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Abstract  

Today’s stream of information is massive. Children and teenagers are exposed to information 
and advertising daily. The requirement to be able to sort and review the messages behind the 
advertising is fast becoming more important.  

This study has been made on 8- year-old pupils, in which they studied analysing 
advertisements for one lesson and then they were interviewed individually.  

The purpose of this study was to see if eight-year-old children are aware of the way adver-
tisements describe gender and how you in a pedagogical way can teach children to critically 
examine media, above all advertising.  
 
One of the questions asked is: Can eight-year-old children see specific gender roles in adverti-
sing? By studying former research and carrying out this study the writer of this essay has tried 
to answer the questions.  
 
Through the study it was apparent that the 8- year- old pupils had difficulties to grasp the 
gender roles and see the messages behind advertising. It is important to learn more about me-
dia and advertising in early ages to be able to criticize the messages in media.  
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Sammanfattning 
 
Dagens informationsflöde är stort. Barn och ungdomar exponeras för information och reklam 
dagligen. Det ställer stora krav på att kunna sortera informationen och kritiskt kunna granska 
budskapen bakom reklam. Tidningsreklam är något som barn träffar på ofta och många gång-
er ter sig dessa reklambilder stereotypt för könsroller.  
 
Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ studie på elever som är i åtta års ålder, där de 
hade ett lektionstillfälle i reklamanalys som sedan följdes upp med enskilda intervjuer.  
 
Syftet var att se om barn i åtta års ålder är medvetna om reklamens framställning av könroller  
och hur man på ett pedagogiskt sätt kan ge barn verktyg att kritiskt granska medier, framför 
allt reklamen.  
 
En av frågorna som har ställts är: Kan barn i åtta års ålder utläsa specifika könsroller i en 
reklambild? Genom studier av tidigare forskning och den genomförda undersökningen har 
författaren sökt svar på frågorna. 
  
I resultatet kan man utläsa att respondenterna i studien hade svårt att se könsrollerna och se 
till reklambildens bakomliggande budskap. Det är viktigt att lära sig mer om media och re-
klam i tidiga åldrar för att kritiskt kunna granska dess budskap.  
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Inledning 
Idag är ungdomar allt mer exponerade för media men också mycket mer 
involverade. Statens medieråd har under tio års tid undersökt unga medievanor. De 
visar på att användning av olika medier ökar, i alla åldrar (Staten medieråd 2015).  
 
Medier kan genom deras olika budskap förstärka och fastställa de stereotypa 
könsroller som redan finns. Det finns exempel på reklam som innehåller både killar 
och tjejer, men där tjejer hålls i bakgrunden beundrandes killars framfart. Det 
kvinnliga i reklamsammanhang handlar ofta om hushåll och skönhetsprodukter, 
medan de manliga rollerna ofta innebär bilar, alkohol och försäkringar (Ek, 
Munkhammar och Sundvall 2003).  
 
Som medborgare vill vi ha kunskap om världen och tillstånd som råder, eftersom 
det är meningen att vi ska vara med och bestämma hur den ska utvecklas. Därför är 
det viktigt att vi tillförs sådan kunskap som känns relevant för ett engagerat 
deltagande. Tillsammans med världen runt omkring oss skapar vi en bild av oss 
själva. Vi lär känna oss själva och hur vi ser världen genom hur medierna 
presenterar material (Gripsrud 2002).  
 
Reklam har idag ett stort utrymme i vårt samhälle. Därför blir det viktigt att lära sig 
urskilja vad som är bra och dåligt i reklambudskapen. Det gäller att man har en 
beredskap och ett kritiskt förhållningssätt. Barn behöver få utbildning i 
konsumentfostran, så tidigt som möjligt. Det är olika uppfattningar om när denna 
konsumentfostran ska införas i skolan, vissa menar att den bör sättas i verket när 
barnen är i 10-12 års ålder, andra säger att man ska passa på när barnen är som mest 
skolmotiverade vilket de menar är under lågstadiet. Men det finns även forskare 
som hävdar att man ska börja med konsumentkunskap redan i förskolan (Feilitzen 
m.fl. 1989). 

 
Barn har svårt att skilja mellan reklaminslag och vanliga 
TV-program. De förstår inte heller alltid att syftet med 
reklaminslaget är att locka till köp. Enligt radio- och TV-
lagen får det därför inte förekomma någon reklam över 
huvud taget omedelbart före eller efter ett barnprogram. 
Barnprogram får inte heller brytas av reklaminslag. 
Granskningsnämnden för radio och TV ser till att dessa 
regler följs. Dessutom får TV-reklam inte syfta till att fånga 
uppmärksamheten hos barn under 12 år. TV- reklam som 
strider mot detta förbud anses otillbörlig. Efterlevnaden av 
bestämmelsen övervakas av KO. Vid bedömningen ska 
samtliga betydelsefulla omständigheter beaktas, exempelvis 
vad reklamen handlar om, annonsens utformning och i 
vilket sammanhang annonsen förekommer. Dessa regler 
gäller för TV 4. Eftersom TV 3 och Kanal 5 inte sänder från 
Sverige, omfattas de inte av barnreklamförbudet. Däremot 
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måste barnreklamen i dessa TV-kanaler följa TV- 
direktivets regler och marknadsföringslagen, det vill säga 
barnreklamen får inte vara vilseledande 
(Konsumentverket 2007). 
 

Gunilla Jarlbro skriver i Barn och TV-reklam	om att det har gjorts undersökningar 
på huruvida barn blir påverkade av reklam. I en av dessa undersökningar såg man 
att barn som nyligen hade sett TV-reklam för livsmedel med hög sockerhalt valde 
detta. På motsvarande sätt hade undersökningen kommit fram till att barn som hade 
sett icke-kommersiella inslag om näringsriktig mat valde denna typ av livsmedel i 
större utsträckning. Jarlbro skriver om att reklamförespråkarna refererar ofta till 
undersökningar som bygger på observationer där det visats att ganska små barn kan 
förstå och urskilja TV-reklam. Medan reklammotståndarna hänvisar oftare till 
undersökningar som bygger på barnens egna utsagor. Dessa undersökningar hävdar 
att barnens kunskaper om att skilja reklam från övrigt programinnehåll, men också 
förstå reklamens syfte, kommer betydligt senare i barndomen (Jarlbro 2001). 
 
Mitt val av undersökningen baseras på hur viktigt jag tycker det är att barn och 
ungdomar lär sig att kritiskt granska medier. Tidningsreklam är något som barn 
träffar på ofta och många gånger ter sig dessa reklambilder stereotypt för 
könsroller.  
 
