pratade om personerna på bilden 

som en familj och vad de skulle göra tillsammans. Pojkarna pratade om deras personligheter 

eller egenskaper, ofta väldigt skämtsamt. Flickorna höll fast vid sina idéer om 

familjekonstellationer och ändrade sig inte när pojkarna hade andra idéer. Även pojkarna höll 

fast vid sina åsikter utan att påverkas av flickorna. En av pojkarna i Grupp C använde sig av 

orden ”mamman och pappan” vid ett tillfälle, men det var inte förrän efter det han hörde att 

flickorna kallat dem för det. Pojkarna var mer skämtsamma och flamsiga än flickorna i de 



 

31 

 

blandade grupperna, men flickorna skrattade gärna åt pojkarnas skämt. Följande konversation 

visar hur en pojke i Grupp C stod fast vid sin åsikt. 

 

 

Pojke 1 – Har hon handskar på sig? 

Samtalsledaren – Frågar du mig? 

                     Pojke 1 – Jag målar handskar. Superhjältar har handskar. 

Flicka 2 – Jag tror att det inte är handskar. 

Pojke 1 – Man får tro vad man vill. 

 

Bland pojkarna i Grupp B och Grupp E var samtalsnivån för det mesta lugn. Trots den lugna 

samtalsnivån förekom det väldigt mycket skratt. Pojkarna pratade gärna om vad som skulle 

hända och vilka personerna på bilden var. De ändrade inte sina uppfattningar om vad 

karaktärerna på deras bilder skulle föreställa bara för att de andra målade något annat. 

Gemensamt hos pojkarna var att ingen antog eller förde på tal att det skulle vara en familj. 

Inte heller kom det på tal att mannen på bilden hade en klänning på sig. Pojkarna målade och 

samtalade om sina bilder utan att bry sig om hur bildens karaktärer var klädda eller hur de 

poserade. I pojkarnas grupper var det sällan någon som avbröt någon annan som talade. De 

lyssnade på vad sina kamrater hade att berätta och ställde följdfrågor. Pojkarna visade ett 

intresse i varandras berättelser och tekningar utan att ändra sig eller bli påverkade i sitt eget 

skapande. Det kan man se i följande konversation mellan pojkarna i Grupp B. 

 

Pojke 1 – Jag tror att hon är smutsig.  

Pojke 2 – Hon kanske redan har hoppat i en snuskig pool. 

Alla pojkar – (skrattar) 

Pojke 3 – Varför gjorde hon det? 

Pojke 2 – För att hon ser snuskig ut. 

Alla pojkar – (skrattar) 

Pojke 2 – Hon är ju snuskig (fnissar) 

Pojke 1 – Min har badat i gräs det är därför hon har gröna kläder på sig. 

Pojke 2 – Man kan kalla henne för snuskman. 

Alla pojkar – (skrattar) 

 

Som följande diagramm visar, var flickorna i Grupp A och Grupp D starkare i sig själva och i 

deras åsikter samtidigt som de har stort inflytande på varandra då sju av flickorna härmade 

kamraternas bilder. Flickorna i Grupp C och Grupp F var aningen mer osäkra då fem av sex 

flickor tittade på de andras bilder och härmade dem samt att två av dem faktiskt ändrade sina 

bilder då någon kommenterade dem. Endast en flicka från Grupp F vågade stå på sig och säga 

ifrån då hennes bild fick kommentar angående hennes färgval. Även pojkarnas beteende 

skiljde sig åt beroende på om de var i en homogen pojkgrupp eller en grupp blandad med 

flickor. Det var endast pojkar från Gupp C och Grupp F som härmade någon annans bild eller 

ändrade den då den kommenterades. Däremot var det endast i de grupperna som pojkarna 

försvarade sina bilder och sa emot när de fick anmärkningar på sin bild, endast två av sex 

pojkar struntade i de andras åsikter och fortsatte med sin bild utan att varken ändra den eller 

kommentera. I Grupp B och Grupp E tilläts de uttrycka sina åsikter utan att någon blev kränkt 

och tog illa upp.  
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Figur 3: Samanställning av samtliga observationsscheman gällande bilderna. Totalt har 16 

flickor och 15 pojkar deltagit. 

 

Majoriteten av flickorna är drivande och tar för sig i samtalen, många var inte öppna för 

andras åsikter utan stod fast vid sin egen ståndpunkt. Av de flickorna som ändrade sin åsikt 

ingick de flesta i Grupp A eller i Grupp D och endast en var från Grupp C. Pojkarna var över 

lag mer återhållsamma och lyssnade gärna på vad andra hade att säga men ingen av dem 

ändrade sin åsikt efter att ha lyssnat till de andra. I de blandade grupperna var det endast en 

pojke, i Grupp C, som tog för sig av samtalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Samanställning av samtliga observationsscheman gällande samtalen. Totalt har 16 

flickor och 15 pojkar deltagit. 
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Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras resultatet tillsammans med litteraturen från bakgrunden och den 

teoretiska ramen. Vidare följer en metoddiskussion och didaktiska konsekvenser av studien. 

