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Abstrakt 

Syftet med den här uppsatsen är att lyfta fram barns tankar om parlamentarisk politik och 

samhällsfrågor utifrån deras perspektiv. Uppsatsen är av kvalitativ art och vi har använt oss 

både av fokusgrupp och individuella intervjuer. Vi har inspirerats av tidigare forskning där 

barn som medborgare och FN:s barnkonvention artikel 12 är i fokus för att öka legitimiteten i 

vår studie. Uppsatsen har utgått ifrån politisk teori, socialisationsprocessen, genus och 

gruppstyrda. Vi har fått resultat ur både grupp och individperspektiv som stärker barn som 

tänkande individer utan rättslig handlingsförmåga. Trots att barn inte talar vuxenspråk har de 

åsikter om och påverkas av den omvärld de lever i. Den grupp med barn vi har lyssnat på 

kunde inte mycket om politiska partier, däremot kunde de mycket om fattigdom, ebola och 

välgörenhet. De hade problem med partiledarnas namn, däremot berättade de för oss hur de 

upplever skolmiljön och gav förslag till förbättringar i skolan. Ur barnens perspektiv har vi 

försökt fånga essensen i deras ord.  

 

Nyckelord: Barnperspektivet; Civila medborgare; Gruppstyrda; FN:s barnkonvention; 

Socialisationsprocessen; Politik;   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to highlight children’s thoughts regarding issues of society and 

politics. Our paper is qualitative and we´ve used both a focus group and several individual 

interviews. We were inspired by previous research in which children, as citizens, are in focus. 

We also used UNCRC article 12 in order to increase the legitimacy of our study. The thesis 

has been based on political theory, socialization, gender and other-directed. 

We have received results from groups and individuals perspective that strengthen children as 

thinking individuals without legal capacity. Although children do not use adult speech, they 

have opinions and are influenced by the society they live in. The group of children we 

listened to didn´t know much about political parties, they did, however, know about poverty, 

Ebola and charity. They had problems naming the leaders of political parties, but could tell us 

how they perceived the school-environment and suggested improvements while we 

interviewed them. We´ve tried to capture the essence of the childrens words in their 

perspective.  

 

Keywords: Child-perspective; Civilians; Other-directed; UNCRC; Social role theory; Politic   
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1. Inledning  
 

Politik är något som berör alla i en globaliserad värld. Människor påverkas dagligen av 

politiska beslut och det är så vårt samhälle är uppbyggt. Det är något som påverkar 

människors levnadsförhållanden samt deras livssituationer beroende bland annat på hur landet 

styrs. Var fjärde år i Sverige, kommer en ny grupp individer få rätten att göra sina röster 

hörda inom politiken. Vissa individer har kunskap om vad de olika partierna står för och hur 

de påverkar samhället medan andra inte har detta. Barnen är framtidens vuxna medborgare 

som kommer växa upp och få vara med och göra sina röster hörda inom politiken. I och med 

detta är det viktigt att barnen fram till vuxen ålder är delaktiga i samtal och diskussioner kring 

samhällsfrågor. 

 

Vid valet av ämne i den här uppsatsen kom vi fram till att vi båda brinner för politik och barn. 

Det finns ett svenskt äldre talesätt som säger att ”barn ska synas men inte höras”. Vi har i den 

här uppsatsen medvetet sökt barns åsikter kring det som rör den parlamentariska politiken och 

samhällsfrågor som barnen velat lyfta. Idag har barn rättigheter i samhället vilket även 

innebär att deras åsikter ska komma fram i samhällsdebatterna.  FN:s barnkonvention säger 

till exempel att ”konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet…” (Unicef, 2015).  

 

När vi format vår idé kring uppsatsen har vi mött en viss skepticism kring barnens unga ålder 

och har då med hjälp av tidigare forskning försökt validera vårt arbete. Vi har även hittat 

nyare utgivna böcker som visar på vikten av att låta barn höras. Det som varit återkommande i 

litteraturen är vikten av att se barn ur ett framtidsperspektiv och låta dem komma till tals idag 

eftersom de imorgon kommer vara med och styra landet genom till exempel att rösta vid val. 

Ur ett sådant perspektiv menar vi att vuxna inte tidigt nog kan involvera barnen och låta dem 

komma till tals.  

 

Vi anser även att vår studie är sociologiskt relevant eftersom barn är en självklar del av 

samhället och ska räknas som civila och sociala medborgare. De är under sekundär påverkan 

av skolan där de förväntas närvara under obligatoriska former och prestera i olika ämnen. 

Trots detta har vi fått känslan av att barn inte anses ha viktiga åsikter enligt vuxna individer.  



 2 

Genom att ställa frågor till barnen, med syftet att skapa en dialog med dem har vi träffat och 

talat med barn, både i grupp och enskilt. Vi har ställt frågor och barnen har sedan själva fått 

berätta vad de tycker om politik och vilka samhällsfrågor som berör dem. Från första början 

har vi varit övertygade om att barnen förstår mer och berörs av vad som händer omkring dem, 

både lokalt och globalt. Vår förhoppning är att vi i vår uppsats lyckats förmedla hur mycket 

de barn vi talat med faktiskt förstår.  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vad barnen säger om den parlamentariska 

politiken, vad de tycker om bestämda samhällsfrågor och slutligen vilka samhällsfrågor 

barnen själva tar upp. Vår utgångspunkt är att barn har den kompetens vi efterfrågar då nyare 

forskning och litteratur visar just detta. Eftersom även FN:s barnkonvention lyfter barnets rätt 

att fritt bilda åsikter kring dem själva och utrycka dessa anser vi att vår studie har en viktig 

uppgift att fylla då vår tanke är att ta upp politiska ämnen och förmedla dem ur de unga 

individernas perspektiv. 

 

Vi anser även att studien är sociologiskt relevant då barn är en naturlig del av samhället. De 

ses som unga sociala individer men vi anser det viktigt att även lyfta fram dem som unga 

sociala aktörer. Oavsett om man ser barn ur individ- eller strukturnivå är de sociala aktörer 

hemma, på förskolan, i skolan, ute på lekplatsen, i statens register med personnummer och så 

vidare fram till vuxen ålder.  

 

Även om de saknar juridisk handlingsförmåga sett utifrån ålder är det viktigt att ur ett längre 

perspektiv se dem som framtidens vuxna och därmed lyssna på vad de som vill tala har att 

säga då de som ovan nämnt är naturliga aktörer i ett socialt samspelande samhälle, precis som 

en vuxen.  

 

Därför blir vårt syfte med den här uppsatsen att lyfta vilket intresse barn har för politiken. 

Detta gör vi genom att undersöka deras åsikter om bestämda samhällsfrågor och ta reda på 

vilka ämnen de själva anser är viktigast, samt vad de kan om den parlamentariska politiken. 

Vi utgår därför från vår huvudfråga: 

 

Vilket intresse har barn för politik?  



 3 

 

För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen ställer vi även följdfrågorna: 

 

Hur ser barns kunskap ut gällande den parlamentariska politiken?   

Vilka samhällsfrågor anser barnen är viktiga? 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

I följande kapitel presenteras bakgrund, samt tidigare forskning kring området, som handlar 

om barn, men även om politik. Bakgrunden stödjer tanken om att det är viktigt att lyssna på 

barn. Artiklarna som har valts ut stärker tanken om att barns politiska åsikter är relevanta och 

bör studeras. I slutet av kapitlet kommer en sammanfattning av kapitlet.  

 

2.1 Bakgrund 
 

2.1.1 Vad säger barnen 

 

Den 12:e artikeln i FN:s barnkonvention lyder på följande sätt: 

 

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 

betydelsen i förhållande till barnets ålder och mognad.” (Mårtens, 2015, s.125) 

 

Ylva Mårtens (2015) tar upp i sin bok ”Vad säger barnen?” att FN:s konvention om barns 

rättigheter troligast kommer bli lag i Sverige. Hon menar på att det är viktigt att se saker 

utifrån barns perspektiv och att många yrkesgrupper som arbetar med barn inte vet hur de ska 

hantera barn exempelvis vid intervjutillfällen. Dock menar Mårtens (2015) att många vuxna 

har börjat lära sig och försöker lära sig hur de ska kommunicera med barn på bästa sätt.  

 

Enligt Mårtens (2015) respekteras inte barn i samhället på samma sätt som vuxna och därför 

är det viktigt att vuxna visar respekt både för barnen och vad de berättar. Vuxna har en 

tendens till att förminska barn genom att se de som små och gulliga. Genom att använda 

uttryck som ”barnlek” (Mårtens, 2015, s.61), för att beskriva att något är enkelt, eller uttryck 

som ”det är sandlådenivå på debatten” (Mårtens, 2015, s.62), där de syftar på att vuxna beter 
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sig som småbarn, får de barn att låta mindre och mer barnsliga än vad de egentligen är. 

Mårtens (2015) säger att barn ses som samhällsfientliga halvmänniskor. De måste utsättas för 

manipulation och påverkan tills de kommer upp till en viss ålder och först då kan de anses 

vara jämlika riktiga människor i samhället. Dock, av rent demokratiskt syfte, borde barn ha 

lika stor rätt att dela med sig av sina erfarenheter med andra precis som vuxna gör. Mårtens 

menar också att barn förstår mer än vuxna tror. Barn ser vad som händer i deras omgivning. 

De läser, ser och hör precis som vuxna och sedan analyserar och funderar över situationer 

som uppstår omkring dem.  

 

2.2.2 Att skriva för barn 

 

I boken ”Att skriva för barn” tar Andersson m.fl. (2003) upp vikten av att involvera barn i 

olika samhällsfrågor genom att till exempel lyfta fram media, som är en maktfaktor i 

samhället, med rådet att förenkla sina nyhetsflöden. Författarna tar upp medias roll som ofta 

granskar barn och barnperspektivet men frågar sig vem som granskar medias sätt att ta hänsyn 

till att barn ska kunna tillgodogöra sig nyheter på ett adekvat sätt. De lyfter även fram 

granskningar som gjorts om nyheter som handlar om barn där barnen sällan kommit till tal, 

utan istället vuxna, och presenterat åsikter ur en vuxen persons perspektiv (Andersson, 

Meldré, Nilsson & Orring, 2003). 

 

Även om det vid vissa tillfällen inte passar sig att vända sig direkt till barn, tillexempel vid 

våldsbrott, är det oftast det mest demokratiskt korrekta att göra. Detta eftersom media i 

Sverige har statligt stöd för att kunna vända sig till vanligt folk, och i den kategorin ingår även 

barn. När allvarliga brott har ägt rum har media istället vänt sig till föräldrarna och gett råd 

om hur de ska förklara situationen för sina barn vilket författarna menar inte är det ultimata. 

Författarna talar även om barn ur ett framtidsperspektiv då barnen är framtidens vuxna och 

genom att nyheter även vänder sig till barn går det att öka deras engagemang, förståelse och 

deras identifiering som medborgare i samhället. Vi vet även att barn idag har tillgång till 

datorer och internet i sin skola vilket även ökar vikten av att involvera barn i samhället och 

öka deras förståelse då vi lever i en komplicerad värld med många globala händelser som 

påverkar på både mikro och makronivå (Andersson, Meldré, Nilsson & Orring, 2003).  
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2.2 Tidigare forskning 
 

2.2.1 Tracing children’s politics  

 

Kirisi Pauliina Kallio och Jouni Häkli (2011) genomförde en undersökning med 

Barnkonventionen som bakgrund, i Finland angående barn och politik. De undersökte hur 

politiken återspeglar sig i barns vardagliga liv och hur barn deltar i politiska frågor som utförs 

av regeringen. Genomförandet skedde genom att forskaren studerade de barnfrågor som 

regeringen diskuterar samt genom att studera vilka metoder regeringen använder för att 

förbättra barnpolitiken, som innebär frågor i politiken som rör barn. De genomförde även 

studien genom att studera hur barn deltar i frågor som handlar om dem själva men även hur 

politiken tar plats i deras vardagliga liv (Kallio & Häkli, 2011).  

 

Det som författarna kom fram till är att det har skett en förändring i politiska frågor som rör 

barn och att denna förändring har skett genom lagreformer. Genom lagreformerna har staten 

och kommunerna försökt, bland annat genom skolan, att få barn att bli mer engagerade i 

politiken. De har försökt få barn att bli mer engagerade genom att bland annat bidra med 

kunskap om ämnet politik. Ett annat sätt de försökt få barn mer engagerade är genom att ha 

elevråd där barn får möjligheten att agera politiskt. Genom elevrådet får barn agera politiskt 

på så sätt att de får rösta fram kandidater till elevrådet vilka i sin tur ska diskutera frågor som 

barn tycker är viktiga. Kallio och Häkli (2011) menar dock att det bara är en minoritet av 

barnen som engagerar sig politiskt på fritiden. Detta bidrar till att bara vissa barns åsikter och 

idéer blir hörda medan andras inte blir det (Kallio & Häkli, 2011). 