I Sverige är det förbjudet att rikta reklam till barn under 12 år, eftersom de har svårt 
att urskilja budskap. Men även om inte reklamen är riktad till barn så ser de hur 
reklamen ser ut och skapar en uppfattning om hur det kvinnliga och manliga är 
framställt. Därför vill jag undersöka barns uppfattning om dessa könsroller och se 
om barn har knäckt koderna, att de kan se vad som ligger bakom reklamen och dess 
syfte. Eller om de behöver mer mediekunskap för att kritiskt granska medier och 
framför allt reklamen. Kunskaper är centrala för alla som arbetar med barn som 
växer upp i ett samhälle genomsyrat av reklam och stereotypa könsroller.  
 
Skolan har ett uppdrag att stimulera eleverna att inhämta kunskap. Idag finns det ett 
stort informationsflöde och förändringstakten är snabb, eleverna ska kunna 
orientera sig i en komplex värld. De behöver studiefärdigheter och olika metoder att 
tillägna sig kunskaper (Skolverket 2011). 
 
Mediepedagogik är något som växer ute i skolorna. Men kanske inte alltid på den 
breda front som vissa forskare hävdar att den bör göra. Karin Fogelberg är lektor i 
Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, hon menar att 
medieundervisning ska föras in som ämne i skolans alla stadier. Eftersom, enligt 
henne, så är mediekunskaper en demokratisk rättighet (Fogelberg 2005).  
 
 

Syfte 
Mitt syfte är att se hur om barn kan se könsroller som speglas i reklambilder och 
hur man som pedagog ge barn verktyg att kritiskt granska media och dess budskap. 
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Samt att studera vad några forskare säger kring mediepedagogiken och vad den har 
för betydelse i barns utveckling att kritiskt granska mediebudskap.  
 
Eftersom barn allt mer blir involverade i dagens mediesamhälle är det viktigt för 
dem att ha kunskaper att kritiskt kunna granska budskapen som sänds ut. I ett 
jämställt samhälle behöver individerna ha kunskaper om vad könsroller är och hur 
dessa framställs i media. Dels för att kunna identifiera sig med personer som 
presenteras i media men också att kunna motverka stereotypa framställningar av 
kön.  
 

Frågeställningar 
Mina frågeställningar är; 
 

- Kan barn i åtta års ålder utläsa specifika könsroller i en reklambild?  
 

- På vilket vis kan mediepedagogik bidra till ökad kunskap att utläsa 
reklambilders budskap?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Identitet  
Konsumtionen av massmedier idag speglar vårt behov av socialt liv. Människan har 
en längtan efter att känna sig delaktig i ett större sammanhang. Medierna hjälper 
oss att definiera omvärlden och på så vis definierar vilka vi är. Genom ljud, bild 
och text får vi reda på vad som är viktigt och oviktigt. Medierna kan visa delar och 
dimensioner av världen, som vi inte har upplevt eller kanske aldrig kommer att 
göra. Som mottagare av all information tvingas man till en uppfattning om vilka vi 
själva är, vart vi står men även hur vi inte vill vara eller bli (Gripsrud 2002). 
 
Medier är delaktiga i könsrollssocialisationen. De medieval vi gör och dess innehåll 
kan stärka vår könsroll och även få den bekräftad. Genom medierna presenteras 
olika könsroller och barn fokuserar på de roller de finner attraktiva men också vilka 
som är accepterade i den sociala miljön de vistas i. Barn ser upp till olika personer 
inom media, vanligtvis ser de upp till personer av samma kön. En del flickor 
nämner manliga TV-personer, medan pojkar inte nämner några kvinnliga. Werner 
(1996) skriver att både flickor och pojkar har ett mansideal och troligtvis beror det 
på dagens könsrollssystem. Aktiviteter som är traditionellt manliga är lättare att 
delta i och syssla med för flickor än vad det är för pojkar att syssla med traditionella 
kvinnliga aktiviteter. Gränserna för mansrollen är oftast snävare. Samtidigt som 
män innehar större prestige, makt och pengar i samhället. Det faktum att flickor i 
större utsträckning kan finna identifikation med manliga förebilder inom media kan 
tolkas på olika sätt. Ena sättet är att den stereotypa kvinnorollen inte är så stark och 
uttalad. Flickor socialiseras inte in i den traditionella kvinnorollen. Medan andra 
menar att det kan medföra en osäkerhet och flickor får inte samma positiva bild av 
sin könroll som pojkar får (Werner 1996).  
 
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 
som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket 2011).   
  
Stainton Rogers menar att barn imiterar i sin identifikationsprocess. De har en 
benägenhet att imitera rollmodeller som de tycker liknar dem själva. De utvecklar 
scheman för vad som är kvinnligt och vad som är manligt baserat på deras 
uppfattningar om deras egna och andras karaktär och beteenden. På så vis 
struktureras erfarenheterna och fungerar som grund på hur barnen drar slutsatser 
och gör tolkningar. Barnen upprättar sociala kategorier för kön, skapar en 
föreställning om omvärlden och hur de ska agera inom den (Stainton Rogers och 
Stainton Rogers 2002).  
 
Idag finns det ett stort estetiskt utbud att förhålla sig till. Under tiden barn och 
ungdomar undersöker, provar olika och försöker hitta sin identitet finns det många 
uttryck att ta efter. Men det finns en standardisering av de möjligheter som finns i 
identitetskapandet, menar Andersson (1999). Marknaden styr många gånger, det är 
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både kommersiella och politiska intressen som ligger till grund. Här har skolan en 
viktig roll, skolan är en arena där barn och ungdomar vistas en stor del av sin tid. 
Med en mediepedagogiks hållning i olika skolämnen, som kritiskt genomlyser olika 
intressen, får eleverna en chans att utforma sin identitet och en möjlighet att 
reflektera över de attribut och uttryck som är gällande (Andersson1999). 
 

De traditionella skolämnena har förändrats, liksom skolmiljön och 
eleverna. Det existerar inga kulturellt homogena grupper i skolan. Det 
mångkulturella samhället och mediekulturen sätter sin prägel på skolans 
vardag, och detta har i allra högsta grad med begreppet kulturell 
identitet att göra. Vi kan utgå från vissa iakttagbara förändringar. 
Dagens skolklasser rymmer en större etnisk och språklig mångfald. 
Dessutom är dessa elever i hög grad utsatta för och involverade i en 
heterogen mediekultur som till stor del formar deras liv, i synnerhet om 
de befinner sig i pubertetens gränsland (Andersson 1999, s 110). 