 

Vad flickorna och pojkarna fokuserar i samtalet om bilden 
I resultatet framgår skillnader mellan flickor och pojkars reaktion då bilden delades ut.  

Det var uppenbart att flickorna främst fokuserade på personerna på bildens utseende och 

klädsel och att de såg det som någonting konstigt. Det kan utläsas bland annat i följande citat: 

”Jag tror att det är halloween och så har de bytt kläder för att det ska vara lite så här konstigt. 

För på halloween kan man vara lite konstig”. Majoriteten av flickorna i samtliga grupper 

accepterade inte att personernas klädsel var korrekt utan de var eniga om att de var på väg 

eller hade varit på någon sorts maskerad. I enighet med poststrukturalistisk feminism kunde vi 

se hur stor del av fokus låg i vad som var korrekt för en flicka. Mannen, som på bilden bar 

klänning, ansågs inte som korrekt då klänning är ett flickplagg, inte ett pojkplagg. Flickorna 

ägnade stor del av diskussionerna att finna förklaringar till varför det var fel på bilden. Den 

poststrukturalistiska feminismen bygger på att saker är antingen eller, om det är kvinnligt så 

är det alltså inte manligt. Intressant var att flickorna i studien var de som reagerade. Pojkarna i 

studien, uppfattade inte vi, som speciellt intresserade av vad som ansågs manligt eller 

kvinnligt. Vi tror att anledningen till att flickorna reagerade starkare än pojkarna, kan ha varit 

vårt val att använda en målarbild som stimulimaterial. Enligt poststrukturalistisk feminism 

kan uppgiften i sig ses som en mer flickaktig uppgift. Pojkarna skojade mycket under 

uppgiften och intresserade sig därför inte för motivet. En möjlig orsak skulle kunna vara att 

pojkarna inte är vana att fokusera på den här typen av uppgifter utan blir oftast uppmuntrade 

till lekar som anses vara mer pojkaktiga, exempelvis bygga med lego. 

 

Anledningen till flickornas fokusering på utseende och klädsel kan även kopplas till Tallberg 

Broman (2002, s. 115) som beskriver hur flickorna redan från tidig ålder uppmärksammas 

genom sitt utseende snarare än beteende eller prestation. Som vi ser samhället idag så är ofta 

kläder till flickor tryckta med texter som exempelvis ”sweet” eller ”princess” medan pojkars 

kläder ofta har tryck med texter liknande ”cool” eller någon bild med en manlig superhjälte 

som Spindelmannen eller Batman. Det skulle kunna vara en bidragande faktor till att flickorna 

framställs som söta och pojkarna som tuffa. Flickor vet att det är genom att vara söta som de 

får positiv uppmärksamhet av sin lärare och andra vuxna i sin omgivning. Av erfarenhet, både 

professionellt och privat, har det varit tydligt att vuxna överlag ger flickor kommentarer för att 

deras utseende är fint och pojkar för att deras utseende är tufft.  Flickorna i studien hade 

tydliga åsikter om vad som var rätt och fel gällande utseendet av karaktärerna på bilden. Som 

Frödén (2012, ss. 207-210) förklarar blir barn tidigt medvetna om deras könstillhörighet och 

vilka normer som samhället förväntar sig av dem. Resultatet visar att flickorna lade stor vikt 

vid att mannen på bilden bar en klänning och att det var fel, däremot lade de inte lika stor vikt 

vid att kvinnan på bilden bar en superhjältedräkt och uppmärksammades det så ansåg de inte 

att det var fel i samma utsträckning som en klänning på en man. Nordberg (2005, ss. 126-129) 

menar att det är mer accepterat att flickor bryter normen än att pojkar gör det. Utöver att 

flickorna lade fokus på att mannen hade en klänning på sig uppmärksammades det även att 

det var Snövits klänning han bar. Samtalet kretsade mycket kring att få färgerna på Snövits 

klänning rätt, nästan alla flickor i samtliga grupper var eniga om att det var viktigt. Även för 

pojkarna var färgvalet viktigt, men i stället för att få det verklighetstroget valde de färgerna 

utefter karaktärernas egenskaper eller personlighetsdrag. Till exempel sa en pojke ”Jag ser en 

zombie, så jag ska rita gröna ögon”. Vi såg att färgvalet på bilden var lika viktigt för både 

pojkar och flickor, men av helt olika anledningar. Flickorna fokuserade på det vackra och 
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korrekta och pojkarna på att förmedla en känsla, vilket går att återkoppla till att flickorna mer 

får beröm för sitt utseende och pojkar för sin attityd som förknippas med deras utseende.  