 

Att studera barn och politik är inte något enkelt, hävdar Kallio och Häkli (2011), då det inte 

finns tillräckligt utvecklade metoder för hur detta ska utföras. Barn använder sig av ett annat 

språk än vad vuxna gör. För att kunna få barn att engagera sig mer i politiska frågor som berör 

dem själva menar författarna att vi i första hand måste utveckla metoder för att studera barns 

tankar. När sedan dessa metoder är utvecklade kan vi gå vidare med att först ta reda på vilka 

frågor barn anser är viktigast och utifrån detta komma fram till metoder om hur vi, 

vuxenvärlden, kan få barn att bli mer engagerade i dessa frågor (Kallio & Häkli, 2011). 
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2.2.2 Comparing Rural and Urban Children’s Preceptions of an Ideal Community  

 

Machemer, Bruch och Kuipers (2008) presenterar i sin artikel resultat från sin studie kring 

barns deltagande i ”urban design and planning processes”, som går att översätta som 

samhällsplanering. Målet med studien var att identifiera hur barn ser på det ideala samhället 

samt om uppfattningen om ett idealsamhälle skiljer sig åt beroende på om barnen bodde i 

staden eller på landet. Författarna anser att barn och ungdomar exkluderas från 

samhällsplaneringen och detta beror bland annat på att barn inte ses som aktiva medborgare. 

De menar att barn måste ses som nuvarande medborgare vilket innebär att de är en del av 

samhället redan som barn och ska behandlas därefter. De bör även ses som framtidens 

medborgare då de i framtiden blir myndiga och får fler rättigheter. Dock menar författarna att 

barn har rätt att vara delaktiga i samhällsplaneringen och baserar denna argumentation utifrån 

tidigare studier som har gjorts som har visat att barn har kompetensen att på ett funktionellt 

sätt bidra till samhällsplaneringen (Machemer, Bruch & Kuipers, 2008). 

 

Machemer m.fl. (2008) förklarar att barn har en förmåga att analysera samhället på ett annat 

sätt än vuxna. Detta kan de göra då de har en inre rumslig kognition som står i relation till vad 

de lär sig samt att barn är väldigt duktiga på att observera sin miljö och utifrån 

observationerna analysera den (Machemer, Bruch & Kuipers, 2008). 

 

Studien bestod av både barn från landet och från staden. De som var från landet gick i årskurs 

tre till tio medan de från staden gick mellan fjärde och åttonde klass. Studien delades in i två 

faser. I den första fasen fick barnen 52 bilder att välja mellan som representerade olika 

fenomen som fanns i samhället exempelvis gårdar, industrier m.m. I andra fasen fick barnen i 

grupp, med hjälp av vuxna assistenter, göra modeller av sitt idealsamhälle (Machemer, Bruch 

& Kuipers, 2008). 

 

Studien visade att barn är kapabla till att bygga sina idealsamhällen men uppfattningen om 

hur idealsamhället ser ut påverkas av miljön barnen lever i. Resultatet visade att oavsett om de 

kom från staden eller landsbygden ville de ha gemensamma platser där möjligheten för 

interaktioner finns. Vidare visade resultatet även att det finns en skillnad mellan innehållet i 

städernas och landsbygdens modeller. Modellerna som skapades av barn från staden bestod av 

kommersiella butiker, tätare småhus men även kärnkraftverk, medan barnen från landet hade 

byggt upp ett samhälle i förortsmiljön med bland annat grundskolor. Utifrån bilderna drog 
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författarna slutsatsen att barnen skapade modellerna av ett idealsamhälle utifrån vad de kände 

till från sin miljö (Machemer, Bruch & Kuipers, 2008). 

 

2.2.3 Politics is also ”child’s play”  

 

I artikeln presenterar Diana Milstein (2010) en observationsstudie om barns förmåga att agera 

som politiska aktörer. Studien bygger på en enskild händelse som skedde i en skola i Buenos 

Aires, där barn som går i femte klass (ålder 10-15) lyckades får sin lärare avskedad efter att 

hon misshandlat eleverna. Som en reaktion till händelsen hade barnen börjat göra uppror i 

form av att skrika i klassrummet, men även genom att hoppa på borden och att störa andra 

lektioner. Andra lärare fick komma till klassrummet för att lugna ner situationen och barnen. 

Deras kollektiva agerande i klassrummet resulterade i att barnen fick stöd från sina föräldrar, 

lärare och även rektorn på skolan, vilket ledde till att läraren i fråga fick sparken. Agerandet 

visade på att barnen för en stund hade makt genom att de som grupp stod upp mot en vuxen 

lärare. Auktoriteten på skolan förändrades på så vis att makten i skolan blev mer demokratisk 

fördelad och därmed blev skolan mer rättvis. Med denna händelse menar Milstein (2010) att 

oavsett ålder så förstod barnen att genom gemensamt agerande kunde de påverka händelser 

som involverade dem (Milstein, 2010).  

 

Genom denna händelse visade barnen att även de har förmåga att utnyttja sin politiska makt. 

Detta resulterade i att flera lärare efter incidenten avslutade sin tjänst och den som fick stanna 

kvar var den lärare som visade intresse för barnen. Även om detta är en väldigt specifik 

händelse vill Milstein (2010) visa att vi inte kan ignorera barns medvetande och kunskap i att 

skapa självständiga initiativ. Oftast uppfattar vuxna människor barns erfarenheter som 

barnsliga vilket betyder att barn anses som känslomässiga individer utan ansvar och det anser 

författaren är fel. Författaren säger själv att under studiens gång lärde hon sig mycket av 

barnen och att även barnen lärde sig mycket (Milstein, 2010). 

  

2.2.4 The Politics of Race and Gender: Children's Perceptions of Discrimination 

and the U.S. Presidency 

 

Bigler, Arthur, Hughes & Patterson (2008) visar i deras artikel att barn mellan 5-10 år har 

bestämda åsikter om samhällsfrågor, vilket de menar är viktigt att lyfta fram då de oavsett 

ålder är samhällsmedborgare. Författarna motiverar valet av att studera unga barn med att 

förklara dem som framtidens vuxna och som sociala individer som formas från födseln ur en 
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socialisationsprocess som pågår hela livet. Tanken bakom studien var att få en uppfattning om 

huruvida barnen reflekterat kring att de tidigare 43 presidenter som suttit i Vita huset i USA 

enbart varit vita, europeiskamerikanska män. Barnen som tillfrågades var afroamerikanska, 

latinamerikanska och europeiskamerikanska flickor och pojkar mellan 5 – 10 år och frågorna 

som ställdes var medvetet formade efter barnens etnicitet i relation till den etnicitet som fanns 

och funnits i Vita Huset. Metodologiskt valde forskarna att närma sig barnen en och en, 

närvara vid varje kvantitativ intervju och se till att ha väl förberedda svar på frågor som kunde 

uppkomma och se till att både få fram kvantitativ data, observation, samt inspelad data. De 

ställde även frågor om samhällsengagemang och rösträtt men även demokrati då barn i USA 

redan från förskolan lär sig om Vita huset, valet och presidenten (Bigler, Arthur, Hughes & 

Pattersson, 2008).  

 

Tillvägagångssättet för själva studien var att visa bilder på presidenterna och ställa frågor om 

deras namn, etnicitet och kön. För varje barn fanns en vuxen av samma etnicitet och kön. 

Detta var för att barnen skulle känna sig trygga i sin egen roll i undersökningen som var 

omfattande. Frågor som Bigler m.fl. (2008) ställt rör kunskapen om presidentämbetet i 

relation till kön, etnicitet och diskriminering och det har utgåtts ifrån att barnen genom egna 

observationer och konstruktivt tänkande som små samhällsmedlemmar har svarat på detta. 

Barnen kom i studien bland annat fram till att anledningen till att vita europeiskamerikanska 

män enbart varit presidenter berodde på att de var bättre än både afroamerikanska och 

kvinnor. Detta var någonting som påverkade flickor och afroamerikanska barn negativt och de 

tyckte det var mycket dåligt, medan majoriteten av de europeiskamerikanska pojkarna tyckte 

det var bra och såg det som någonting positivt. Resultatet visade även att de barn som kände 

igen sin etnicitet på bilderna i studien hade mer tilltro till sig själva som framtida presidenter 

än de barn som inte kände igen sin etnicitet på bild (Bigler, Arthur, Hughes & Pattersson, 

2008). 

 

2.2.5 Girls Run the World?: Caught between Sexism and Postfeminism in School  

 

Pomerantz, Raby och Stefanik (2013) har i en nyare studie undersökt hur unga tjejer, i åldern 

12-17 år, upplever skolans värld då författarna menar att tjejer i allmänhet har en föreställning 

om att det idag råder jämlikhet mellan könen, trots att skolans värld är full av sexism. 

Författarna börjar sin studie med att beskriva nyliberalismens framfart och hur det har 

påverkat unga tjejer från 90-talet och framåt. De tar även upp fenomenet ”duktiga flickor”, 
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som är individualiserade och stöpta i nyliberalismens form, så kallade ”supergirls” som är 

populära, framåtsträvande och välanpassade. Dessa är skapade av västerländska stater och 

media. De ses som fogliga, stressfria och ses som en person i första hand och i andra hand 

som en kvinna (Pomerantz, Raby & Stefanik, 2013). 

 

Författarna använde sig av en feministisk poststrukturell intervjuteknik i sin studie vilket 

innebär att intervjupersonerna ses som experter i sitt egna liv och de samtal som görs ska 

resultera i åsiktsbildning av ett visst ämne. En annan viktig process i intervjun var att ställa 

samma fråga på olika vis för att fördjupa tjejernas tankar kring sexism och om det förekom på 

deras skola. Ett exempel på detta var att ställa olika frågor om samma situation vid tillfällen i 

skolan till exempel bemötandet av eleverna inne på lektionstid. Genom att få dem att se 

skolsituationen ur ett annat perspektiv insåg de att sexism förekom på deras skola. Det var 

också viktigt att kunna definiera frågor och förklara vid oklarheter för barnen så de själva 

kunde fundera kring ämnet och komma till egna slutsatser som studien kunde analysera. Till 

exempel förklarades sexism på enklaste vis genom att få barnen att förstå att det är när pojkar 

och män behandlas bättre och ses som mer värda än flickor och kvinnor (Pomerantz, Raby & 

Stefanik, 2013).  

 

Resultatet av studien var bland annat hur tjejerna definierade feminism i deras vardag. Här 

menade författarna att feminismen enligt barnen innebär att kvinnan är ett offer i en 

mansvärld och det var tydligt att ingen ville definiera sig som ett offer. Majoriteten ville inte 

heller se sig som feminister på grund av detta. De ansåg att sexism inte existerade, men i takt 

med att frågorna omformulerades fick de själva fundera ett par gånger till och det resulterade i 

andra svar. Det visade sig att sexism förekom både på lektioner av lärare, av pojkar i skolan, 

på rasten och på fritiden. Nu började tjejerna svara kring feminismen och kring dem själva på 

ett annat sätt och inte minst genom de uppföljande frågorna som resulterade i att tjejernas svar 

blev mer utvecklande. I de uppföljande intervjuerna framkom det att tjejerna hade funderat en 

del och förändrat vissa åsikter vilket var just syftet med den poststrukturella intervjutekniken 

(Pomerantz, Raby & Stefanik, 2013). 
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2.3 Sammanfattning 
 

Det finns flertal gemensamma nämnare för ovanstående artiklar. Samtliga artiklar har studerat 

barn mellan 5 – 18 år för att få fram empiriskt material. De betonar vikten av att vända sig till 

även yngre barn inom forskningsvärlden för att kunna påverka barn idag som i framtiden 

kommer vara en del av den beslutande vuxenvärlden. Merparten av artiklarna talar även om 

de fördomar vuxenvärlden ofta har till yngre barns kunskaper kring bland annat 

samhällsfrågor och samhällsengagemang. Det nämns på flera ställen att barn utesluts ur 

forskningsvärlden på grund av vuxnas okunskap.  

 

Den forskning vi har lyft fram i detta avsnitt lyfter barn som engagerade samhällsmedborgare 

med bland annat kunskap, åsikter och idéer. I alla studier vi presenterat har forskarna utgått 

ifrån barnperspektivet och belyst vikten av att möta barn på deras nivå för att se deras styrka. I 

fyra av fem artiklar har det handlat om individperspektivet och den femte har tittat på hur 

maktstrukturer i olika länder kan involvera barn för att engagera dem. 