	
	
Mediepedagogik  
Dagens elever lever i en verklighet med stort informationsflöde som förändras 
snabbt. Det är viktigt att få metoder för att kunna tillägna sig och använda ny kun-
skap. Medier är en del av samhället, därför är det viktigt att låta elever utveckla sin 
förmåga att kritiskt kunna granska fakta och inse konsekvenser av olika alternativ 
(Skolverket 2011).  
 
Kultur och kunskap präglas till stor del idag av medierna. Barn och ungdomar ingår 
i den mediekultur som råder. Skolan är en del av det samhälle, därför måste 
undervisningen anpassas till den verklighet som är aktuell. Det kräver att skolan bör 
ha ett generellt mediepedagogiskt uppdrag och integrera mediekulturen i all 
undervisning, även om den ter sig på olika sätt i de olika ämnena (Andersson 1999). 
 
Fogelberg (2005) talar i sin arbetsrapport Media Literacy	att medieundervisning är 
en fråga om demokrati och yttrandefrihet. Det handlar om kunskaper om att kritiskt 
granska medieflödet för att kunna förstå sig på omvärlden. Enligt forskarna 
Buckingham och Domaille (Buckingham och Domaille 2004 se Fogelberg 2005, s. 
12) har medieundervisning mest effekt på barn mellan nio till tolv år. Som den 
svenska skolan ser ut idag, får inte barn under elva år någon medieundervisning. 
Fogelberg vill införa media som ämne i alla åldrar. I rapporten skriver hon om "den 
goda medieundervisningen" som består av sju punkter.  
Medieutbildningen: 
1. bör gälla alla slag av medier 
2. bör syfta till att bidra till människors förståelse för hur medierna agerar och 
fungerar i samhället  
3. ska syfta till att människor får kunskaper för att analysera och kritiskt reflektera 
över mediebudskap 
4. ha kunskaper om hur man producerar texter 
5. människors yttrandefrihet och delaktighet i samhället är centralt för att bygga och 
upprätthålla ett demokratiskt samhälle  
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6. bör finnas på en mängd olika nivåer och sammanhang i samhället 
7. bör syfta till att gälla alla i ett samhälle (Fogelberg 2005). 
 
Enligt läroplanen ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången grundskole-
utbildning kan använda modern teknik som ett verktyg att hitta ny kunskap och 
kommunicera. Eleven ska kunna använda sig av olika uttrycksformer, som språk 
och bild (Skolverket 2011).  
 
Egidius (2002)  skriver i Pedagogik för 2000- talet	om att IKT skapar nya 
möjligheter för den lärande miljön. Istället för att på egen hand nöta in information 
kommer man få undersöka och öva sig i kritiskt och självständigt tänkande (Egidius 
2002). 
 
Forsling (2004) menar att mediepedagogiken har en tydlig förankring i elevernas 
egen värld och verklighet. Syftet är att utveckla elevernas kritiska granskande av 
medier, de ska kunna tolka och värdera informationen. Genom eget medieskapande 
blir eleverna medskapande producenter istället för passiva konsumenter (Forsling 
2004). ”Mediepedagogik kan beskrivas som en processinriktad pedagogik där 
deltagarnas frågor och uttrycksförmåga står i centrum. I kunskapsprocessen är 
meningsskapandet synliggjort i konkreta kommunikativa handlingar som deltagarna 
är inbegripna i.” (Forsling 2004, s.16)  
 
I uppsatsen Från Media Literacy till Mediekunnighet refererar Oxstrand (2013) till 
Kellner och Share de framtida medborgarna i ett demokratiskt informationssamhäl-
le, att det är viktigt att inneha en förmåga att kritiskt förhålla sig till medier. Det 
gäller att utveckla en god mediekunnighet för att kunna förstå vad som ligger bak-
om mediers budskap. Att det många gånger är politiska och ekonomiska egenintres-
sen som sprids genom medier. Det gäller att ha en vana att kritiskt granska och ifrå-
gasätta olika medieinnehåll, för att se vad som är rätt och fel och kunna också stå 
emot det som ibland kan vara vilseledande eller manipulerande. Vidare menar 
Kellner och Share att om dessa medborgare också fått prova att skapa eget medie-
innehåll, som t.ex. manipulera bilder, så kan de lättare att förstå att vad de ser och 
upplever i medier inte alltid behöver vara en sanning (Kellner och Share 2005 se 
Oxstrand 2013, s. 20). 
 
”Att reflektera kring medier och kring mediernas innehåll och framställningssätt 
blir därmed en väg att skapa en medvetenhet om mediernas roll och skaffa ett 
förhållningssätt till en annan kunskap”(Forsling 2004, s. 17). 
 
Media kan förmedla olika upplevelser, tankar och bidrar till den offentliga debatten. 
Gripsrud (2002) skriver om att man måste bli medveten om medier för att kunna 
ställa krav på informationsflödet. Mediers inverkan på samhället och de enskilda 
medborgarna är ett huvudskäl till medieforskning, för att öka kunskaper om vad 
media förmedlar. Inte för att se om media är skadligt utan se vad medias texter 
förmedlar av världen. Det kan vara rent allmänt men också hur media speglar en 
speciell problemställning (Gripsrud 2002).  
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Skolan ska vara demokratisk, den ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det 
svenska samhället vilar på. Skolan ska också förbereda eleverna att aktivt delta i 
samhällslivet (Skolverket 2011).  
 
Dewey (2004) anser att de som arbetar i skolan ska ha som främsta mål att öppna 
upp för demokratin. Han menar att detta kan nås genom att uppmuntra och frigöra 
elevers fallenhet för konst, tänkande och gemenskap (Dewey 2004).  
 

Teoretiska utgångspunkter 
Bergstedt och Herbert (2011) beskriver Deweys idéer om att vår kommunikation är 
central för bildningsprocessen. Människors erfarenheter vidgas genom 
kommunikation och på så vis är all sorts kommunikation bildande. Att leva 
tillsammans i en demokrati är ett sätt att ha en kommunicerad erfarenhet. En lärare 
bör se till elevers erfarenheter, det är ett sätt att få eleverna mer delaktiga. Kunskap 
är kontextuell och praktisk, men inte skild från teoretisk kunskap, learn to do by 
knowing and know by doing (Bergstedt och Herbert 2011). Det är när en bok, en 
kurs, ett ämne stimulerar till ett aktivt sökande som vi kan tala om egentlig 
kunskap. Kunskap i böcker kan ses som en guide som kan underlätta, men 
kunskapen i sig är själv död och ofruktbar. Kunskap uppstår när vi prövar oss fram i 
arbete eller handling. Denna from av pragmatism kallade Dewey för 
exprimentalism. Utan praktik blir teorin obegriplig, utan teori förstår man inte det 
praktiska (Egidius 2002). 