 

I samtal kring karaktärerna på bildens identitet refererade alla flickor i samtliga grupper till 

dem som en familj. De såg en typisk kärnfamilj bestående av mamma, pappa och barn. Ingen 

av flickorna verkade ens reflektera över att karaktärerna på bilden kunde ha en annan relation 

till varandra utan såg familjen som det självklara och enda valet. Pojkarna däremot 

uppmärksammade inte någon sorts familjekonstellation utan såg snarare karaktärerna på 

bilden som tre olika individer utan någon direkt koppling till varandra. Dock var det en av 

pojkarna i Grupp C som vid endast ett tillfälle refererade till karaktärerna på bilden som 

mamma och pappa när han talade om dem. Vi tolkade det som att han använde samma ord 

som flickan innan, omedvetet, för att samtalsledaren skulle förstå vilken av karaktärerna han 

syftade på då han berättade om sin bild. Pojken använde bara de orden, mamma och pappa, 

vid det enda tillfället. Pojkarna verkade inte speciellt intresserade av karaktärernas 

känslomässiga band utan snarare vad de hade för egenskaper och uppgift. Wernerssons (2006, 

ss. 28-29) beskriver, ur ett historiskt perspektiv, hur flickor och pojkar har fostrats till olika 

roller beroende på könstillhörighet. Med kännedom om de historiska tankar kring män och 

kvinnors olika roller tolkar vi resultatet som att dessa roller skiljer sig åt än idag. Som tidigare 

nämnt i bakgrundskapitlet var det skillnad på hur flickor och pojkar bemöttes av skolväsendet. 

Redan 1969 skrevs det in i skollagen att skolan skulle motverka könsskillnader och på 1990-

talet blev könsskillnaderna i skolan och samhället en het debatt. Därför kan det tyckas 

konstigt att flickor fortfarande år 2017, i större utsträckning än pojkar, fostras till 

omsorgstagande individer som i framtiden ska kunna ta hand om en familj. Pojkarnas 

fantasifigurer och dess egenskaper kunde inte kopplas till familj över huvud taget utan istället 

var deras syfte främst att skapa någon tuff figur som kunde klara sig själv. Tallberg Broman 

(2002, ss. 32-34) menar att pojkar blir uppfostrade till mer rationella individer som ska kunna 

bli självständiga och starka ledare. Det kan anses positivt att pojkarna inte lägger någon direkt 

vikt vid utseendet på karaktärerna utan mer är intresserade av dem som individer. Vi ser det 

också som positivt att pojkarna inte låter sig påverkas av flickorna då de lägger så stort fokus 

på utseendet och att stora delar kring samtalet kretsar kring det de uppfattar som konstigt. 

Samtidigt finner vi det mindre positivt att karaktärerna de fantiserar om antingen är onda eller 

tuffa. Pojkarna visade inget intresse av att karaktärerna skulle ha utmärkande snälla eller goda 

drag. Vi tolkar det som att pojkarna känner en viss press redan i ung ålder att leva upp till ett 

manligt ideal.   

 

Sammanfattningsvis kan vi se att flickorna fokuserar på familj och utseende. De tar inte ut 

svängarna och fantiserar utan fokuserar på att allting ska vara så verklighetstroget som 

möjligt. Trots att Snövit är en sagofigur så ser vi henne som verklig i barnens värld då hon är 

en klassisk prinsessa som de absolut flesta känner till då hon figurerar både i filmer, böcker, 

teaterföreställningar, på kläder och diverse olika leksaker. För pojkarna låg fokus istället på 

karaktärerna som egna individer och vad de hade för egenskaper. Ingen av pojkarna 

specificerade några snälla eller vänliga egenskaper utan de fokuserade mer på tuffa 

egenskaper så som att vara en tjuv, kunna flyga eller att vara ond. Vi tolkar det som att 

stereotypa könsnormer till stor del fortfarande lever kvar i hela samhället. Barn influeras av 

familj, vänner, skola, media och samhället i stort. Trots en ökad medvetenhet i samhället 

angående dessa stereotypa könsnormer så har resultat uteblivit, barn är fortfarande i stor grad 

könskategoriserade.  
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Flickor och pojkars sätt att kommunicera om bilden 
I resultatet framkom det att flickorna var mer dominanta i samtalet än pojkarna. Till skillnad 

mot flickorna verkade inte några pojkar känna något behov av att styra samtalet. Som tidigare 

nämnt tror vi att pojkarna kan ha sett uppgiften som mer flickaktig och därmed inte känt sig 

lika bekväma i att genomföra den. Flickorna å andra sidan är mer vana att måla och rita vilket 

kan ha bidragit till att de var mer avslappnade och kände sig därför bekväma att ta för sig i 

samtalet. 