 

Det som skiljer artiklarna åt är dels sättet att undersöka barn ur ett barnperspektiv. Man har 

studerat om det finns skillnader mellan barn som kommer från olika miljöer för att se om barn 

med olika bakgrund drömmer om bättre uppväxtmiljö eller saknar något i sin närmiljö men 

har kunnat påvisa att barn målar upp en drömmiljö som liknar deras egen och att de tycker 

gemensamma mötesplatser är mycket viktiga att bevara i ett samhälle. Forskarna har även 

genom att visa bilder på presidenter kunnat påvisa att barn i mycket hög grad påverkas av 

deras vuxna förebilder både i hemmet men även ur ett större perspektiv, nämligen 

presidentskapet. I studien som handlade om presidenter som suttit i Vita Huset kunde man se 

att flickor, afroamerikanska och latinamerikanska barn kände sig mindre värda än pojkar som 

var europeiskamerikanska av den anledningen att enbart vita europeiskamerikanska män år 

2008 hade suttit vid makten.  

 

Genom att intervjua barn som såg sig själva som duktiga flickor kunde forskarna belysa den 

kamp unga flickor idag går igenom där de utan att förstå brottas med daglig sexism samtidigt 

som de förväntas tåla det och låta det fortgå. Och genom att aktivt delta i en studie bland barn 

har forskare kunnat avslöja sina egna fördomar om barn som oförstående. Forskarna har i den 

studien tvärtom lärt sig av barnen då barn hittar lösningar och har förmågan att mobilisera vid 

behov för att påverka sin närmiljö.  
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Genom att vi noga läst och sammanfattat de artiklar vi valt att använda oss utav känner vi att 

vi blivit stärkta i vår övertygelse och fått medhåll ur forskningssynpunkt att barn i den ålder vi 

undersöker har kompetensen att svara på de frågor vi valt att ställa. Vi har även inspirerats 

både vilka frågor vi ska ställa och hur vårt tillvägagångssätt kan vara för att nå barnen 

framgångsrikt. Vi kan slutligen i detta avsnitt också konstatera att oavsett vilken vetenskaplig 

inriktning de olika studierna har kan vi se den sociologiska relevansen på en djupare nivå då 

de olika artiklarna visar på att oavsett utgångspunkt behövs ett medvetet agerande från vuxna 

individer i ett samhälle för att se potentialen hos unga individer i ett samhälle.   

3. Teorier 
 

 

I det här kapitlet presenteras de teorier som valts till studien. Teorierna och begreppen som 

används är politisk teori, socialisationsprocessen, genus samt gruppstyrda. Perspektivet i den 

här uppsatsen är att lyfta barns röster om politik, d.v.s. samhällsfrågor. Vid födseln inleder 

barn sina liv med att socialiseras i den globala världen och i samhället först genom familjen 

och sedan via förskolan och den obligatoriska skolgången. Institutionens påverkan på 

individen innebär att barnen hamnar i grupper där de påverkar varandra bland annat genom 

gruppstyrning och utvecklar en ständig strävan efter att passa in i gruppen. När de sedan blir 

några år äldre börjar de skapa sina egna åsikter om vad som händer i samhället och om den 

politiska världen. Politisk teori innehåller bland annat begreppen demokrati och jämlikhet 

som vi utgått ifrån i våra frågor till barnen för att hålla oss inom ramen för våra teorier och 

samtidigt visa att barnens ord är värda att lyssna på, både för studien och för vuxenvärlden.  

 En annan aspekt av barns röster om politik är deras syn på jämställdhet som vi vill 

undersöka. 

  

3.1 Politisk teori 
 

Politisk teori är ett samlingsbegrepp för frågor som berör vårt samhälle. Ett sätt att försöka 

förklara politisk teori är att studera hur vi agerar vid till exempel politiska problem. Det 

handlar om att utveckla argumenten och granska dem när det kommer till hur en politisk makt 

bör fördelas och utövas. Backman och Mörkenstam (2009) menar på att politik, dess 
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utövande, tillvägagångssätt och konsekvenser måste förklaras och att det inte är tillräckligt 

med att bara berätta vad för slags för politik som existerar. Eftersom den politiska arenan är 

bred sätts den i relation till olika begrepp, bland annat demokrati och jämlikhet (Backman & 

Mörkenstam, 2009). 

 

En enkel definition av begreppet demokrati är folkstyre, men här går vi vidare och visar hur 

Backman och Mörkenstam (2009) resonerar för en fördjupad förståelse av 

demokratibegreppet. De utgår bland annat från demokratiteoretikern Robert Dahl och hans 

förklaring på demokratibegreppet. Dahl ser en ”fullständig proceduriell demokrati som ett 

styrelseskick med fem kännetecken” (Backman & Mörkenstam, 2009, s.17). Det första är 

politisk jämlikhet vid alla beslut, vilket innebär att alla medborgares önskemål ska ses som 

lika viktiga. Det andra är effektiv delaktighet, vilket har att göra med att alla medborgare ska 

ha samma möjlighet att uttrycka sina åsikter vid beslut. Att medborgarna ska ha kunskap om 

vad beslutet innebär samt vad konsekvenserna av beslutet blir är den tredje punkten. Som 

fjärde punkt menar Dahl att medborgarna ska ha möjlighet att kontrollera dagordningen vilket 

gör att de beslutar om vilka frågor som ska lyftas fram i politiken och vilka som inte ska det. 

Den sista punkten handlar om att medborgarna i en stat bör inkluderas i den politiska agendan 

exempelvis genom att ha demokratiska rättigheter och frihet inom staten (Backman & 

Mörkenstam, 2009).   

 

Jämlikhet är ett annat begrepp som kopplas till den politiska teorin. Backman och 

Mörkenstam (2009) tar upp fyra jämlikhetslogiker varav den första är likadelsprincipen. Detta 

innebär att det som fördelas ska fördelas jämt mellan alla och syftet blir då att hänsyn tas till 

allas intressen. Den andra jämlikhetslogiken hamnar i relation till ekonomiska resurser och 

det handlar om att alla samhällsmedborgare ska få samma erbjudande vid tider av olyckor och 

utsatthet. Att alla medborgare ska erbjudas lika möjlighet att utvecklas och ta del av 

samhällslivet är den tredje punkten. Detta innebär att det inte ska spela någon roll vem 

personen är eller vad den har för levnadsförhållanden utan alla ska ha lika möjlighet i livet. 

Den sista likadelsprincipen är lika utfall-principen vilket innebär att alla ska lyckas lika bra. 

Detta är dock någonting som inte är möjligt då det exempelvis vid politisk omröstning alltid 

är någon som vinner medan någon annan förlorar (Backman & Mörkenstam, 2009).   
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3.2 Socialisationsprocessen och gruppstyrda 
 

De här teorierna har vi valt att lyfta i relation till varandra då vi vill titta närmare på barn som 

individer i en viss grupp och jämföra svaren med barn som svarar i grupp. 

3.2.1 Socialiseringsprocessen  
 

Begreppet socialisation utvecklades bland annat av Emile Durkheim på 1900-talet. Durkheim 

definierade begreppet som vuxnas påverkan på barn i samhället (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Socialisation är sättet vi som vuxna människor formar barn vad gäller uppfostran och 

uppväxtvillkor.  

 

En av socialpsykologins utgångspunkter är att människan från att den föds till att den dör 

socialiseras. Angelöw och Jonsson (2000) nämner två olika slags socialisationer; primär och 

sekundär. Den primära inriktar sig på den socialisation barnet får de första levnadsåren från 

sin närmaste omgivning som till exempel föräldrar. Den sekundära är mer inriktad på den 

process som sker utanför hemmet till exempel grundskolan som är obligatoriskt idag i 

Sverige. Det finns forskare som även lyfter en tertiär socialisation vilken lägger fokus på hur 

massmedia, politiska organisationer och reklam får en systematisk påverkan hos individen 

(Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

När man ser på socialisation som en del av människans utveckling menar Angelöw och 

Jonsson (2000) att det är viktigt att man ser även barn som aktiva viktiga rollutövare och 

medborgare i ett samhälle. Författaren förtydligar att det inte bara är ungdomar och vuxna 

som är aktiva i samhället och upprätthåller normer och värderingar utan även barn har en lika 

aktiv roll i samhället. Angelöw och Jonsson (2000) belyser ytterligare vikten av att alla 

samhällsmedlemmar bör ses och höras som individer i ett samhälle, inte bara för att se barnets 

förhållande till omvärlden utan även ur ett sociologiskt perspektiv där man inom forskning 

bör lyfta fram barn som en del i ett socialt sammanhang.  

 

Angelöw och Jonsson (2000) studerar socialisationsprocessen som formas utefter vilken 

generation som växer upp. Författaren menar att eftersom Sverige är ett land som försöker 

anpassa sig till sin omvärld förändras normer och värderingar utifrån den tidsålder barn växer 

upp i. Konsekvenserna av förändrade normer och värderingar menar Angelöw och Jonsson 

(2000) har varit konflikter mellan generationerna.  



 14 

 

Utifrån teorin om att livet är en socialisationsprocess delas människans sociala utveckling in i 

olika perioder och barn mellan 7 – 10 år tillhör den s.k. konkreta operationernas period. Ur 

det här perspektivet menar Angelöw och Jonsson (2000) att barnet tänker logiskt men är 

beroende av att konkretisera för att förstå medan förmågan att generalisera inte ännu vuxit sig 

stark. Det kan innebära att för att ett barn ska förstå så måste de relatera till något de själva 

upplevt.  

 

3.2.2 Gruppstyrda 
 

Riesman (1999) diskuterar den sociala individen och vilka olika sociala karaktärstyper som 

har funnits under historiens gång i samhället. Att vara social är en del av den mänskliga 

karaktären och den är viktig för de sociala gruppernas upprätthållande i samhället. Riesman 

(1999) tar upp tre sätt hur idealet för den sociala karaktären har sett ut genom tiderna. Dessa 

ideal är de traditionsstyrda, inifrånstyrda samt gruppstyrda. Den gruppstyrda menar Riesman 

(1999) förklarar individers beteende i vårt moderna samhälle.  

 

Den gruppstyrda lever i ett samhälle som är beroende av gruppstyrdhet och individerna 

befinner sig ständigt i en förändring av sin sociala omgivning. Till skillnad från de två tidigare 

idealen som funnits har vänner, bekanta och kollegor blivit mycket viktigare i det nya 

samhället. Individen anpassar sig till olika sociala situationer, samt dennes egen omgivning. 

Genom att anpassa sig passar individen snabbt in i de olika grupper som finns vilket kan leda 

till att personen får en falsk personalisering. Då individen är beroende av någon form av 

socialt erkännande blir relationen med bland annat kollegor och vänner lätt falsk eftersom 

individen måste förställa sig för att passa in. Det viktigaste för individen är att den är populär. 

Redan i tidig ålder lägger föräldrar vikt på att barnen ska ha en bra social kompetens samt lära 

sig mer om social utveckling (Riesman, 1999). 

3.3 Genus 
 

Genus, som är en social konstruktion, handlar om våra föreställningar. En kvinna kan 

uppfattas som mer omvårdande, känslig och mer intresserad av relationer, medan män 

uppfattas som självständiga, målmedvetna och beslutsfattande. Trots att genus, enligt Yvonne 

Hirdman, skapas och upprätthålls socialt menar hon att människan reproducerar 



 15 

föreställningen om skillnader i kön hela tiden. Ett av de största problemen är att ”man binder 

könen till sysslor, platser och egenskaper” (Hirdman, 1988, s. 57) 

  

Hirdman (1988) förklarar dessa föreställningar som ett genuskontrakt som formar individen 

från födseln och påverkar en resten av livet. Våra sociala skillnader är alltså enligt Hirdman 

formade av våra normer, värderingar, förväntningar både historiskt och i nutid. Ett exempel 

kan vara att man ser på flickor som duktiga och pojkar som busiga.  