Dewey såg sin pedagogik som en problemmetod. Elever 
och studenter ska känna engagemang i en uppgift, kunna 
sätta sig in i uppgiftens natur, så att det ser dess svårigheter 
klart, tänka efter hur den ska lösas och i fantasin och med 
ny kunskap föreställa sig vad som händer om man gör på 
det ena eller andra sättet och slutligen pröva de hypoteser 
som förefaller mest lovande. Detta sista steg är det viktiga. 
Elever och studenter ska vara aktiva och självständigt kunna 
pröva sig fram. Laborationer, arbetsövningar och 
exkursioner får en ny mening: De ska inte bara ge 
konkretion och åskådlighet, utan göra de unga vana vida att 
pröva idéer och uppslag i verkligheten (Egidius 2002 s, 69). 

Som lärare är det viktigt att se till elevernas utvecklingsfas. Eleverna bör få under 
utvecklingens gång uppgifter som ökar deras egna initiativ och insats, medan 
läraren får allt mindre. Det ligger i lärarens profession att ge lämpliga uppgifter och 
ge viss handledning. På så vis ökar individens självstyrning. (Egidius 2002)  
 

Genom pedagogik kan man frigöra andra så de kan förverkliga sig själva och uppnå 
sin potential. Som pedagog har man ett ansvar att förmedla och arbeta med elevers 
förmåga till empati och igenkännande. Just empati är ett grundläggande villkor i 
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vårt liv. Människan har olika tankemönster som är präglade av den kultur vi 
befinner oss i och de begrepp som är gällande för den, vilket skapar vår verklighet. 
Med hjälp av pedagogik kan man lära elever att särskåda sina fördomar (Bergstedt 
och Herbert 2011).  
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Metodologisk ansats och val av metod 
Etiska aspekter  
I varje undersökning som berör andra människor uppkommer frågor som handlar 
om etiska överväganden. Av etiska skäl måste man ta stor hänsyn till 
respondenterna. Stukát (2005) beskriver mycket tydligt följande fyra krav som 
gäller, hämtat från Humanist-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etikregler, 
informations-, samtycke, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  
Informationskravet innebär att berörda personer skall informeras, både om studiens 
syfte om att det är ett frivilligt deltagande som kan avbrytas när som helst. Syftet 
och tillvägagångssättet bör i stora drag framställas för de medverkande och hur 
resultaten kommer att användas och beskrivas. Samtyckeskravet betyder att 
deltagaren i undersökningen har rätt att själv bestämma över sin medverkan.  
 
Konfidentialitetskravet står för hänsyn måste tas till respondenternas anonymitet. 
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att inget som kan identifiera deltagaren 
kommer att rapporteras. Innebörden av nyttjandekravet är att den information som 
samlats in får endast nyttjas för forskningsändamål. Dessa riktlinjer är till för att 
skydda de undersökningspersons integritet (Stukát 2005). 
	
Urval  
För att få ett urval av åttaåringar skrev jag ett brev till tänkta respondenternas 
målsmän, där jag förklarade om undersökningen, eftersom det krävs målsmans 
godkännande för att göra en undersökning med minderåriga. På så vis fick jag veta 
vilka som fick delta, enligt samtyckeskravet (Stukát 2005). Efter det så valde jag 
slumpmässigt, via lottdragning ut ett antal respondenter som kändes överkomligt 
för mig att hantera, dels vid lektionstillfället men även vid intervjuerna. Eftersom 
ämnet var nytt för respondenterna ville jag inte ha för många vid lektionstillfället, 
för att kunna få med alla i diskussionen. Antalet landade på så sätt till fem stycken.  
	
Avgränsningar  
Till min undersökning har jag valt att genomföra ett lektionstillfälle och enskilda 
intervjuer med fem barn i åtta års ålder. Lektionstillfället var en introduktion av 
mediepedagogik för de utvalda respondenterna. Eftersom respondenterna inte hade 
haft media på schemat tidigare, kände jag att det var viktigt att få upp deras ögon 
för media och reklam. 
  
Respondenterna valdes ut ur en och samma klass. Valet av klass föll på att jag har 
under min utbildningsperiod haft kontakt med skolan och bitvis den specifika 
klassen. Att jag valde att använda mig av respondenter ur samma klass beror på att 
jag ville att de skulle känna trygghet, eftersom det var ett nytt ämne för dem och 
även att undervisningssituationen var lite annorlunda till formen och med mig som 
lärare.  
 
Antalet respondenter landade på fem stycken. Vilket jag ansåg var rimligt när 
ämnet var nytt, på så vis kunde jag ha tid att förklara så respondenterna följde med 
och jag hann se om det var någon som tappade tråden och finnas som stöd i den 
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praktiska delen av lektionstillfället. Jag ville även känna att det fanns gott om tid 
för att genomföra de enskilda intervjuerna.  
 
Bildurval  
För att få likvärdig representation av kvinnligt och manligt kön valde jag ut bilder 
som hade kvinnor och män representerade. Urvalet till lektionstillfället var två 
bilder där män representerades och två bilder där kvinnor representerades, könen 
var separerade från varandra. Bilderna valdes ut via Konsumentverkets 
Reklamfabriken.  
 
De bilder som valdes ut att ta med till intervjun var bilder där en kvinna gör reklam 
för en hårprodukt och fyra yngre pojkar som gör reklam för fotbollskläder. Bilderna 
valdes ut ur kommersiella tidningar.  
	
Aktionsforskning 
I min undersökning har jag använt mig av ett lektionstillfälle och enskilda 
kvalitativa intervjuer. Lektionstillfället blev som en introduktion av ämnet för 
respondenterna.  
 
Intervjuerna konstruerades så att de blev semistrukturerade, jag hade ett 
frågeformulär med relativ öppna frågor som gav mig möjlighet att kunna ställa 
följdfrågor. Denna struktur blir flexibel och följdfrågor blir ett naturligt inslag 
(Ostbye 2003). 
 
Lektion  
De utvalda respondenterna samlades i ett grupprum som låg intill klassrummet. De 
visste på förhand att lektionen skulle handla om reklam. Till min hjälp hade jag en 
dator med Internet- uppkoppling. Tiden för lektionen var 45 minuter.  
 