 

Som Fangen (2005, ss. 52-54) lyfter, gör forskare klokt i att skriva ner sina fördomar kring det 

aktuella ämnet innan studien påbörjas. Våra diskussioner kring, det då kommande resultatet, 

gick i enlighet med Leman, Ahmed och Ozarows (2005) studie där det bland annat framkom 

att pojkar ofta avbröt varandra och att de var väldigt kontrollerande då de parades ihop med 

någon av motsatt kön. Det var även något som Tallberg Broman (2002, ss. 91-97) redogjort 

för då hon menar att pojkar är de som dominerar i klassrummet. Leman, Ahmed och Ozarows 

studie genomförs genom att para ihop barn två och två medan Tallberg Broman talar om 

klassrumssituationen vilket innebär en betydligt större grupp. Vi kände oss relativt säkra i vårt 

antagande som talade för pojkarnas dominanta beteende. Förvånansvärt nog har vår studie 

visat motsatt resultat. I studien var det flickorna som dominerade i samtalen samt att det var 

de som avbröt varandra med jämna mellanrum. Pojkarna i studien var betydligt mer 

återhållsamma och lät gruppens alla medlemmar tala till punkt, utan avbrott. Våra tankar 

angående det här resultatet leder oss in på stimulimaterialets normbrytande motiv. Det som 

anses normbrytande i bilden engagerade flickorna då diskussionerna gick ut på att hitta en 

form av bortförklaring till varför normen bröts. De var övertygade om att personerna på 

bilden skojade och var på väg till någon slags maskerad där syftet är att klä ut sig och inte 

vara klädd som vanligt. Då pojkarna inte visade något större intresse för det normativa 

motivet utan var mer intresserade av att göra det till något eget kan även det vara en möjlig 

orsak till deras återhållsamhet. Motivet i sig verkade inte ha någon betydelse för pojkarnas 

kreativitet. Det kan också bero på att de inte kände någon press att prestera då den sokratiska 

samtalsmodellen inte kräver något rätt eller fel svar. Tallberg Broman (2002, ss. 91-97) menar 

att pojkar i skolan är de som oftast får mer faktamässiga kunskapsfrågor. Därför ges de inte 

lika mycket utrymme till att filosofera fritt, vilket är en del av den sokratiska 

samtalsmodellen. Pihlgren (2010, ss. 32-33) påpekar att det finns en del kritik mot sokratiska 

samtal med barn då de inte är psykiskt mogna för den filosofiska processen som samtalen 

innebär. Tallberg Broman (2002, s. 110) berättar att flickor redan vid förskolans lek tränar 

sina empatiska och socio-emotionella förmågor. Vi tolkar det som att flickorna i studien kan 

ha varit mer mogna att samtala kring de filosofiska frågor som de sokratiska samtalen kräver 

och det var därför de var mer dominanta under samtalen. Pojkarna snarare fantiserade kring 

bilderna än försökte tolka motivet, då de inte lade fokus på vad bilden egentligen föreställde. 

 

Resultatet i studien går emot den forskning som vi läst inför studien. Till viss del tror vi att det 

kan bero på att det ofta ligger stort fokus på vad pojkar gör för fel istället för att se helheten. 

Ofta finns det en eller ett fåtal pojkar i varje klass som hörs och syns väldigt mycket och då är 

det lätt att tappa fokus på de andra pojkarna. I vår studie hade vi små barngrupper och det var 

fritt att tycka och säga vad man ville, vilket kan ha resulterat i att pojkarna inte kände ett extra 

behov av att hävda sig. Att tjejerna dominerade samtalet tror vi beror på deras starka åsikter 

om vad som var rätt eller fel på bilden, pojkarna hade inga direkta åsikter om bilden. 
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Barnens påverkan på varandra i grupp 
Kommunikationsteorin som presenteras i tidigare kapitel är baserad på att människor 

utvecklar sig själva, sina värderingar och till viss del sina åsikter då de interagerar med andra. 

Enligt Meads (1976, s. 68) teori att vi omedvetet framkallar beteenden hos andra som vi själva 

redan har kan vi se att flickorna i studien blev inspirerade av varandra och därmed eniga 

angående bildens motiv, både vad det föreställde och hur det skulle målas. Trots att flickorna 

härmade och höll med varandra upplevde vi inte att någon medvetet försökte påverka eller 

ändra någons uppfattning. Flickorna kunde skratta åt pojkarnas teckningar och säga att de var 

skojiga eller tokiga, men då de kommenterade någon annan flickas teckning så var det för att 

säga att den var fin. Det kopplar vi till Tallberg Broman (2002, ss. 91-97,115) som framhåller 

att flickor ofta får beröm, av vuxna, att de har ett fint yttre, medan pojkar istället 

uppmärksammas för att vara busiga eller roliga. En trolig tolkning är att flickorna i studien 

har ett undermedvetande som gör att de berömmer andra flickor genom att säga att deras 

teckningar är fina, men väljer att skratta åt pojkarnas. Vi tolkade inte flickornas skratt åt 

pojkarna som ett hån, utan snarare som en bekräftelse att de uppskattade det de hade gjort.  