 

Jane Freedman (2003) beskriver i boken ”Feminism – en introduktion” begreppet genus som 

del av något större, nämligen den feministiska politiska debatten. Hon menar att 

problematiken kring ämnet hur kvinna och man ska bli mer jämlika är att man tenderar att 

istället fokusera på skillnaderna i kön. Historiskt sett lyfter även hon, precis som Hirdman, 

fram hur kvinnan har förpassats till vissa roller och iklätts sämre kvalitativa egenskaper än 

mannen. Bland feminister har den politiska debatten handlat om man inom politiken ska 

hävda kvinnans jämlikhet med mannen och förneka könsskillnader, eller om man ska hävda 

jämlikheten genom att ge kvinnans unika egenskaper ökat värde i samhället (Freedman, 

2003). Den feministiska debatten är intressant för oss i den här studien då vi vill undersöka 

hur barnen talar om kvinna och man och deras roller då genuskontraktet är något som 

reproduceras hos individen och i samhället hela tiden. 

3.4 Sammanfattning 
 

Det övergripande temat i vår studie är barns intresse för politik, det vill säga den 

parlamentariska politiken; barns uppfattning om bestämda samhällsfrågor och om barn får 

tala. Den politiska teorin och dess begrepp vi använt oss utav kopplar vi till våra 

frågeställningar i studien där vi utgår ifrån ett demokratiskt och jämlikhetsperspektiv för att 

legitimera vår studie kring barn som medborgare.  

 

Angelöws och Janssons (2000) teorier kring socialisationsprocessen har stärkt vår tanke kring 

barn som individer och viktiga aktörer i ett bärande samhälle. Genom att belysa deras roller är 

vår tanke att lyfta vikten av deras åsikter som sociala aktörer kring bestämda samhällsfrågor 

så att vuxenvärlden hör. Vi valde den teorin eftersom den forskning vi valt att använda oss 

utav utgår ifrån barn som sociala aktörer i ett samhälle utifrån olika perspektiv. Vi ansåg den 

mycket passande då syftet med vår uppsats är att lyfta de barn vi interagerat med på olika vis. 
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Vi har även valt att ur Riesmans (1999) teori om de gruppstyrda se barn ur grupperspektiv 

eftersom vi vill undersöka hur barnen vi talat med utrycker sig i grupp, alltså om svaren 

skiljer sig något vid de olika tillfällen vi träffat barnen. Vi ser dem fortfarande ur aktörs-

perspektiv men jämför deras svar istället i grupp. 

 

Vi har valt att nämna Hirdman (1988) och Freedmans (2003) tankar om genus och feminism 

för att definiera begreppen och koppla dem till den politiska tråden i vår studie eftersom vi 

anser det vara viktigt att lyfta även det perspektivet när man talar om politik. Vår tanke är då 

inte att barnen ska ta ställning utan mer fritt tala om hur de tänker kring ämnet i skolan, på 

fritiden och i hemmet. Det är även något som tas upp i den forskning vi valt att använda oss 

utav och blir därför en naturlig del av vår studie. Vi vill åter lyfta perspektivet om barn som 

framtida vuxna och höra vad de egentligen bär med sig för att förstå deras bild av begreppen. 

Eftersom genus är en social konstruktion vill vi alltså se vad framtidens vuxna kan tänkas 

reproducera. 

4. Metod 
 

I det här kapitalet kommer en presentation av metodvalet som användes för undersökningen 

behandlas. Inledningsvis redogörs det vilken metodoansats samt metod som användes i 

studien. Vidare försätter presentationen med en förklaring av urvalet och tillvägagångsättet 

för studien. Metodkapitlet avslutas med vilka etiska aspekter som vi har haft i åtanke under 

studiens gång, samt en metodreflektion. 

4.1 Metodansats 
 

Metodansatsen som valdes till vår studie var hermeneutiken. Den här metodansatsen används 

när forskaren vill tolka, förstå och förmedla olika individers upplevelser (Fejes & Thornberg, 

2009). När forskaren använder sig av hermeneutiken som metodansats vill forskaren få fram 

upplevelsen och tolkningen av subjektet (Sjöberg & Wästerfors, 2008). Metodansatsen är 

lämpad att använda när syftet är att få tillgång till intervjupersonernas egna upplevelser av ett 

fenomen (Fejes & Thornberg, 2009). Då syftet med vår studie är att skapa en förståelse av 

vilket intresse barn har för politik och samhällsfrågor samt vilka samhällsfrågor de anser är 

viktiga passar den hermeneutiska metodologin. 
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Hermeneutiken utgår från att helheten samt delarna av helheten inte går att förstås separat 

utan måste förstås i relation till varandra. Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Genom att genomföra den här växlingen mellan delen och 

helheten hela tiden uppnår forskaren en djupare förståelse för fenomenet som undersöks 

(Sjöberg & Wästerfors, 2008). I studien använde vi oss av den hermeneutiska cirkeln genom 

att analysera materialet utifrån vad enskilda individer (delen) sa under intervjuns gång i 

relation till helheten, som är vårt samlade resultat, den tidigare forskningen och de teorier vi 

valt att lyfta. 

4.2 Kvalitativ forskning 
 

Det som skiljer den kvantitativa forskningen från den kvalitativa är att den förstnämnda 

använder oftast ”sifferdata”. Den kvalitativa forskningen syftar mer till ”orddata”, vilket 

innebär att det kan handla om vad olika personer har sagt eller vad forskaren har observerat. 

Med den kvalitativa forskningen går forskaren in mer på djupet än vad denne kan göra med 

kvantitativ forskning (Fejes & Thornberg, 2009). Detta är någonting vi vill göra då vi inte vill 

få fram siffror på vilket intresse barnen har för politiken utan deras egna tankar som även 

passar bättre in på den kvalitativa forskningen.  

4.3 Metod 
 

Utifrån valet att använda en kvalitativ ansats valde vi att först använda oss av en fokusgrupp 

för att sedan komplettera med enskilda intervjuer. Att använda sig av en fokusgrupp innebär 

att en grupp människor väljs ut och samlas för att diskutera ett gemensamt tema som de har 

liknande kunskap om. Forskaren väljer ut en grupp människor för att undersöka deras 

uppfattningar, känslor och idéer kring ett specifikt tema (Denscombe, 2009). Valet att 

använda en fokusgrupp berodde på att vi ville skapa en diskussion mellan barnen för att se om 

deras tankar och uppfattningar om ämnet skiljde sig åt. En annan anledning var även att vi 

trodde att barnen skulle få en trygghetskänsla eftersom de hade varandra i gruppen. Detta var 

inget som garanterat skulle ske men en tanke vid valet av metod.  

 

Materialet som samlades in under fokusgruppens gång var inte tillräcklig och kompletterades 

därmed med enskilda semistrukturerade intervjuer. Tanken om att en större trygghetskänsla 

skulle uppstå i fokusgruppen visade sig vara fel då barnen kom med sina åsikter oavsett. 

Semistrukturerade intervjuer används när forskaren vill åt individens åsikter, uppfattningar, 
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känslor och erfarenheter kring fenomenet. Att forskaren använder sig av semistrukturerade 

intervjuer innebär att denne har förberett några frågor, samt ämnen, som intervjun kommer att 

behandla. Trots att det finns planerade frågor som ska ställas ska forskaren vara flexibel på så 

sätt att hen ger intervjupersonerna möjlighet att utveckla sina åsikter samt utförligt kunna 

förklara dessa (Denscombe, 2009). Valet att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

berodde på att vi ville ha möjligheten att ställa följdfrågor till barnen samt att låta de leda 

diskussionen till ämnen de tyckte var intressanta inom politiken. Valet berodde även på att vi 

ville ha möjligheten till att ställa följdfrågor om det var något som vi inte förstod av det 

barnen sade. Följdfrågorna gjorde det även möjligt att ställa frågor som gjorde att barnens 

svar blev mer utvecklade. 

4.4 Att intervjua barn 
 

Det är viktigt att veta att barn inte uttrycker sig på samma sätt som vuxna och därmed behöver 

forskaren själv vara tydlig med vad hen själv anser (Cederborg, 2000), vilket vi var väldigt 

noga med. Viktigt är också att låta barnen själva berätta och inte anta att de menar något eller 

ställa för specifika frågor (Cederborg, 2000). Vi lät barnen få uttrycka sig själva och diskutera 

fritt kring de områden vi valde. Vidare ville vi inte heller försöka sätta orden i munnen på 

barnen då detta skulle kunna påverka deras svar. Meningen var att barnen skulle diskutera fritt 

utifrån de teman vi förutbestämt. Vi ställde följdfrågor för att fråga hur de menade eller hur de 

tänkte.  

4.5 Urval 
 

Urvalet i den här studien bestod av fyra flickor och tre pojkar i fokusgruppen där alla var i 10 

års ålder. De kompletterande intervjuerna bestod av fem flickor som också var i 10 års ålder. 

Urvalsmetoden som användes var flerstegsurval. Flerstegsurvalet innebär att forskaren gör ett 

urval utifrån ett tidigare urval (Denscombe, 2009). Urvalsmetoden gick till på så sätt att vi 

först avgränsade oss till Halmstad, vidare bestämdes det vilken skola i Halmstad som urvalet 

skulle väljas ifrån och till sist valdes en klass som går i årskurs tre då vi ville intervjua 10 

åriga barn. Sista steget i urvalet till fokusgruppen var att fokusera endast på barn som gick på 

fritids då vi inte fick uppta ordinarie skoltid. Vid de kompletterande intervjuerna valdes barn 

som hade möjlighet, från den klassen som tidigare valts i urvalstegen, att delta i intervjun som 

urval. 
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4.6 Tillvägagångsätt 
 

När valet av vilken skola vi skulle använda hade bestämts tog vi kontakt med rektorn på 

skolan. Efter att vi fått ett godkännande av rektorn av att få använda oss av deras skola tog vi, 

med hjälp av en flicka vi kände som gick i årskurs tre, kontakt med läraren som var ansvarig 

för klassen. Under lektionens tid fick vi snabbt dela ut information som barnen skulle ta med 

sig hem till sina föräldrar där det fanns en förklaring om vad studien handlade om samt hur 

det skulle gå till. Efter ett godkännande av föräldrarna tog vi kontakt med fritids och bestämde 

en dag och tid när vi skulle komma och utföra fokusgruppen.  

 

Dagen vid utförandet av fokusgruppen kom vi till fritids och pratade med barnen om studien. 

Valet om vilka som skulle delta baserades på klassen vi valt och vilka som sedan på fritids tid 

slumpmässigt valdes ut. Fokusgruppen tog plats i klassrummet och innan den började fick 

intervjupersonerna mer information om ämnet och fick även information om att intervjun var 

frivillig och att om de inte ville fortsätta behövde de inte göra detta. Vi försäkrade även 

barnen om att detta inte handlade om något prov, som exempelvis ett prov i skolan, utan vi 

ville bara veta vad de tyckte om ämnet som diskuterades. Fokusgruppen gick till på så sätt att 

en av oss började introducera ämnet genom att visa bilder på olika partiledare i riksdagen 

medan den andra observerade gruppen. Efter halva tiden byttes vi av så den andra intervjuade 

istället. Anledningen till detta var för att något skulle hända så barnen behöll fokus vilket de 

även gjorde. Sammanlagt pågick fokusgruppen i cirka 40 minuter. Under diskussionens gång 

kom barnen ifrån ämnet då de upptäckte annat som hände runt omkring dem. För att få 

tillbaka dem till ämnet behövde vi endast påminna dem om att vi skulle diskutera politik och 

på så sätt fick de tillbaka fokus.  

 

Vid de kompletterade intervjuerna tog vi kontakt via mail och telefon med barnens föräldrar 

samt barnen själva för att kunna genomföra de enskilda intervjuerna. För att få kontakt med 

både föräldrar och barn fick vi hjälp av flickan vi kände som gick i klassen som vi hade som 

urval. Sammanlagt bestod de kompletterande intervjuerna av fem flickor som alla var i 10 års 

ålder varav en av flickorna hade deltagit i fokusgruppen. Även här försäkrades barnen om att 

det var endast deras åsikter vi ville åt och att inga svar var fel. Intervjuerna varade mellan 20-

30 minuter vilket var tillräckligt för att få information från barnen utan att de blev trötta. 

Under både fokusgruppen och de enskilda intervjuerna var vi noga med att inte säga åt barnen 

vad de skulle säga utan själva låta dem komma in på ämnet. Vi ställde frågor som rörde 
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ämnen vi ville ta upp och sedan lät vi dem tala fritt. Anledningen var att vi inte ville att de 

skulle säga det vi ville höra utan att vi skulle få fram vad deras åsikter var. Dock kom de 

själva in på vissa samhällsfrågor utan att vi behövde nämna dem. 