Lektionen började med att jag berättade på ett förenklat sätt om de etiska 
aspekterna och sedan om vad skulle ske, respondenterna gavs möjlighet att delge 
sitt samtycke. Sedan frågades respondenterna vad de hade för uppfattning om vad 
reklam är. Efter det visades en reklambild via hemsidan som Konsumentverket har, 
som kallas Reklamfabriken. Där tittade de på hur männen och kvinnorna 
framställdes och vad det var för slags reklam. Jag försökte under lektionen få fram 
en diskussion om det fanns skillnad mellan könen och vad reklamen sa. Sista delen 
av lektionen fick respondenterna själva göra varsin reklambild. Jag ville att de fick 
välja något som kändes relevant till dem själva och att skapa något eget som kan 
stärka intresset för reklam och dess budskap. Att få pröva sig fram i arbete eller 
handling skapar en förståelse och bidrar till kunskap och praktik gör att teorin blir 
begriplig (Egidius 2002).  
 
Till deras hjälp hade jag lagt fram tidningar, kritor, sax och limstift. 
Respondenterna klippte mest ur bilder från tidningarna för att skapa en egen 
reklambild. Reklambilderna föreställde främst klädreklam.  
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Intervjuer  
Intervjuerna gjordes enskilt en dag efter att lektionen genomfördes, de tog ca 
femton minuter var. Platsen som jag valde till de tillfällena var samma grupprum 
där jag hade lektionen. Där hade vi störst chans till ostördhet. Men ändå var det inte 
för långt bort från klassrummet ifall någon av respondenterna skulle uppleva det 
som något oroligt, att vara för långt bort från tryggheten som finns med klasslärare 
och klasskamrater. Trost tar upp miljöns betydelse, att den ska vara så ostörd som 
möjligt men även att den intervjuade ska känna sig trygg i intervjuarmiljön (Trost 
2005). 
 
Mitt hjälpmedel under intervjuerna var en mp3-spelare som jag använde till att 
spela in vad vi sa. På så vis kunde jag koncentrera mig till fullo på vad 
respondenterna sa och följa med i diskussionen och samtidigt försöka ställa 
meningsfulla följdfrågor. Jag kunde även se deras kroppsspråk.  
 
Respondenterna fick under intervjun berätta för mig hur de hade tänkt när de gjorde 
reklambilden. Efter det pratade vi om de två reklambilder jag valt ut. Vi tittade på 
bilderna och funderade på hur de såg ut och om det var någon skillnad på vad 
kvinnor och vad män gör i reklam. Den tredje och den sista delen i intervjun 
byggde på könsroller i allmänhet.  
	
Intervjuareffekt  
Som intervjuare påverkar man respondenterna mer eller mindre. Det kan vara på 
vilket sätt man ställer en fråga, vilket tonfall man använder och hur följdfrågor 
utformas. På så vis är det omöjligt att komma ifrån intervjuareffekten (Ostbye 
2003). 
  
Jag är medveten om min roll som intervjuare och vet att respondenterna befann sig i 
en speciell situation som de inte var vana vid. Jag försökte under 
intervjuartillfällena att göra situationen så lättsam som möjligt. Genom att föra ett 
samtal utan att fokusera allt för mycket på min frågemall ville jag uppnå att 
respondenterna inte skulle känna nervositet.  
 
För att kontrollera min effekt av intervjuerna har jag transkriberat dem för att se att 
intervjuerna inte blev alltför olika i val av följdfrågor eller liknade. Även om detta 
är omöjligt att komma ifrån när man väljer en semistrukturerad intervju.  
	
Bortfall  
En av respondenterna blev inte intervjuad. Det var p.g.a. sjukdom vid 
intervjuartillfället som följdes av skollov och en semestervecka. Jag ansåg att tiden 
i mellan lektionstillfället och en intervju kunde ha effekt på resultatet.  
  
Bortfallet kan påverka resultatet negativt eftersom det blir en intervju mindre. Vid 
lektionstillfället fick jag en uppfattning om respondenternas kunskaper och det 
anser jag är en lika stor del som intervjuerna. Respondenternas svar vid 
intervjutillfällena skiljdes inte åt allt för mycket och jag anser att en respondent inte 
hade påverkat resultatet åt något annat håll.  
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Resultat och analys 
 
Sammanfattning och analys av lektionstillfälle  
Respondenterna var medvetna om reklam, de tyckte sig se mycket reklam på TV, i 
tidningar och på Internet. Deras uppfattning om reklam var att den ljuger. 
Produkterna är inte den samma i reklamen som i verkligheten. ”När man ser på 
reklam så tror man att det ska vara på det sättet som de visar, man kan tänka att 
saker är mycket bättre än vad det är egentligen.” (Pojke) Respondenterna uttryckte 
med andra ord att reklamen fanns till för att människor ska konsumera mer.  
 
Under lektionen tittade vi på vad killar och tjejer i reklamen gör. Respondenterna 
pratade då om vad killarna och tjejerna gjorde reklam för. Enligt deras uppfattning 
skulle personerna på reklambilderna vara tuffa och coola. Men att det ibland blev 
överdrivet så att det kändes ”töntigt”.  
 
Under lektionstillfället hade respondenterna svårt att analysera reklamen, de pratade 
om vad som syntes på reklambilderna men kunde inte föra något resonemang om 
budskapen och hur det kvinnliga och manliga framställdes. De kunde inte se någon 
förklaring varför reklamerna såg ut som de gjorde.  
 
Respondenterna fick skapa en egen reklambild under lektionstillfället. De använde 
sig av tidningar, färgpennor, limstift och sax som jag hade tagit med. Det som 
användes mest var tidningar. Respondenterna klippte ur bilder och klistrade på 
dessa på varsitt papper. De valde att tillverka klädreklam, där det kvinnliga och 
manliga presenterades på liknande vis. Kvinnliga kläder och accessoarer var 
överrepresentativt. De kategoriserade kvinnligt, manligt och barn.  
 
Analys 
Lektionstillfället gav enbart en introduktion till ämnet. Det kan tänkas att det hade 
kunnat ge större utslag kring respondenternas resonemang om de hade haft mer tid 
till mediepedagogik och fördjupade kunskaper kring medier och reklam.  
 