Som diagrammen i resultatet visar av de flickorna som faktiskt ändrade sin åsikt var 

majoriteten i de homogena flickgrupperna. Det tolkar vi som samtalen var mer varierande i de 

blandade grupperna på grund av pojkarnas skilda uppfattning av motivet. I de homogena 

flickgrupperna var de mer överens och de dominanta flickornas åsikter vägde tungt vilket kan 

ha påverkat de mer osäkra flickorna. Pojkarna, i både de homogena och blandade grupperna, 

inspirerade också varandra, men snarare till ökad kreativitet än till medhåll. I samtalen 

inspirerades de till att utveckla sina egna tankar och fantisera fritt. I diagrammen kan vi se att 

pojkarna var öppna och lyhörda för andras åsikter utan att ändra sin egen uppfattning. 

Däremot vad gällande bilderna var det ett fåtal pojkar som inspirerades och påverkades till att 

härma någon annan eller ändra på sin bild. Även det kopplar vi till flickornas dominans i 

studien. Trots flickornas dominanta beteende var det endast pojkar från de blandade 

grupperna som reagerade och sa ifrån då någon kommenterade deras bilder, oavsett om det 

var en flicka eller pojke som kommenterade. Samma resultat framkom också i Leman, Ahmed 

och Ozarows (2005) studie som visar att pojkar överlag visar ett mer negativt beteende i 

gruppkonstellationer som innefattar både flickor och pojkar.  

 

I studien blev det mest intressanta diskussioner i de blandade grupperna. Även om flickorna 

och pojkarna inte fokuserade på samma saker upplevde vi att barnen ändå influerades och 

utvecklade sin kreativitet mest. På sikt tror vi, att samtal kring könsnormer, skulle vara mest 

givande i blandade grupper. Överlag fick vi intrycket att barnen i de blandade grupperna 

kände sig väldigt bekväma med att ventilera sina åsikter. En möjlighet till att just de blandade 

grupperna hade så lätt för samtal kan ha varit att pojkarna inte kände att de behövde hävda sig 

inför andra pojkar och flickor det samma, vilket leder till att barnen vågar stå upp för sin åsikt 

och även säga ifrån om de inte håller med. Vi tror att det ingav barnen en trygghetskänsla att 

vara i en grupp med båda könen.  

Metoddiskussion 
Det syfte och de frågeställningar som studien grundar sig på, visade på att en kvalitativ 

forskningsmetod skulle vara mest lämpad för ändamålet. Den kvalitativa metoden har visat 

sig vara lämplig i den här studien då resultatet har gett oss förståelse och förklaringar till 

undersökningsområdet. Användandet av sokratiska samtal och observation har varit givande 

och fungerat väl. Valet att genomföra studien med hjälp av sokratiska samtal föll naturligt 

efter en introduktion av samtalsmodellen i utbildningen. Vi fastnade för modellen när vi 

provade på den och faktiskt upplevde stora skillnader i barnens kommunikation mot vad vi 

tidigare erfarit. Förhoppningen var att de barn som ingick i studiens urvalsgrupp skulle öppna 
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sig och tala mer fritt om sokratiska samtal valdes som metod istället för intervju. Precis som 

Ihrskog (2007, s. 76, 85) understryker kan barn känna sig i underläge gentemot den vuxne 

intervjuaren och känna sig otrygga att öppna upp sig helt. Under samtal är det istället en mer 

jämlik relation. Inför de sokratiska samtalen var vi väl införstådda med den asymmetriska 

relation som existerar mellan vuxna och barn. Som Fangen (2005, ss. 73-74) beskriver så är 

relationen mellan forskare och deltagare viktig för ett trovärdigt resultat. Som tidigare 

redogjort så var det den som var bekant med barnen sedan tidigare som var samtalsledare. Vi 

fick upplevelsen av att barnen vågade öppna sig och vara ärliga, samtidigt som svårigheter i 

vårt eget uppträdande blev tydliga. Då vi i de sokratiska samtalen inte skulle lägga några egna 

värderingar i barnens åsikter blev det svårt då det i andra sammanhang är precis det vi gör, 

vilket även barnen är medvetna om. De sökte då och då bekräftelse från oss angående både 

bilden och deras åsikter om den. Vi fick då vara noggranna och eftertänksamma i hur vi 

svarade då vi varken ville påverka samtalets gång eller göra barnen besvikna att vi ignorerade 

deras bekräftelsebehov. Mest rätt, för både studien och barnen, var att återupprepa att det inte 

finns några rätt eller fel utan de kunde fritt tolka själv och vidare komma med en följdfråga så 

samtalet fortsatte sin gång. Under samtalen satt den som inte var samtalsledare en liten bit 

ifrån och observerade. Personen presenterades endast kort för barnen i början och förblev tyst 

under resten av samtalet. Barnen verkade tillsynes oberörda av observatören, det tror vi bland 

annat bero på att de hade ett stimulimaterial att fokusera på. Överlag anser vi att både 

observation och sokratiska samtal varit bra för studien, väl förberedda samt väl genomförda. 