4.7 Utformning av intervjuguide 
 

Frågorna som skedde vid fokusgruppen, samt intervjutillfällena, var baserade på den tidigare 

forskning som vi hade. Vi valde att visa upp bilder på partierna som deltog i valet 2014 som 

en öppning, samma metod som Bigler m.fl. (2008) hade. Andra frågor som vi valde att ställa 

baserades på vilka frågor som hade varit aktuella inför valet 2014 där bland annat frågor om 

jämställdhet samt invandring var relevanta. Vi var intresserade av att se vilken kunskap 

barnen hade kring det parlamentsakt styret vilket var anledningen till att vi ställde frågor kring 

valet.  

4.8 Etik 
 

Vid en studie är det viktigt att forskaren tar hänsyn till frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet för individerna som deltar. Det är viktigt att respondenterna får information 

kring forskarens undersökning samt att den är frivillig. Vid användning av minderåriga som 

respondenter är det nödvändigt med föräldrarnas tillåtelse. Det den minderårige säger ska 

behandlas konfidentiellt. Det ska även inte finnas möjlighet att spåra något till dem. 

Deltagarna får inte heller hamna i skada på grund av forskningen (Bryman, 2011). Som ovan 

nämnt informerade vi föräldrar och barn angående studien och vad det innebar att barnen 

deltog.  

4.9 Metodreflektion 
 

Efter genomförandet av fokusgruppen märktes det att genomförandet kunde skett lite 

annorlunda. Till en början kunde vi ha försäkrat oss helt att barnen inte hade några aktiviteter 

på fritids den dagen då intervjun skedde, vilket de hade. Ett annat problem som uppstod var 

att barnen i tredje klass skulle ha nationella prov under de två veckorna som vi hade 

fältarbete, vilket var anledningen till att intervjuerna inte kunde ske under skoltid.  

 

Efter genomförandet av fokusgruppen diskuterades valet om att komplettera med enskilda 

intervjuer, vilket vi gjorde. Vi märkte att vid de kompletterade intervjuerna fick vi mer 

material. Detta var inget vi kunde vetat i förväg, utan som ovan nämnt var vår tanke att 
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barnen skulle få en trygghetskänsla av att vara i grupp, vilket de även fick. I efterhand tror vi 

att det hade varit bäst att från början utföra enskilda intervjuer.  

 

Vi märkte även att det var svårt att få djupare följdfrågor. Anledningen till detta var mest, tror 

vi, för att barnen var väldigt kortfattade och rakt på sak. Det var väldigt svårt att få fram mer 

information än det som de berättade. Vidare kunde det bero på att barnen också blev trötta 

under intervjuns gång och orkade inte svara mer på frågor. Därför var det en fördel att vi 

utförde kompletterade intervjuer så vi fick in material från båda tillfällena.   

5. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer en redovisning av resultatet från fokusgruppen samt från de fem 

individuella intervjuerna. Sammanlagt deltog fyra flickor och tre killar i fokusgruppen. De 

kompletterande intervjuerna bestod av fem flickor. Redovisningen av resultatet är uppdelat i 

två teman: Kunskap om politiska partier och valet och barns förhållningssätt till olika 

samhällsfrågor. Citat från intervjuns gång kommer även tas upp och namnet på barnen 

kommer vara fingerade för att skydda barnen.  

 

5.1 Fokusgruppen 
 

 
5.1.1 Kunskap om politik och valet  
 

Fokusgruppen inleddes med att vi visade upp bilder på partiledarna. Barnen kunde inte deras 

namn däremot kände de igen människorna på bilderna som politiker genom att tala om att de 

kände igen dem och försökte gissa sig till olika namn. Efter att vi berättat vad de hette kände 

de igen även namnen. När det kom till olika politiska partier kände barnen främst igen 

Socialdemokraterna samt Miljöpartiet. Anledningen till att de kände igen just Miljöpartiet 

berodde på att partiet har två representanter istället för en som i övriga partier. När bilden på 

Moderaterna kom upp mindes barnen att partiet nyligen bytt partiledare som även tidigare var 

statsminister. Flertalet i gruppen trodde att Reinfeldt fortfarande var sittande statsminister 

men med hjälp av oss lyckades en flicka i gruppen komma på namnet på vår nya statsminister 

(Stefan Löfven). Till frågan om de visste vad statsministerns arbetsuppgifter var svarade två 

barn:  
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”Att hjälpa typ Sverige och sådana saker. Nej att hjälpa folket i Sverige och sånt” (Linus 10 

år).  

”Att se till att allt är bra här i staden.” (Sofia 10 år) 

  

När det gäller kunskap om själva valet hade barnet ett svagt minne av det. Till en början sa 

barnen att detta var inget som de hade pratat om i skolan men sen när ett av barnen påminde 

de andra om att de faktiskt hade det så kom alla ihåg det. De berättade att de hade röstat på 

olika partier samt att de hade pratat i klassrummet med läraren om de olika partierna och då 

hade de fått säga vilka de trodde skulle bli det största partiet. Däremot ansåg barnen att prata 

om valet var inget som intresserade dem själva. Politik var inte heller något som de ansåg 

vara intressant att diskutera då samtliga tyckte ämnet var svårt och tråkigt. Dock diskuterade 

de gärna fattigdom och andra samhällsfrågor som de själva kom in på och utvecklade när vi 

frågade. 

 

5.1.2 Samhällsfrågor 
 

Under fokusgruppens gång fick barnen frågan vad de skulle vilja förändra i samhället om de 

fick chansen. På detta svarade några av dem att de bland annat ville ha Legoland i Sverige. En 

annan svarade: 

 

”Att de i Afrika liksom får ett bättre ställe att bo på, att de liksom inte ska leva sådär fattigt, 

att den där Ebola sjukdomen ska liksom försvinna…” (Sofia 10 år) 

 

Diskussionen blev mer aktiv när Sofia nämnde att hon ville hjälpa fattiga i Afrika. Efter det 

började de andra barnen också komma in på ämnet och diskutera att de ville hjälpa fattiga. 

Anna berättade om hur hon tänkte att fattigdomen kunde förbättras genom att starta företag 

och anställa fattiga i Afrika eller ge dem ett slags kontokort så de kunde köpa mat: 

 

”… vi säger Afrika det är ju typ ett fattigt land …Då kan man kanske starta ett företag och 

hjälpa alla länder som är fattiga och de som behöver hjälp … kanske ett kreditkort … eller 

inte ett kreditkort … eller jag vet inte hur jag ska förklara…” 

 

Vi frågade då om det var viktigt att hjälpa andra och fick till svar: 
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”Ja för tänk om vi hade gått ut och tiggt alltså då skulle det… tänk att känna så som inte att 

inte ge pengar och sånt till oss... tänk hur de också känner. För om vi också skulle gjort så att 

inte ge pengar och så skulle vi också blivit ledsna och så. Och inte ha någon mat och så. ” 

(Jonas 10 år) 

  

Utifrån diskussionen som barnen hade om fattigdom kom de in på ämnet tiggeri. Tiggeri var 

något som de gärna ville diskutera och delade gärna med sig av sina erfarenheter. Barnen 

berättade om hur de på olika sätt hade stött på tiggare utanför mataffärerna som de brukar gå 

tillsammans med sina föräldrar i samt hur de hade gett tiggarna pengar vid de tillfällena. Anna 

berättade att hon hade gett sina gamla kläder, som hon inte ville ha längre, till en av tiggarna 

då hen hade en dotter i Annas ålder.  

 

Vi fortsatte sedan att fråga barnen om elevrådet de hade i skolan. Vi har här valt att redovisa 

en dialog mellan barnen för att visa att samtliga var väl insatta i elevrådet och hur 

turordningen i skolans val av elevrådsrepresentanter ser ut. Samtliga kände till att det fanns ett 

elevråd på skolan och förklarade: 

 

Kalle: vi pratar om saker som vi vill ha i skolan och så… 

 

Suzie: tycker du att ni bli hörda?  

 

Kalle: ja… 

 

Malin: vi får bullar! 

 

Jonas: Vi får bullar, vi får kokosbollar, ah saft också. Kokosbollar med strössel på.  

 

Malin: Första gången var han sjuk så jag fick ta över.  

 

Sofia: Ja hon är extra. Om han är sjuk så går hon men nästa år är hon riktig.  

 

Kalle: men då lottar vi bara någon som får gå till elevrådet.  

 

Malin: och nästa år tar vi en annan. Och nästa år är någon annan extra. Och om vi säger att 

jag är extra nästa år och så fortsätter man så.  

 

Vi berömde gruppen för dess utförliga svar om hur systemet av elevrådsrepresentanter 

fungerar. Kalle berättade sedan spontant att skolan inte hade råd med vissa saker men om det 

var något han ville att skolan skulle ”fixa” så var det fotbollsplanen. Anledningen till detta var 
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att han ville ha konstgräs istället för grus då många barn har skadat sig på grusplanen. 

Diskussionen om jämställdhet kom upp mot slutet av samtalet. Barnen menade på att flickor 

och pojkar var båda lika mycket värda och att det inte fanns någon skillnad mellan dem.  

 
Kristina: … men tycker ni det spelar någon roll om statsministern är en tjej eller kille?  

 

Alla: Nej!  

 

Malin: Jo för tjejer bestämmer mer.  

 

Kristina: du tycker tjejer bestämmer mer? 

 

Jonas: tjejerna får mer i lön.  

 

Kristina: får tjejer mer lön än killar? 

 

Jonas: Ja killar typ ah nej… och tjejer är mer bestämda.  

 

Malin: killarna tar det mer lugnt bara och tjejerna bestämmer mer. 

 

En av frågorna vi ställde var om barnen ansåg att det spelade någon roll om statsministern var 

en kvinna eller man, vilket de svarade på att det inte gjorde det. Anledningen var kvinnor och 

män är lika bra och barnen menade på att det inte ska spela någon roll vilket kön en person 

har. 

5.2 Individuella intervjuer 
 

5.2.1 Kunskap om politik och valet  
 

Vår intervju med samtliga barn började med att försöka få barnen att förklara vad politik är. 

Samtliga tystnade direkt inför frågan ”vet du vad politik är?” och vi fick komma med förslag 

om vad politik kan handla om. Vi började med partier, partiledare, socialdemokraterna och då 

följde de flesta av barnen med ganska snabbt genom att upprepa vad vi sade. Olga förklarade 

att politik är att man ska säga vad man tycker och rösta. Sonja beskrev Sveriges styrelseskick 

som bra eftersom man här är fri att rösta och göra egna val. 

 

I samtliga individuella intervjuer fortsatte barnen samtalet genom att nämna vilka partier som 

sitter i Riksdagen som de kunde komma på. Fyra av fem respondenter nämnde både 

Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Miljöpartiet står enligt dem för att ta hand om vår 

miljö och Sverigedemokraterna för rasism. Eftersom ordet rasism kom upp frågade vi om de 
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visste innebörden i ordet. Vi fick inget konkret svar från någon av de tre som använde ordet. 

Olga kom in på det på följande vis:  

 

”Jag tycker i alla falla att socialdemokraterna och moderaterna ska samarbeta så att dom 

kan mosa Sverigedemokraterna…ja det är rasister som inte tycker att utlänningar ska få bo i 

Sverige. 

 

Det som framkom var att det är ett negativt laddat ord och att Sverigedemokraterna är dåligt. 

När Olga skulle berätta vilka partier hon kunde kom FI upp och hon förklarade för oss att FI 

är viktigt eftersom de står för att kvinnor är värda lika mycket som män. 

  

I samtliga intervjuer flöt ämnet om politiska partier på bra och när vi märkte att barnen inte 

hade mer att säga genom att de tystnade gick vi vidare till att tala om valet 2014. På frågan 

om de arbetat med politik i skolan svarade fyra barn sa att de har arbetat med politik förra året 

i skolan medan ett barn hävdade att de inte alls haft något om politik i skolan. Vi frågade om 

de visste att vi fått en ny statsminister och om de kunde namnet på denne men det var endast 

en som visste svaret. En av de tillfrågade berättade att de spelat ett spel i skolan nyligen där 

frågan om statsministerns namn kommit upp:  

 

”Den som drog lappen skulle läsa en fråga och så skulle alla vid borde satsa pengar på om 

jag kunde svaret eller ej. Om dom gissade fel skulle dom förlora pengarna och o dom gissade 

rätt skulle dom få dubbelt så mycket i pengar tillbaka. Alla satsade på att jag kunde svaret på 

den frågan men jag kunde ju inte svara på vad vår statsminister heter så dom förlorade 

pengarna.” 

 

När Lova berättat klart frågade vi och fick förklarat för oss att det var under en mattelektion 

det utspelades och det handlade inte om riktiga pengar utan att samla ett sparkapital. Lova 

förklarade sedan att hon inte gillar politik så mycket eftersom det är tråkigt och hon kände 

inte att hon ville säga mer om politik. Sonja berättade: 

 

”Det jag minns från valet är att det skulle bli omval kanske och det handlade om ekonomi.” 