”Mediepedagogik kan beskrivas som en processinriktad pedagogik där deltagarnas 
frågor och uttrycksförmåga står i centrum. I kunskapsprocessen är 
meningsskapandet synliggjort i konkreta kommunikativa handlingar som deltagarna 
är inbegripna i.” (Forsling 2004, s.16) 
	
Sammanfattning och analys av intervjuer  
Intervjudel 1  
Respondenterna har gjort reklam om kläder på olika sätt. De har delat in reklamen i 
olika undergrupper, de har indelning tjej och kille och vuxen och barn. ”Så gjorde 
jag direkt till vuxen, skrev vuxen till vuxenkläder och till tjejer och killar” (Flicka 
I). 
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Kläderna representerar dessa olika kategorier. Valen de har gjort baseras 
representativt att de tog sporadiskt ur det material de hade att tillgå, de är osäkra 
varför de har valt som de gjort. ”Jag bara gjorde något, så blev det så” (Flicka II).  
 
Det finns en avvikelse, pojken reflekterar över varför han valde som han gjorde. 
Han ville göra en reklam som både tjejer och killar fick plats på. För han upplever 
att reklamen är riktad och han tycker inte att det ska vara så. ”Jag har gjort en 
klädreklam, som jag har blandat kille och tjej. För jag undrar varför man inte kan ha 
kille och tjej -kläder på reklam. Att det är bara killar och så” (Pojke). 
 
 
Intervjudel 2  
Under intervjun visades två olika bilder, den första bilden var på en kvinna och den 
andra bilden var på fyra pojkar. Först frågas respondenterna kring bilden på 
kvinnan därefter följdes frågor kring bilden på pojkarna. Respondenternas svar i 
intervjuerna presenteras i kursiv stil nedan.  
 
Respondenternas svar kring bilden på kvinnan är att hon ser koncentrerad ut, tuff 
och sur. Hon har smink på sig.  

- Vad gör hon? 
- Hon gör reklam för smink. Hon har en vit skjorta på sig.  
- Hur står hon? Gör hon något speciellt?  
- Ja, hon har händerna bakom huvudet.  
- Hur ser hon ut i ansiktet?  
- Hon har smink, som alla tjejer har (Flicka III). 

 
Det hon gör är lite svårare att tyda för respondenterna men genom 
produktplaceringen så kan de utläsa att hon gör reklam för någon typ av 
skönhetsprodukt, smink, mjukkräm eller hårspray.  

- Ja kanske för hon gör reklam för hårspray.  
- Syns det på håret att hon gör reklam för hårspray?  
- Ja för det är lila (Flicka I). 

 

- Skulle en kille kunna vara på den här bilden?  
- Ja fast då skulle han ha lite andra grejor kanske, fast det är samma sak, fast 

han har andra grejor som hör till killar.  
- Vad skulle han se ut?  
- Vet inte, kanske skulle varit lite gladare.  
- Är det så att killar är gladare?  
- Nä tjejer kan också vara det (Flicka II). 

 
På den andra bilden visas fyra pojkar. Respondenterna kan utläsa att de spelar 
fotboll, de ser det på kläderna och att det är ett fotbollsmål placerat på bilden.  

- Vad gör de på bilden? 
- Spelar fotboll. 
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- Hur ser man det?  
- De har fotbollskläder (Flicka I). 

 
Reklamen är till för att sälja fotbollskläder enligt respondenterna. Att det är killar 
på bilden för fotbollskläder är det enligt respondenterna för att fotboll är mer för 
killar.  

- Hur är de klädda? 
- Fotbollskläder, de spelar väl fotboll.  
- Varför killar?  
- För det är killsaker att spela fotboll.  
- Varför är det så?  
- Jag vet väl inte! (Flicka III). 

 

- Vad är det för personer?  
- Vet inte. Killar.  
- Varför är det killar på bilden, tjejer spelar väl också fotboll?  
- Jag spelar i Kubik och klassfotboll.  
- Varför väljer de killar på bilden?  
- Det är mer för killar, fotboll.  
- Varför är det så?  
- Vet inte (Flicka II). 

 

- Vad är det för personer på reklamen?  
- Det är killar på reklamen för de spelar fotboll. Men så tror inte jag att det 

är. Det är därför jag har gjort en sådan reklam för att visa lite olika.  
- Ja för tjejer kan ju också spela fotboll. Varför har de valt killar?  
- För det är vanligast, men det tror inte jag på. För de ljuger väldigt mycket 

på reklam.  
- Varför hittar de på?  
- För de vill sälja mer och bli bättre.  
- Vad tror du hade hänt om det hade stod tjejer där, hade de sålt lika mycket?  
- Nä, alltså. För då tror ju alla att det är tjejkläder liksom (Pojke). 

 

Respondeterna reflekterar vidare kring bilden där pojkar är representerade. 
Pojkarna som finns med på reklambilden är i ungefär samma ålder som 
respondenterna, medan kvinnan som förekommer på bilden är i vuxen ålder.  
 
 
 
 
Intervjudel 3  
Under den tredje delen av intervjun så frågades respondenterna kring könsroller i 
allmänhet, hur man ska vara som kille respektive tjej och om och varför det är 
skillnad på könen.  
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Enligt respondenterna är tjejer fina, har långt hår och bär rosa och röda kläder.  
 

- Hur är tjejer?  
- Dom är lite mer lugnare och försöker inte vara cool, klär sig fint och är fina 

(Flicka II). 
 

- Tror du att man föds med att man är tjejig för att man är född till tjej?  
- Nej.  
- Hur blir man en tjej?  
- Vet inte, man föds bara.  
- Är det något annat som gör att man blir mer tjejig?  
- Man vill ha långt hår.  
- Varför vill man ha långt hår? 
- Vet inte, jag tycker det är fint med långt hår.  
- Något mer som är tjejigt?  
- Att man inte vill spela så mycket krigarspel, som killar vill.  
- Tycker inte tjejer att det är roligt? 
- Nej (Flicka I). 

 
- Hur ska tjejer vara?  
- Alla ska ju vara bra kompisar.  
- Är det typiskt för tjejer?  
- Tjejer och killar.  
- Hur ska man vara som tjej? Om killar är vilda, hur ska tjejer vara då? 
- Inte lika vilda.  
- Varför är det så? Varför är killar vildare än tjejer?  
- Jag vet inte (Flicka III). 

 
Killar är coola och mer vilda, föredrar tävlingar och krigarspel. De bär mörka 
kläder och har luvtröjor.  
 

- Hur ska en kille vara?  
- Dom försöker vara lite mer coola.  
- Varför, på vilket sätt?  
- I vår klass har de ju häng.  
- Är det coolt?  
- Nä tjejerna tycker inte det men killarna tror att det är det (Flicka II). 