Det vi kunde tänkt på innan var att vara mer förberedda ifall barnen sökte efter vår bekräftelse 

eller vår åsikt, då det kan påverka studien, men i efterhand känner vi oss ändå nöjda med hur 

vi löste situationen. 

 

För att utformningen av stimulimaterialet och observationsschemat skulle bli så väl anpassat 

till studien som möjligt var en pilotstudie av största vikt. Den genomfördes under något mer 

lediga former i hemmiljö. Studiens observationsscheman var av en mer kvantitativ art då vi 

sökte hur många flickor respektive pojkar som visade ett visst beteende. Ett fåtal delar i 

observationsschemat visade sig vara irrelevanta och gav inget direkt resultat. Precis som 

Hjerm och Lindgren (2010, s. 124) menar så utelämnade vi det irrelevanta och skrev endast 

fram de resultat som var av vikt för studiens frågeställningar i diagrammen. Dessa delar borde 

vi tagit bort från observationsschemat redan efter pilotstudien. Då vi inte lade fokus på att få 

något resultat av pilotstudien utan snarare ville få ett enkelt observationsschema att följa slog 

inte tanken oss att irrelevanta delar för studien borde utelämnats. Pilotstudien var även bra då 

vi fick en rimlig tidsuppfattning om hur lång tid samtalen ungefär kunde komma ta. Däremot 

gjorde vi ingen ljudinspelning av pilotstudien då den inte gjordes i syfte att få fram ett 

resultat. Fejes och Thornberg (2009, s. 203) förklarar att ljudinspelningar kan innehålla många 

störande bakgrundsljud vilket försvårar transkriberingsprocessen och därmed analysarbetet. 

Under transkriberingen lyssnade vi på ljudinspelningarna om och om igen och vi kan absolut 

känna igen de störande ljud som Fejes och Thornberg (2009, s. 203) beskriver. En 

ljudinspelning av pilotstudien hade gjort oss uppmärksamma på det och gett oss möjlighet till 

förbättringar genom både antalet inspelningsverktyg och deras placering. Fejes och Thornberg 

(2009, s. 203) beskriver att man bör placera inspelningsverktyget i mitten av bordet, vilket 

samtalet ägde rum vid. I efterhand inser vi att det borde gjorts då det hade besparat oss en hel 

del tid i analysprocessen. 

 

Transkriberingen som var väldigt tidskrävande, vilket vi visserligen räknat med från början, 

tvingade oss att begränsa studiens omfattning på grund av den knappa tiden. Vi hade gärna 

sett att samtalen skulle ha genomförts med samma grupper flera gånger eftersom resultatet 

kunde ha sett annorlunda ut vilket även hade ökat studiens reliabilitet.  
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Under analysprocessen kunde vi se att vårat resultat skiljer sig till viss del från tidigare 

forskning, bland annat vilka som dominerar i samtalet. Vi har tillsammans reflekterat över om 

vårt val av stimulimaterial kunde vara en bidragande orsak. Som Pihlgren (2010, s. 103) 

poängterar måste stimulimaterialet vara tolkningsbart på olika sätt för att det ska följa den 

sokratiska samtalsmodellen där det inte finns några rätt eller fel. Det stimulimaterialet vi 

använt oss av ser vi som tolkningsbart på många olika sätt. Däremot kan det ha varit för 

tydligt normbrytande motiv då kläderna svarar till den traditionella normen då vi i bakgrunden 

redan fastställt att utseende och klädsel är något flickor lägger vikt vid. Det kan ha varit en 

anledning till att flickorna var mer engagerade i samtalet. Det kan även ha varit en orsak till 

att pojkarnas samtal var mer fantasifyllda medan flickorna fokuserade på det korrekta. Vi 

finner ändå bilden bra för studien då den handlar om barns syn på stereotypa könsnormer. Vi 

hade önskat att vi hade haft mer tid att genomföra studien för att kunna upprepa samtalen flera 

gånger med samma barngrupper. Resultatet kunde kanske sett annorlunda ut om barnen blev 

mer bekväma med modellen. Samtalen kunde blivit ännu mer fria och de barn som var mer 

återhållsamma kanske hade öppnat upp sig mer. Som det varit under våra samtal fick vi som 

samtalsledare ofta backa upp med följdfrågor vilket vi tror inte hade behövt om barnen varit 

mer vana av att delta i sokratiska samtal. 

Didaktiska konsekvenser 
Vi har upplevt hur vuxna talar till flickor och pojkar på olika sätt och som Lgr 11 (2011, s. 8) 

beskriver, påverkar det deras egen uppfattning om könsrollen i olika diskurser. Den 

könskodning som Frödén (2012, ss. 207-210) beskriver finner vi därmed intressant. 