 

Vi frågade om barnen talat om politik hemma i familjen och det hade fyra av fem gjort. På de 

som svarade på vilket sätt man hade diskuterat politik hemma svarade majoriteten att man har 

pratat om det som visats på nyheter via tv. Intervjuerna fortsatte med att komma in på om 
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barnen visste vilka frågor varje parti står för eller om de tagit upp det i skolan något men 

samtliga barn svarade nej på det.  

 

5.2.2 Samhällsfrågor  
 

Eftersom barnen i fokusgruppen gärna talade om fattigdom och tiggeri valde vi att i de 

enskilda intervjuerna utveckla hur de tänkte kring fattigdom. Vi frågade om barnen hört talas 

om fattigdom och samtliga svarade ja på det. Ämnet utvecklades till hur fattigdom tagits upp i 

skolan och vi lät respondenterna fritt berätta och ställde följdfrågor utefter det. Sofia berättade 

att hon i sitt skolarbete skulle skriva om Liberia och hade sökt på bilder på internet för att få 

se landet. Bilderna som kom upp visade på fattiga människor som inte hade några hem och 

barn som var mycket magra och såg sjuka och ledsna ut. Där var även många bilder på 

människor som var döda under vita lakan och sjukpersonal som hade skyddsdräkter och tog 

hand om dem som hade Ebola. Bilderna gjorde henne ledsen och rädd fast hon satt hemma 

vid en dator.  Hon förklarade att fattigdom är något som drabbar alla egentligen och att om vi 

hjälper varandra istället för att kriga kommer fattigdomen upphöra.  

 

Lova berättade om en film de sett i skolan om hur svårt en del barn har det att ta sig till sina 

skolor där de bor fattigt och farliga vägar tvingar dem att riskera sina liv för att komma till 

skolan. Hon reflekterade sedan: 

 

”Alltså jag tänkte bara… shit..vad svårt dom har det att ta sig till skolan jämfört med oss 

liksom… vi behöver ju knappast cykla upp för en backe sen är vi framme. Och vi kör bilar till 

skolan. Vi bor i bra ställen och när jag såg hur dom andra bodde på gatorna så började jag 

faktiskt nästan gråta för jag tycker jätte synd om dom. Att få e hur dom bor och så… det var 

inte kul att se. Alltså det var ju roligt att se hur andra har det men det var inte roligt att se att 

det var så illa. Det är svårt att förklara”. 

 

De övriga tre tyckte inte att det pratats särskilt mycket om fattigdom i skolan men hade egna 

tankar om ämnet. Sonja berättade för oss att hon lider när hon ser fattiga på gatan och skulle 

gärna vilja ge dem pengar men hon får inte eftersom hennes föräldrar sällan har kontanter 

med sig. Hon berättade sedan:  

 

”Vissa barn som kommer från andra länder de får ju sån där hjälp med hus och leksaker och 

sånt. Min farmor hjälper barn som kommer från andra länder till Sverige. Och ibland när 

hon är hos oss så tar vi leksaker som vi inte vill ha längre och så tar hon dem dit.” 
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Ämnet ledde vidare hos samtliga in på huruvida personen tigger för att hen själv behöver eller 

tigger för någon annan. Alla var eniga om att det är svårt att veta hur det egentligen ligger till 

när det gäller tiggeri. Samtalet fortsatte genom att vi ställde frågor om de i skolan pratar om 

vad som händer i världen, både roliga och tråkiga saker och även lokalt, både roliga och 

tråkiga saker. I de fall barnen inte förstod gav vi dem exempel på om något roligt skulle hända 

eller hade hänt i Halmstad eller om något mord hade skett som man pratat om i skolan. Vad 

gällde lokala händelser var samtliga ganska fåordiga och sa att de visserligen pratar i skolan 

om vad som händer lokalt men det är inte så mycket.  

 

Vi frågade respondenterna hur de upplever skolmiljön. Lova var väldigt nöjd med skolan. De 

övriga hade en del klagomål på skolan och kom med förslag på förbättringar. Sofia tyckte att 

man lär sig för lite om andra kulturer och hennes lösning på det var att man ska använda barn 

från andra länder för att lära sig om och av varandra: 

 

”... det finns en tjej i klassen. Hon kan liksom allting om isis. Hon kommer ifrån Irak och hon 

visste ju vad isis var för nånting och det hade ju varit roligt om nån annan skulle säga att isis 

var en viss sak för då kan ju hon faktiskt tala om vad sanningen är. Då är det också roligt 

ifall vi pratar om det i skolan att alla vet ju inte vad isis är. Att dom ”kaxar” upp sig och sen 

kan hon lära dom.” 

  

Ett annat förslag var fräschare toaletter. Samtliga barn tog upp matsalen som ett 

problemområde, delvis för att maten inte är bra, eller att man inte får vara med och bestämma 

maten och att ljudnivån i matsalen är väldigt hög. Sonja beskrev att om ett barn tappar en 

tallrik i matsalen applåderar alla och skrattar till det händer en själv. Olga tog upp att hon 

kände att vuxenvärlden inte tar sitt ansvar på rasterna bland annat och tyckte att skolan 

behöver mer vuxennärvaro vis bråk i skolan: 

 

”…flera vuxna och att när man säger till ska dom komma direkt. Inte: jag är inte din fröken. 

Säg till din lärare… Det finns en kvinna som heter Stina. hon säger alltid så. Hon bara: gå 

säg till din lärare istället, jag vet ingenting om eran klass.” 

 

”Jag tycker att man kanske borde ha …att eleverna borde få säga till om mer vad man ska få 

lära sig i skolan. Det var en i min klass som sa rakt ut att den behövde lära sig just en sak i 

skolan. Jag kommer inte ihåg vad men då skulle dom ju haft en lektion för just det där man 

kan träna på det man behöver . men det kan ju inte bli så för vår lärare har ju redan bestämt 

exakt vad vi ska öva på i skolan. ” (Anja 10 år) 

 

Vi bad Lova ge ett exempel på orättvisa i skolmiljön:  
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”Mobbning. Alltså vissa tror att dom är så coola för att dom mobbar. Om man blir mobbad 

för mycket kan man ta livet av sig och det är ju hemskt. Det är ju mobbarna som har mördat. 

Det är ju så att man valde att ta livet av sig själv för man inte orkar längre men det är ju som 

att man blev mördad eftersom man blev mobbad. Nej mobbning är inte rätt. Man ska vara 

snäll mot alla och rättvis mot alla.” 

 

Vi bad även Anja och Olga ta upp ett exempel på orättvisa i skolan. Både Anja och Olga tog 

spontant upp skitsnack som ett stort problem i skolan. När vi frågade Olga om hon vet varför 

man snackar skit svarade hon:  

 

”För att man inte gillar den personen.  Och man är lite avundsjuk…till exempel om en person 

har en pojkvän ..så är man lite avundsjuk så går man istället och snackar skit om den 

personen. . eller att personen har finare skor än en själv… då går man också och snackar 

skit.” 

 

Vi undrade om de någonsin snackat skit, vilket de bägge svarade ja på. Olga trodde att de 

vuxna försöker göra något åt skitsnacket men det trodde inte Anja. På fråga från oss 

utvecklade Anja att även om man säger till så händer ingenting. Vi frågar vidare om det skulle 

hjälpa att säga till föräldrarna och den ena svarade ja och den andra nej.  

  

Ämnet om jämställdhet började vi med att förklara för barnen vad orden jämställdhet och 

jämlikhet betyder. När vi förklarade ordet jämlikhet för Lova berättar hon genast om 

Prideparaden som ägde rum i helgen där hennes farbror gick och det handlade om jämlikhet 

där med. När vi förklarat bägge begreppen började vi med att fråga barnen om dom tycker att 

det stämmer att alla är lika mycket värda, flicka som pojke vilket samtliga svarar ja på. Vi 

frågade dem om de tycker att skolan är jämställd. Fyra av fem hänvisade direkt till andra 

länder och jämförde med skolor i Sverige genom att förklara att om man tittar på hur barn i 

andra länder har det så är Sverige bra eftersom flickor här får gå i skolan. 

 

Sofia nämnde Malala som exempel för hur illa flickor i andra länder har det, medan Olga 

talade om Turkiet där flickor inte får gå i skolan. Anja talade om liknande utan att nämna 

specifikt land. Lova berättade om att kvinnor inte ens får köra bil i vissa länder, dom får inte 

ens gå ut utan sina män. Hon påpekade även att förr fick kvinnor inte rösta i Sverige.  

 

”Jag tycker att i andra länder får tjejer inte lika mycket respekt som killarna. Och jag tycker 

att alla ska få lika mycket. Att alla är lika mycket värda.” (Anja 10 år)  
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När det gäller övrigt om jämställdhet varierade svaren. Anja till exempel tyckte inte att det var 

jämställt då det inte skulle vara okej att killar har vissa jobb och tjejer vissa jobb. Till exempel 

skulle en kille inte kunna jobba i en sminkaffär och en tjej jobba med grävmaskiner. Olga 

tyckte inte att det är jämställt i skolan eftersom killar kan tramsa hur mycket de vill i 

klassrummet men skulle en tjej göra något skulle hon få skäll. Hon menade på att alla killar i 

hennes klass tramsar hela tiden och får knappt skäll. Anja förklarade att hon känner att 

killarna får mer uppmärksamhet av en manlig lärare på skolan. Han kramar alla killar när han 

ser dem och tjejerna hälsar han inte ens på. Anja tyckte det var sårande. Hon hade inte 

tidigare tänkt på det förrän vi pratade om detta. Vi frågade henne om hon trodde att läraren 

gjorde det medvetet eller om läraren nog inte tänkte sig för och fick svaret att det kan bero på 

att killarna är rätt jobbiga mot denna lärare. 

 

Sofia förklarade för oss att det faktiskt är okej att en kille skulle ha läppstift eller en tjej jobbar 

med lastbilar eller killar som är hemma med sina barn för att det finns ju inte någon lag som 

säger motsatsen. Det finns ingen lag som säger att tjejer inte får använda kalsonger och killar 

trosor. Det är ju vi själva som bestämmer. Men det vanligaste är ju att mamma städar och 

pappa fixar bilen förtydligade hon innan vi gick vidare. 

 

Vi frågade respondenterna om de tyckte att det var rättvist i skolan för att se vad de la för 

innebörd i ordet rättvisa utan att vi påverkade. Fyra av fem tyckte som vi ovan nämnt att det 

inte är rättvist i skolan och utvecklade det på olika vis. Lova tyckte att treorna nästan aldrig 

fick vara med och bestämma skolmaten men när vi nämnde elevrådet för henne berättade hon 

att de redan tagit upp det i klassrådet och att hon ändå var mycket nöjd med helheten i skolan.  

Olga pratade om betygen och var bekymrad för den i framtiden då hon menade att betyg är 

orättvist och det vore bättre om man i årskurs 7 fick börja med betyg då är man är lite mer 

mogen.  Anja tyckte att man ska avskaffa betygsystemet helt och istället fokusera på vad barn 

behöver jobba med individuellt och inte pressa dem.  

Sonja och Sofia pratade om att elevrådet lyssnar på vissa saker och är bra för just de sakerna. 

På frågan vad det är för saker är det just toaletterna och oljudet i matsalen. Både Anja och 

Olga avslutade med att tacka för de fick vara med och att det var skönt att få berätta hur de 

känner.  
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6. Analys 
 

I detta kapitel analyseras studiens resultat med hjälp av den tidigare forskningen och teorierna 

som tidigare presenterats. Analysen presenteras utifrån dessa teman: barns tankar och kunskap 

om politik, barns syn på samhällsfrågor, om barnen får tala, samt en sammanfattning där vi 

besvarar våra frågeställningar.  

6.1 Barns tankar och kunskap om politik  
 

Som Backman och Mörkenstam (2009) uppmärksammade på så är politik ett brett ämne och 

handlar om frågor som berör samhället. I både fokusgruppen och de enskilda intervjuerna 

märktes det att barnen tyckte att begreppet var stort och blev osäkra på vad de skulle svara på 

frågan ”Vad är politik?”. Våra intervjupersoner kopplade begreppet politik till friheten och 

rätten att rösta i Sverige. De kopplade även politiken till valet som ägde rum 2014 och 

partierna som deltog i valet.  

 

Intervjupersonerna betraktade politik som något tråkigt och hade inte mycket att säga när vi 

nämnde politiken som ett abstrakt begrepp. Däremot när frågorna kom in på mer konkreta 

politiska frågor var de mer engagerade. I utgångspunkt hade vi Backman och Mörkenstams 

(2009) tankar om att demokrati handlar om att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. 