 
- Hur tycker du att en kille ska vara?  
- De brukar ha Nike eller Adidas. De ska ha något svart på tröjan eller vit. 

Byxorna kan vara vilken färg som helst, det spelar ingen roll för man ser 
tröjan mer.  Om man ska vara kille, spelar ingen roll, men om man vill 
komma med i killgäng eller så tycker jag att man ska ha typ vitt och svart. 
Eller som den är här tröjan.  

- Hur ska tjejer vara då?  
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- Dom har ju mer rött och rosa och lite blått, tröjan kan vara lite ljusblå och 
lite svart, inte mycket men lite. Byxorna kan de typ också ha vilken färg som 
helst.  

- Hur ska man vara som person, i sitt sätt?  
- Man får bestämma hur man ser ut. Man ska inte vara någon annan.  
- Hur kommer man på att man vill vara som man är?   
- Man får söka sig fram, till slut hittar man den stilen man vill vara (Pojke). 

 
- Hur du man känner som kille? Blir man född till kille eller är det något an-

nat som gör att man blir kille?  
- Man tävlar. 
- Tävlar inte tjejer? 
- Jo. 
- Tävlar man på olika sätt? 
- Nej. 
- Tävlar killar mer? Eller tävlar de lika mycket? 
- Ibland. 
- Vad gör killar mer för att vara killig?  
- Har häng som alla killar har.  
- Finns det något mer? 
- Nej, tror inte det (Flicka I). 

 
En stor fokus ligger på de yttre attributen, som kläder. Går man emot de yttre 
klädkoderna så är det svårare att passa in enlig respondenterna.  
 

- Om vi skulle byta i skolan en dag, att ni killar gick i rosa en dag? 
- Det skulle inte jag tycka var så bra, för man vill ha det man tycket är 

snyggt.  
- Vad gör det att man tycker är snyggt? 
- Det är personen. Vad man tycker är snyggt själv. Det är ingen annan som 

bestämmer vad man ska ha. Det kanske den passar i och inte den andra.  
- Om en tjej kom till skolan i lite slappare, mörkare byxor och luvtröja. Hur 

tror du den tjejen skulle vara då?  
- Hon kan ju vara med tror inte det är så stor chans, Men jag tycker att hon 

borde få vara med för det är ju hennes stil. Hon passar ju fortfarande som 
hon är (Pojke). 

 
- Är det viktigt att passa in?  
- Nä men alltså man vill ju den. Annars får man nästan inte kompisar (Pojke). 

 
Analys 
Intervjuerna genomfördes på ett semi -strukturerat sätt. Det leder till att frågorna 
blir öppna och ställer större krav på respondenterna att reflektera, vilket de upplevs 
vara ovana vid. Samtidigt är en semi -strukturerad intervju ingivande och på så vis 
undviks färdiga svar och förväntningar.  
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Respondenterna hade svårt att utläsa specifika könsroller, deras svar var korta och 
kategoriserande. De upplevs ovana att reflektera och analysera reklamen och dess 
budskap.  
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Diskussion 
Det finns mycket som ligger bakom framför allt hur reklamen framställer det 
kvinnliga och manliga på olika sätt. I framställningen fastställs många gånger de 
traditionella könsmönster som råder i samhället. Skolan har idag ett uppdrag att 
motverka att traditionella könsmönster (Skolverket 2011). På så vis har jag blivit 
mer nyfiken på hur pedagoger kan bidra till att göra barn och ungdomar medvetna 
om budskapen i medierna.  
 
Den undersökning som har gjorts är till skalan relativt liten. Därför är det svårt att 
få fram något färdigt resultat. Men det kan vara ett avstamp och en början till något 
större att undersöka. Ämnet i allra högsta grad aktuellt och det är vikt att 
mediekunskap förs upp på agendan även i de yngre åldrarna.  
 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, 
med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna 
sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 
nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna 
av olika alternativ (Skolverket 2011).  

 
 
Undersökningen som baseras på ett lektionstillfälle och enskilda intervjuer hade 
kunnat bli större och möjligtvis fått fram ett säkrare resultat om gruppen hade över 
en tid arbetat med mediepedagogik, haft fler lektionstillfällen och på så vis sett en 
utveckling på längre sikt. Men utifrån förutsättningarna har undersökningen gett en 
glimt över ämnet. Undersökningen gav en insikt över respondenternas kunskaper 
kring medier och dess budskap, vilket har ger nyttig information att bygga vidare 
på.  
 
I undersökningen framkommer det att respondenterna hade svårt att se mönster i 
reklamens framställning av män och kvinnor. När de gjorde egna reklambilder 
kategoriserade de könen och delade in reklambilderna i kvinnligt och manligt. 
Deras kategoriseringar och bristande förklaringar till varför de hade gjort som de 
gjort vilket visar på att de inte är medvetna om budskapen som media och reklam 
sänder ut. De har inte arbetat med mediepedagogik förut, vilket kan påverka deras 
resonemang.  
 
Verklighetsförankring  
För att skapa medvetenhet gäller det att skapa ett sammanhang mellan skola och 
övriga samhället. Skolverket lyfter i Skola	i	utveckling	att när man arbetar med 
media och bild så kommer elevers verklighet in i undervisningen. Det blir basen för 
undervisningen, på så sätt skapas meningsfullhet för eleverna (Skolverket 1999). En 
lärare bör se till elevers erfarenheter, det är ett sätt att få eleverna mer delaktiga. 
Kunskap är byggt på både praktik och teori och måste vara i en kontext som elever 
förstår (Bergstedt och Herbert 2011). 
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Undersökningen visar att respondenterna inte var vana vid att titta på reklambilder. 
De hade svårt att relatera till ämnet. Men samtidigt hade de mycket funderingar 
kring reklamen, vilket kan bero på att de fick en kanal att få ur sig tankar och 
funderingar på sådant som de möter dagligen. I dagens samhälle möts barn och 
ungdomar av reklam och deras budskap, tydliga och dolda. Men många gånger så 
pratar man inte om reklam i skolan, vilket kan behövas för att de ska kunna lära sig 
att se dessa budskap som reklamen innehåller. Genom att få fundera och diskutera 
reklam och vad den innehåller lär sig barn och ungdomar att granska den på ett 
kritiskt sätt. Får man chans till att reflektera kring medier, dess innehåll och hur 
vissa saker framställs blir man mer medveten och på så vis skapar det ny kunskap, 
det utvecklar även ett förhållningssätt till medier (Forsling 2004). 
 