Antaganden, huruvida det är en flicka eller pojke, vid möte av ett barn görs genom en 

könskodning baserat på barnets utseende och beteende. Vid ett stökigt beteende görs 

antagandet automatisk att det är en pojke även om det på utseendet är svårt att avgöra. Likaså 

görs antagandet att barnet är en flicka om den sitter stillsamt och pysslar. Av egen erfarenhet 

kan vi se hur skolans personal gör dessa könskategoriseringar på ett tydligt sätt inför barnen. 

Vid de flesta tillfällen, både i samlingar, matsalssituationer och promenadled, delas barnen in 

utefter könstillhörighet. Varannan pojke och varannan flicka är en typisk indelning som 

framförallt blir uppenbar då den sker i stökiga sammanhang. Flickorna placeras då mellan 

pojkarna för att skapa lugn och ordning, aldrig tvärtom. Vi upplever att den här typen av 

indelning är så pass vanligt förekommande och så pass uppenbar att barnen själva blir 

medvetna om varför den sker. Samtidigt som vi anser att det här beteendet hos personalen 

bidrar till skapandet av normer anser vi även att det kränker elevernas rätt till frihet och 

självbestämmande vilket förespråkas i Lgr11 (2011, s. 7). Persson och Riddersporre (2011, s. 

18) förklarar att det i huvudsak är skolan som påverkar barns föreställningar över vad som är 

normalt i samhället. Genom vår studie kan vi se att pedagoger inte arbetar så normkritiskt som 

läroplanen påvisar då det tydligt framkom skillnader i pojkar och flickors sätt att resonera och 

diskutera kring motivet på stimulimaterialet. Barns syn på könsnormer är även påverkade från 

deras hemmiljö där vårdnadshavare har satt sin prägel både genom att könskategorisera dem 

utifrån klädval i yngre ålder och genom att deras åsikter influerar barnens synsätt. Vi som 

pedagoger måste ta det i beaktning och arbeta för att motverka för stora skillnader. Ett bra sätt 

att låta barnen tänka mer fritt kring dessa frågor kan vara genom sokratiska samtal. 

 

Pihlgren (2010, ss. 11-12, 15) menar att fritidshemmet är en lämplig plats att låta barnen 

utveckla och diskutera normer och värderingar då det är svårt att få till inom skolans 

undervisning. Värderingar kan inte läras ut utan måste arbetas fram genom varje individs 

förutsättningar vilket med fördel kan uppnås genom den sokratiska samtalsmodellen. För att 

uppnå resultat tror vi att det är viktigt med en kontinuitet där samtalen är frekvent 
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återkommande. Barnen får i de sokratiska samtalen chansen att höra flera andra barns åsikter 

och ventilera sina egna funderingar utan att behöva känna att det finns något rätt eller fel. 

Under samtalen får barnen tillfälle att fundera över och eventuellt ändra sina egna åsikter och 

värderingar kring, i det här fallet, könsnormer. Då vi under våra samtal märkte en skillnad i 

hur mycket olika barn valde att delta i samtalen tror vi att det skulle jämna ut sig med tiden i 

takt med att barnen vänjer sig vid den här typen av samtalsmodell, även samtalsledaren kan gå 

in och hjälpa till så att alla barn får chans att komma till tals lika mycket.  

 

Enligt vår personliga åsikt och erfarenhet anser vi att den tid som barn tillbringar på 

fritidshemmet idag mest består av fri lek. Det kan då vara svårt att för fritidslärare att få 

verksamheten att stämma överens med fritidshemmets uppdrag vilket enligt Lgr11 (2011, s. 

24) innebär att eleverna ska utveckla relationer med andra och kunna känna en trygghet med 

dessa. Deras identitetsutveckling och samhällssyn utvecklas i samspel med varandra. När det 

ständigt är fri lek på fritidshemmet väljer barnen för det mesta att umgås med sina närmsta 

vänner och ofta välja att leka samma typ av lekar. Det är då svårt att uppnå kraven i 

styrdokumenten. Johansson (2011, ss. 29, 72-73) menar att barn naturligt tar efter andra och 

gör som de gör i olika sammanhang. De viktigaste personerna som de tar efter är deras 

kamrater och de är i det sociala samspelet med dem som deras upplevelse om omvärlden 

utvecklas. Vidare beskriver han hur barn i lekar, utan insyn från vuxna, ibland bryter mot de 

sociala regler som upprätthålls av vuxna. I dessa lekar är det barnen själva som bestämmer 

reglerna och Johansson menar att ”tjuvnyp” är vanligt förekommande i vuxenfria lekar och 

miljöer. Vi tror att en balans mellan fri lek och styrd lek är rätt väg att gå för att hjälpa barnen 

i deras utveckling. Utöver sokratiska samtal tror vi även att styrda aktiviteter som bland annat, 

av personalen utvalda, lekgrupper är givande. Genom att dela in barnen i grupper som de inte 

väljer själva och genom att i dessa grupper styra upp specifika lekar och aktiviteter, tränas 

deras samarbetsförmåga samt deras intresse och nyfikenhet för att prova på nya saker. De lär 

sig att våga ta plats och det kan visa sig även i andra sammanhang utanför skolan.  