Detta var något barnen gärna diskuterade vid diskussionen om fattigdom. Barnen menade på 

att fattiga länder också ska få hjälp men diskuterade även hur tiggarna som finns här borde få 

hjälp för att vi alla förtjänar att ha det lika bra. Vid de enskilda intervjuerna nämnde barnen 

även att rättigheten att rösta var något som gjorde att det fanns rättvisa i Sverige. 

 

Backman och Mörkenstam (2009) menar på att den politiska teorin handlar om hur vi agerar 

politiskt genom argumentationer men även granskningar av hur den politiska makten fördelas. 

Detta kunde vi se när barnen diskuterade elevrådet. De förstod innebörden i att ha ett elevråd 

där de kunde lyfta fram frågor som de ansåg var intressanta. Precis som i den politiska teorin 

som syftar till att i en demokratisk stat ska folket få vara med och lyfta de frågor som de 

tycker är intressantast, får barnen möjligheten att göra det genom elevrådet. Genom elevrådet 

får barnen agera politiskt som om det var ett riktigt val, då de varje år röstar fram en ny 

kandidat som ska representera dem själva. Kallio och Häkli (2011) tar upp att Finland har 

försökt få barn mer engagerade i politiken genom att skolorna ska ha elevråd. Att barnen får 

engagera sig politiskt i skolan är viktigt enligt oss. Machemer m.fl. (2008), Bigler m.fl. (2008) 
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och Andersson m.fl (2003) menar på att barnen är framtidens vuxna. Barnen kommer växa 

upp och bli aktiva medborgare och det är viktigt att inte se barn som småbarn vilket Milstein 

(2010) menar på att vuxna lätt gör. Utifrån de intervjuerna vi gjorde gick det att se att barnen 

kunde diskutera aktuella samhällsfrågor. När barnen berättade om vad de visste om politik 

vart det mestadels saker de lärt sig i skolan.  

 

Andersson m.fl. (2003) tar upp att media riktar sig till vuxenvärlden, men borde även rikta sig 

till barn. Anledningen är att detta skulle öka barns engagemang, förståelse och identifiering 

som medborgare när de blir vuxna (Andersson m.fl, 2003). Vi märkte att redan nu är de barn 

vi intervjuade engagerade i samhället, genom att exempelvis tydligt visa att de bryr sig om 

tiggeriet och fattigdomen i världen. De vet om vad Ebola är och vem Malala är. De vet att 

orättvisor finns. De vet att i vissa länder är inte jämställdheten lika bra som i Sverige och att 

vissa människor har det svårare. Samtidigt som detta visar precis som Milstein (2010) säger 

att barn har en bred kunskap, tror vi att de kan få mer information om politiken samt 

samhället.  

6.2 Barns syn på samhällsfrågor 
 

Yvonne Hirdman (1988) menar på att vi dagligen, genom social konstruktion, reproducerar en 

föreställning av vad kvinnan och mannens roll är. Det här är rotat socialt och kulturellt inom 

oss och omgivningen. Det innebär att vi genom det vi gör och säger håller fast stereotyper av 

vad som är manligt och kvinnligt. När vi tog upp ämnet om mannens och kvinnans lika värde 

i fokusgruppen instämde hela gruppen i allas lika värde oavsett kön. I enskilda intervjuer 

märkte vi att samtliga intervjuade var eniga om allas lika värde men de upplevde inte 

jämställdhet i skolan.  

 

Pomerantz m.fl. (2013) tar i sin studie upp problematiken kring att flickor i skolan slåss emot 

sexism utan att veta om det och förväntas ignorera sådant beteende. I vår fokusgrupp hade vi 

svårt att fördjupa oss kring ämnet jämställdhet, men i enskilda intervjuer kom vi närmare 

barnen och kunde se att flera av dem målade upp sexism, även om de inte använde det vuxna 

ordet, utan gav istället målande bilder på hur skolvärlden ser ut. Bland annat berättade en 

flicka om hur hon upplevde att en manlig lärare kramade pojkar men knappt hälsade på 

flickorna. Detta exempel styrker det resultat Pomerantz m.fl. (2013) kom fram till som visade 

på att sexism förekom både på lektioner av lärare, av pojkar i skolan, på rasten och på fritiden. 
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I vårt resultat kunde vi se att barnen upplevde skillnader i hur de förväntades bete sig och att 

de upplevde att vuxenvärlden tyckte det var okej. Barnen upplevde det som orättvist och 

ledsamt vilket vi som lyssnade och även läsaren kan förstå. Bigler m.fl (2008) tar i sin studie 

upp just att barnen reagerar och har känslor i ung ålder vilket påverkar deras självbild och tro 

på sig själva och sin framtidsbild som medborgare i samhället.  

 

Jane Freedman (2003) lyfter problematiken kring att det historiskt sett har iklätts kvinnan 

sämre egenskaper än mannen vilket har ökat skillnaderna mellan könen, vilket vi också kunde 

se i barnens svar när de beskrev kvinnor och mäns egenskaper. När vi tog upp vuxenvärlden 

och arbetsplatser i de enskilda intervjuerna var barnens svar av den art att kvinnan städar och 

mannen sköter bilen, men de utvecklade att motsatsen kunde vara okej. Vi märkte att deras 

bild av kvinnan och mannens platser i samhället redan är ganska fastetsade. En flicka var 

tydlig med att beskriva att det till exempel inte finns några lagar som säger att en kille måste 

använda kalsonger och en tjej trosor, men ändå så är det så. En annan talade om arbetsplatser 

som enbart var kvinnliga eller manliga. Barnen betonade även skillnaden i beteendet hos 

kvinnor och män. Bland annat kom det fram att killar tar det lugnt och tjejer bestämmer mer. 

Å ena sidan betonade de mannens och kvinnans lika värde å andra sidan fortsatte de att 

reproducera skillnader i kön, precis som Yvonne Hirdman (1988) beskriver är ett utav de 

största problemen vad gäller genusdebatten. 

 

Bigler m.fl. (2008) kom fram till att barn uppfattade sig som sämre beroende på vilken 

etnicitet/kön de hade och de gav också uttryck, om än på ett kvantitativt vis, genom att svara 

att insikten gjorde dem ledsna eller glada. Studien visade även, som vi ovan nämnt, att barn 

konkretiserar, alltså tar den information de fått och kopplar till sig själva vilket är en del av de 

konkreta operationernas period som Angelöw och Jonsson (2000) tar upp. När vi intervjuade 

barnen fick vi flera exempel på hur barnen konkretiserade ett ämne eller ett problem genom 

att sätta det i relation till sig själva. Olga blandade till exempel in Feministiskt Initiativ och 

förklarade partiet för oss såsom det parti som är för kvinnan och mannens lika värde. Hon var 

även den som var mest kritisk till att killar i skolan kan bete sig sämre och få friare spelrum 

än tjejer, samt att kvinnor tjänar sämre än män. Hon blandade ofta in sin familj i svaren och vi 

menar att det här är ett tydligt exempel på att hon tog ett omtalat politiskt parti som hon själv 

definierade och sedan kunde förklara på en nivå som passade in i hennes sekundära miljö då 

hon berättade hur orättvist hon känner att det är i skolan.  
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Jämlikhet mellan människor var något som barnen diskuterade aktivt. I Backman och 

Mörkenstam (2009) jämlikhetslogiker tas det upp att allt ska fördelas lika mellan människor 

och alla i samhället ska få samma erbjudande vid tider av olycka och utsatthet. Som en av 

flickorna påpekade var att fattigdomen kommer drabba alla och därför borde vi hjälpa 

varandra istället. Barnen i fokusgrupperna diskuterade att det är viktigt att hjälpa människor 

som är fattiga. De tog upp bland annat Afrika, som de menar präglas av fattigdom och 

sjukdomar, så som Ebola, att vi i Sverige borde hjälpa dessa människor då alla förtjänar att 

leva i en bra miljö. En av flickorna gav förslaget att använda sig av ett kontokort så fattiga 

personer kunde köpa mat. Detta går att tolka till samhället idag där människor bidrar med 

pengar till olika organisationer som ska hjälpa människor i fattiga länder. Dock, som Kallio 

och Häkli (2011) menar, så uttrycker sig inte barn på samma sätt som vuxna och därför får vi 

vuxna göra sådana kopplingar istället och diskutera med barn på deras egen nivå. 

 

Som ovan nämnt säger Backman och Mörkenstam (2009) att det som ska fördelas i ett 

samhälle ska fördelas jämt så att alla människor visas samma hänsyn. Vid diskussionen kring 

tiggeriet ansåg barnen att vi borde hjälpa tiggarna i samhället. De själva hade hjälpt tiggarna 

genom att bidra med pengar men även kläder. Om man ska följa det Backman och 

Mörkenstam (2009) säger om likadelarprincipen borde tiggarna få mer hjälp då allt i 

samhället ska delas lika. Dock är det hela inte så enkelt men barnen såg det inte på så sätt. De 

menade istället att det är väldigt enkelt för att den enda logiska lösningen, enligt vad de 

berättat, enligt dem är att bara hjälpa andra människor. En av flickorna tog upp en simpel 

lösning att ge fattiga människor sina gamla leksaker och kläder vilket är ett bra sätt att hjälpa.  

6.3 Om barnen får tala 
 

Angelöw och Jonsson (2000) beskriver begreppet socialisation som vuxnas påverkan på barn i 

samhället, där de formas utefter uppväxtvillkor. Socialisationsprocessen har olika stadier och 

pågår hela livet ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Den primära processen utvecklas inom 

hemmet och den närmaste omgivningen under barnets första levnadsår. När barnet blir lite 

äldre präglas hen av den sekundära processen, där till exempel skolan, påverkar barnet genom 

bland annat skolplikten. Eftersom socialisation är något som sker genom hela livet förklarar 

Angelöw och Jonsson (2000) människans olika stadier och vi har valt att titta närmare på barn 

i just 10 års ålder. Barnen tillhör den konkretiserande operationsåldern när de är mellan 7–10 

år vilket innebär att de omvandlar den information de uppfattar till något de kan förklara. 
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Bigler m.fl. (2008)  visar med sin studie att barn som är mellan 5–10 år uppfattar och tolkar 

sig själva i relation till vuxenvärlden. I de intervjuer vi haft med barnen såg vi att barnen 

reagerade med känslor när de talade om samhällsfrågor som enligt dem var viktiga. De 

uttryckte hur de kände kring flertalet samhällsfrågor, skolan och orättvisor. 

 

Kallio och Häkli (2011) gjorde iakttagelsen av sin studie om barn och politik i Finland att 

barn inte uttrycker sig som vuxna i allmänhet, vilket var någonting som märktes. Detta 

märktes bland annat på så sätt att de diskuterade exempelvis jämlikhet utan att nämna 

begreppet. Genom deras förklaringar om att alla är lika mycket värda, och deras åsikter kring 

detta, förstod vi att de syftade på jämlikhet. Det som vi märkte var att barn inte såg politiken 

som vuxenvärlden gör, utan ser det utifrån ett barnperspektiv. I Machemers m.fl. (2008) 

artikel lyfter de fram att barn analyserar samhället på ett annat sätt än vuxna. De analyserar 

samhället utifrån en inre rumslig kognition som gör det möjligt för barnen att observera 

samhället och utifrån sina observationer analysera samhället på ett annat sätt än vad 

vuxenvärlden gör (Machemer, Bruch & Kuipers, 2008). Detta märktes genom att barnen 

tänkte på ett väldigt simpelt sätt. De komplicerade inte olika fenomen så som vuxna gör och 

kom fram till väldigt logiska och enkla lösningar. Machemer m.fl. (2008) menar på att 

tidigare studier har gjorts som visar på att barn på ett funktionellt sätt kan bidra till 

samhällsplanering. Vi tänker att genom enkla lösningar som barn har kan de hjälpa till i 

samhället för att skapa ett bättre samhälle. 

 

Kallio och Häkli (2011) analyserade hur politik återspeglade sig i barns vardagliga liv och 

kom fram till att det var bland annat via skolan de fick agera politiskt. Vi märkte dock att barn 

observerar och agerar politisk varje dag i olika situationer. Varje gång de går till affären och 

ser tiggarna exempelvis. Redan där är det en aktuell politiskt fråga som de berör.  