Det gäller att ge barn och ungdomar verktyg att kunna granska medier och förstå de 
budskap och koder som finns i reklam. I undersökningen kan man utläsa ett behov 
att få om prata om bilder, filmer, tidningar och övrig mediematerial i ordnade 
former, det kan bidra till att man kan lära sig se medier på olika sätt. Skolan är en 
plats där man ska få lära sig i flera uttrycksformer för att i slutändan kunna ställa 
sig kritiskt till samhället. Genom pedagogik kan elever få hjälp att särskåda och 
motverka fördomar (Bergstedt och Herbert 2011). Utan praktik blir teorin 
obegriplig, utan teori förstår man inte det praktiska (Egidius 2002). Skolan ansvarar 
för att det finns utrymme att få prova olika uttrycksformer, där skapande i bild och 
text kan vara inslag i undervisningen (Skolverket 2011). Finns möjligheter att få 
skapa något kreativt ökar förståelsen och ger nya insikter. Vågar man släppa 
traditionella läromedel och använda sig av elevers kunskaper och bilder av 
samhället får man en ny utgångspunkt för inlärning (Skolverket 1999).  
	
Demokrati  
I en arbetsrapport av Fogelberg (2005) framgår det att få medieundervisning i 
skolan är en del av det demokratiska samhället. Genom att lära sig att kritiskt 
granska medier skapar man sig en förståelse av omvärlden och kan skapa ett 
ställningstagande i olika frågor (Fogelberg 2005). 
 
Dagens informationsflöde är stort, det är nödvändigt att elever utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska fakta och att de använder sitt kritiska tänkande för att 
kunna självständigt formulera ståndpunkter och göra etiska överväganden 
(Skolverket 2011). 
 
Egidius menar att den nya tekniken och det stora informationssamhället ger nya 
möjligheter i lärandemiljön. Elever kan på egen hand skaffa sig kunskaper och på 
så vis övar de sig i att kritiskt granska information och bli självständiga i sitt 
tänkande (Egidius 2002). 
 
Om man som pedagog använder sig av elevers kunskaper och tidigare erfarenheter 
skapar det en mening hos eleverna. Det är viktigt att ta till vara på kunskaper och 
erfarenheter för att utmana elevers tankesätt och utveckla individerna. Att ta in 
olika infallsvinklar i undervisningen är ett sätt att ta till vara på demokratin. Elever 
har så mycket kunskaper med sig idag som man som pedagog måste ta till vara på 
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för att eleverna ska känna sig som samhällsmedborgare och inte utvecklas till 
färdigstöpta människor. Det gäller att utveckla aktiva och kritiska medborgare och 
inte få passiva deltagare i samhället. Medvetenhet om medier är ett sätt att kunna 
ställa krav på informationen (Gripsrud 2002). 
 
Dagen samhälle kräver att du kan använda dig av medieteknik, hitta information 
och ta del av den samhälliga debatten via olika medier. Det är en förutsättning att 
du ska klara dig i yrkeslivet och även det vardagliga livet. Därför är det av stor vikt 
i ett demokratiskt perspektiv att vi ger barn och ungdomar kunskaperna för att hitta 
vägar till information och ge nycklar till att kritiskt granska informationen. Att det 
blir en vana att ha ett kritiskt förhållningssätt till medier (Oxstrand 2013).  
 
Framtid  
Undersökningen visar på att barn och ungdomar bör får verktyg genom skolan att 
kunna kritiskt granska medier och dess budskap, för att ta del av det demokratiska 
samhället. Barn och ungdomar bör få med sig en trygghet att kunna se de 
traditionella könsmönstren som många gånger presenteras i reklamen. Att de har 
kunskaper om att könsmönstren finns för att själva kunna ta ställning till 
budskapen. Meningen att ha kunskap om könsroller är att man ska kunna välja hur 
man vill vara som individ oberoende av kön.  
 
Att kunna se och kritiskt granska medier och reklam för att se könsmönster är en 
del i det stora sammanhanget. Det är att kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till all 
media och dess information. ”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbets-
former och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet” (Skolverket 2011, 
s 8).  
Barn och ungdomar ska ges möjligheten att vara aktiva medborgare och bidra till 
samhällets utveckling.  
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Bilagor 
 
Intervjufrågor 
 
Om de egna bilderna 

- Berätta om din bild, vad har du gjort? 
- Hur tänkte du när du gjorde bilden? 

 
Reklambilderna 

- Vad gör personen på bilden? 
- Varför gör den så? 
- Finns det någon som vill vara som personen på bilden? 
- På vilket sätt?  
- Är det skillnad på vad tjejer gör än vad killar gör på bilderna? Hur? 
- Om du fick bestämma, hur skulle reklamen se ut då?  

 
Allmänna frågor 

- Hur ska killar/tjejer vara? 
- På vilket vis, varför är det så? 
- Är man född till att vara tjej/kille eller är det något som gör att man blir 

tjej/kille? 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

Barnens reklambilder 
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Brev till målsman 

Till målsman för elever i klassen 
Jag heter Frida Frykler och har nu varit i klassen i snart fyra veckor. Den här perioden 

är min sista praktikperiod och nu väntar ett examensarbete. Min uppsats handlar 

om hur massmedia speglar och bidrar till hur könsroller formas, och hur man som 

pedagog kan träna barnen att upptäcka dolda budskap i t ex reklambilder. Det handlar 

om att bli medveten om hur vi påverkas genom bl. a media. Min frågeställning är; Kan 

barn i åtta års ålder utläsa speglingar av könsroller i en reklambild? Min tanke är att ha ett 

lektionstillfälle i halvklass där vi pratar om reklambilder och sedan intervjua barnen om 

hur de tänker kring vad som är typiskt för killar och tjejer. Men för att kunna 

genomföra detta behöver jag er tillåtelse. Eftersom jag inte får göra en undersökning 

utan målsmans godkännande. Deltagandet kommer att vara frivilligt, men blir det för 

många barn kommer urvalet att ske genom lottdragning. Givetvis kommer all data vara 

anonym, det kommer inte att finnas en chans till att spåra vem som har sagt vad. Allt 

arbetsmaterial är till för mig och mina funderingar som jag senare skall koppla ihop 

med litteratur och tidigare forskning. Jag vill gärna att ni svarar så fort som möjligt 

men senast den 16/10. 

 

 
 
 
Klipp  
.................................................................................................................................................................................  

 

 

Mitt barn....... .............................................................  får medverka i undersökningen. 

 

Målsmans underskrift ...............................................................................................................  

 

Senast 16/10 

 