 

Under skoltid består fritidspersonalens arbete till stor del av att agera resurs i klassrummet. 

Det är ett slöseri av kompetens då fritidspersonalen är utbildad att arbeta med elevers sociala 

utveckling vilket består bland annat av att utveckla barn till goda demokratiska medborgare 

och motarbeta stereotypa könsnormer. Det skulle vara till skolväsendets och elevernas fördel 

att nyttja fritidspersonalens kunskaper inom dessa områden även under skoltiden. Vi tror att 

ett sätt att dra nytta av dessa kompetenser är att låta fritidspersonalen arbeta med att planera 

och styra olika rastaktiviteter, vilket också är en form av styrd aktivitet, där alla eleverna är 

välkomna att vara med och delta. På det sättet kan det demokratiska uppdraget, att se till alla 

människor lika rätt och värde, implementeras även under skoldagen. Gör man den styrda 

leken till en återkommande vana tror vi att barnen kommer börja se fram emot dessa och även 

själva känna att de utvecklar nya värderingar och får en ökad tolerans gentemot varandras 

olikheter. 
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Informationsbrev 170331 

 

Till vårdnadshavare med barn på *****skolan  

 
Vi heter Emelie Frommelin och Sara Strang och studerar till grundlärare i fritidshem vid 

Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.  

 

Under sista terminen ska vi genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. Vi 

har valt att fokusera på hur barn samtalar om genus. Vi kommer att observera under ordnade 

samtalsformer, så kallade sokratiska samtal. 

 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna, vilka innebär att:  

 
• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga 

kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte.  

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva namn på 

barn, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför fylla 

i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till skolan.  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på mail. 

  

Emelie: s144728@student.hb.se Sara: s143052@student.hb.se  

 

Med vänliga hälsningar  

Emelie Frommelin och Sara Strang 
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Bilaga 2 
 
 

 
 

 

 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare  

 
 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när 

som helst kan avbrytas.  

 

Ringa in valt alternativ.  

 

 

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

 

 

 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

 

 

 

 

 

 

Barnets namn  

 

 

_______________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare                        Namnförtydligande 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare   Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

Datum:_________________________ 
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Bild 1 Linnéa Johansson 

 

Vad ser ni på bilden? 

Vad är mest intressant på bilden?  
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n

Tar för sig och pratar 
mycket

Har en positiv attityd

Står fast vid sin åsikt

Öppen för andras åsikter

Ändrar åsikt

Har en negativ attityd

Står fast vid sin åsikt

Öppen för andras åsikter

Ändrar sin åsikt

Blyg, reserverad, pratar 
inte så mycket

Har en positiv attityd

Står fast vid sin åsikt

Öppen för andras åsikter

Ändrar sin åsikt

Har en negativ attityd 

Står fast vid sin åsikt

Öppen för andras åsikter

Ändrar sin åsikt

B
il

d
er

n
a Tittar på någon annan

Bryr sig inte, fortsätter 
som vanligt

Härmar

Får kommentarer av 
någon

Får positiva kommentarer

Får negativa kommentarer

Bryr sig inte, fortsätter 
som vanligt

Ändrar sin bild

Reagerar och svarar 
tillbaka
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a

Tittar på någon 
annans bild

En flickas

Bryr sig inte, 
fortsätter som vanligt

Härmar

En pojkes

Bryr sig inte, 
fortsätter som vanligt

Härmar

Får kommentarer av 
någon

Av en flicka

Får en positiv 
kommentar

Får en negativ 
kommentar

Bryr sig inte

Ändrar sin bild

Reagerar och svarar 
tillbaka

Av en pojke

Får en positiv 
kommentar

Får en negativ 
kommentar

Bryr sig inte

Ändrar sin bild

Reagerar och svarar 
tillbaka

S
am

ta
le

n

Tar för sig och pratar 
mycket

Har en positiv attityd

Står fast vid sin åsikt

Öppen för andras 
åsikter

Ändrar åsikt

Har en negativ attityd

Står fast vid sin åsikt

Öppen för andras 
åsikter

Ändrar sin åsikt

Blyg, reserverad, 
pratar inte så mycket

Har en positiv attityd

Står fast vid sin åsikt

Öppen för andras 
åsikter

Ändrar sin åsikt

Har en negativ attityd 

Står fast vid sin åsikt

Öppen för andras 
åsikter

Ändrar sin åsikt
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