 

Även jämställdhet är något som berör barnen i deras vardagliga liv. Ämnet jämställdhet kan 

tyckas svårt för barn att förstå, men barnen visade på god förståelse eftersom vi förklarade 

och relaterade till ämnet så som de själva tolkade den. Vi har ovan nämnt Biglers m.fl. (2008) 

forskning som visar vikten av att förklara för barn och låta dem relatera till deras egen 

kunskap för att skapa förståelse. När vi började förklara jämställdhet och jämlikhet avbröt en 

flicka oss genast och jämförde med Pride-paraden som nyligen ägt rum i Halmstad och där 

hennes anhörige gått. Det här är ett exempel på att barn konkretiserar och tolkar något de 

genast kan relatera till för att visa att de förstår. Den sekundära socialisationen som Angelöw 
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och Jonsson (2000) talar om innebär hur barnet påverkas av omgivningen som till exempel 

skolan och samhället runt omkring. Flickan förklarade för oss om en flagga som innebar exakt 

det vi beskrev, vilket vi tolkar som att omgivningen har påverkat henne, oavsett om det skett i 

ord eller handling. Hennes roll som medborgare i detta läge skulle kunna vara att sprida 

jämlikhetens budskap till sina kamrater i skolan för att stärka allas lika värde i samhället.   

 

Ett annat exempel var när vi frågade barnen om de tyckte det var jämställt i skolan. Samtliga 

barn förklarade hur tjejer i andra länder blir behandlade. Anledningen till att de ser barn i 

andra länder kan bero på att Malala förra året fick Nobels Fredspris, vilket var mycket 

uppmärksammat i skolan eftersom hon är det första barn som fått priset. Kallio och Häkli 

(2011) argumenterar i sin studie att vuxna oftast utgår ifrån att barn inte är kapabla att på ett 

lämpligt sätt delta i samhällsfrågor. Enligt FN:s barnkonvention är det vuxenvärldens 

skyldighet att hjälpa barn och stödja dem att växa även kring samhällsfrågor. Vår studie visar 

på barn som är väl insatta i olika samhällsfrågor när frågorna presenteras på ett sätt som 

barnen kan relatera till samtidigt som en del av barnen inte känner sig hörda i skolan. Ylva 

Mårtens (2015) bekräftar detta i sin bok. Hon menar på att barn inte uppfattas som riktiga 

människor av vuxenvärlden förrän de uppnår vuxen ålder, vilket vi även uppfattade flera 

gånger under framförallt de individuella intervjuerna där barnen var mer ingående i sina svar.   

6.4 Sammanfattning av analysen 
 

Vilket intresse har barn för politik?  

Det fanns en tydlighet att barn har ett intresse för politik, dock endast om ämnet diskuteras på 

deras egen nivå. Vi märkte tydligt att när begrepp förklarades var barnen villiga att diskutera 

ämnet, men så fort ett ”vuxet ord” togs upp blev de osäkra. Barn har kunskap om politiken 

och idéer för att förbättra samhället. Både i grupp och när barnen var själva visade de som 

ovan nämnt att de har ett intresse av politiken på deras nivå. Det vill säga ett intresse där de 

kan relatera till vad som sägs. Detta är något som styrker att vuxna borde lyssna på barn mer. 

Vad gäller den information som finns och lärs ut bör den anpassas bättre till något som blir 

konkret för barnen. Precis som Ylva Mårtens (2015) skriver håller vi med om att 

vuxenvärlden bör anstränga sig för att respektera barn och hjälpa dem att komma till tals. Inte 

bara ur ett individperspektiv bör skärpning ske utan även strukturellt eftersom FN:s 

barnkonvention förväntas bli lag i Sverige. Vår slutsats kring frågan blir därför att intresset 
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finns från barnens sida men vuxenvärlden måste hitta ett sätt att tala till barn både individuellt 

och strukturellt sett. 

 

Hur ser barns kunskap ut gällande den parlamentariska politiken?   

Det som våra intervjupersoner ansåg var tråkigast att diskutera var den parlamentariska 

politiken. Vi tror att anledningen till detta beror på att de inte ser att den parlamentariska 

politiken påverkar dem. Istället tar barnen upp det ämnen som påverkar de och som finns runt 

omkring de själva. Vår slutsats är att vuxenvärlden behöver anstränga sig mer för att nå fram 

till barnen vad gäller den parlamentariska biten. Precis som Andersson m.fl. (2003) nämner 

vad gäller massmedias roll kring informationsflödet vill vi även belysa vikten av att faktiskt 

informera om vad som händer i den nationella politiken ur barns perspektiv och på ett sätt 

barnen i vårt samhälle kan relatera till.  

 

Vilka samhällsfrågor anser barnen är viktiga? 

Samhällsfrågorna som barnen var mest intresserade av att diskutera var jämställdhet och 

jämlikhet. Inom jämlikhetsperspektivet ville de diskutera invandringen, samt tiggeriet, 

mestadels, troligast då detta är någonting som finns i deras närhet. När det kommer till 

jämställdhetsperspektivet ville de gärna diskutera att flickor och pojkar borde vara lika 

mycket värda. Denna diskussion handlade främst om skolan. Barnen visade både på 

inlevelseförmåga och reflektion kring de olika ämnen vi tog upp och händelser som de själva 

fick berätta. Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda land menar vi att de barn vi 

talade med visade på att brister finns i den svenska skolan idag och det är något som de bär 

med sig, som morgondagens vuxna. Vår slutsats kring vad barnen ansåg vara viktigt var att 

om vi översatte det de berättade om fattigdom, jämställdhet, Pride med mera är det i princip 

det samma som diskuteras i media och på nationell nivå bara det att det talas av minderåriga 

barn. Med andra ord var barnens viktiga samhällsfrågor av samma sort som vuxenvärldens 

viktiga samhällsfrågor.  
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7. Sammanfattning och reflektioner 
 

Intresset för att skriva en uppsats om politik och barn kom redan i början när vi diskuterade 

vad vi ville skriva om. Anledningen till att valet föll på ämnet politik var för att vi båda var 

väldigt intresserade av ämnet och ansåg att det är någonting som berör alla i samhället. Att 

intervjua barn istället för vuxna var någonting som vi trodde skulle bli intressant, då barn ofta 

inte intervjuas, vad vi har märkt, när det kommer till frågor om politiken. Vi ville inte heller 

arbeta med ungdomar, då vi var mer intresserade av att se hur barn tänker.     

 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vilket intresse barnen hade kring politik och 

samhällsfrågor. Vi ville visa att barn faktiskt har en del kunskap, samt åsikter, och kan 

diskutera olika situationer som händer i samhället omkring dem själva. Detta tyckte vi 

märktes, speciellt vid de enskilda intervjuerna, att barnen kunde. De tog själva initiativ att 

diskutera exempelvis fattigdomen som finns i Afrika under fokusgruppens samtal. Genom att 

vi ställde frågor om olika samhällsfrågor, så som fattigdom och jämställdhet, fick barnen 

möjlighet att själva diskutera ämnet. Det visade sig att de kunde diskutera och gärna ville 

diskutera ämnena. Problemet var dock att barnen var väldigt kortfattade, vilket resulterade i 

att det var svårt att få mer djupgående svar från dem. Detta var inget vi var beredda på. 

Samtidigt är detta inget negativt, utan det visar bara, enligt oss, att barn är lite svårare att 

intervjua men ändå kan bidra med viktig empiri.  

 

Kallio och Häkli (2011) diskuterar att det inte är lätt att intervjua barn. De menade på att olika 

metoder inte är tillräckligt utvecklade för att kunna göra detta. Detta var någonting som vi 

märkte av. Att använda sig av fokusgruppen gav inte särskilt mycket material och visade sig 

inte vara en bra metod för att få information. Att intervjua barnen enskilt var ett bättre sätt att 

få fram material, men samtidigt fick vi då inte diskussionen som uppstod vid fokusgruppen. 

Därmed håller vi med Kallio och Häkli (2011) i deras resonemang kring att metoder för hur 

forskaren ska gå till väga för att få information från barn måste utvecklas.  

 

En tanke vi hade under fokusgruppens gång var Riesmans (1999) syn på det gruppstyrda 

samhället. Enligt honom är detta samhället ett samhälle där individen påverkas väldigt mycket 

av sin omgivning. Det är viktigt för personen att passa in i samhället och i sin omgivning 

(Riesman, 1999). I genomförandet av fokusgruppen märkte vi tydligt att barnen ville passa in 

och försökte ändra sina åsikter efter vad de andra sa. Vi kunde även märka att de höll med 
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varandra väldigt lätt. Detta märktes bland annat när en av flickorna började diskutera 

fattigdom. Då ville alla andra i gruppen också vara delaktiga och berätta hur även de brydde 

sig om fattiga. 

 

Som tidigare nämnt i uppsatsen är politik ett brett ämne och någonting som vi märkte var att 

barnen inte tyckte om begreppet. Detta är även någonting som vi borde tagit hänsyn till. Vi 

borde varit mer konkreta med vad det var inom politiken vi ville få fram av barnen. Vi var 

mer konkreta i de enskilda intervjuerna och detta märktes på materialet, samt informationen, 

vi fick av barnen.  

 

Vi anser att det är viktigt att få fram barns åsikter. Anledningen till detta är att barn är 

framtidens vuxna och de kommer vara de individer som lever i vårt samhälle som vuxna 

medborgare. Vi har i tidigare studier lyft fram avsaknaden av forskning av och frånvaron av 

metoder kring hur man bemöter barn. Vår önskan är att vår studie ses som ett försök att lyfta 

barns åsikter som viktiga för samhällets utveckling.  

 

Förslag till vidare forskning kan till exempelvis vara att omfattande undersöka hur barn som 

går i grundskolan upplever vuxennärvaron, samt hur det påverkar deras förtroende till 

vuxenvärlden i tonåren. Ett annat förslag är att vidare studera hur skolan kan arbeta emot 

stereotypa könsroller genom att aktivt föra samtal om dem. Barn förstår och är mer upplysta 

än vad vuxenvärlden tror, vilket vi anser att vi har visat i vår studie.  

 

Vi ser i slutet av vår uppsats att trots deras unga ålder har barnen i vår studie visat på mognad 

och reflektion kring de ämnen som diskuterats. En av de svårigheter vi mötte var hur vi på 

bästa vis skulle lyfta styrkan och allvaret i det barnen framförde under både fokusgruppen och 

de individuella intervjuerna. Vi frågade oss vilka som egentligen lyssnar på barnen i skolan, 

då dessa barn inte kände sig hörda och det i sig är allvarligt. Skolan är obligatorisk och barnen 

går igenom en sekundär påverkan innanför skolans mur, de förväntas lära sig om samhället i 

skolan för att bli goda samhällsmedborgare i vuxenlivet. I teorin är föregående mening 

mycket bra, men i praktiken missar vuxenvärlden att barnen redan är goda 

samhällsmedborgare som har både kunskap och åsikter. Vi överlämnar till läsaren att själv 

reflektera över vilka problem skolvärlden idag brottas med vad gäller barns mående i skolan, 

betyg och så vidare i relation till upplevelsen att inte bli hörd. 
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Bilaga 1 – Arbetsfördelning  
 

Den här uppsatsen har haft ett gott syfte. Vi har i tidigt skede suttit tillsammans och planerat 

frågeställningar och tillvägagångssätt. Nedanstående uppdelningar innebär att vi har delat upp 

ansvaret då vi är två individer och ibland skriver olika, men vi har läst texterna, hjälpt 

varandra att korrigera och haft en dialog om det. Kristina har stått för att göra 

innehållsförteckning och rubriker och Suzie har korrekturläst arbetet. Vi har både suttit 

tillsammans och skrivit, skrivit en och en och även rättat varandras texter.  

 

Inledning 

Inledningen har Kristina skrivit och ansvarat för. Det finns tidigare versioner som vi 

tillsammans skrivit men det slutgiltiga resultatet ansvarar Kristina för. 

 

Syfte och frågeställning 

Har vi skrivit ihop. 

 

Bakgrund 

Kristina har läst boken av Ylva Mårtens och sammanfattat den och Suzie har läst Andersson 

m.fl och sammanfattat den. 

 

Tidigare forskning 

Kristina har läst och ansvarar för de tre första artiklarna. Suzie ansvarar och har läst de två 

sista. Vi har läst och letat efter artiklar både tillsammans och på varsitt håll. 

 

Teorier 

I avsnittet har Kristina skrivit om politisk teori och de gruppsstyrda. Suzie har skrivit 

socialisationsprocessen och genus. Suzie ansvarar för teorikapitlet och har rättat till fel som 

varit.   

 

Metod 

Kristina har skrivit och ansvarat för metoden. Vi har arbetat ihop muntligt med detta kapitel. 

 

Fokusgrupp  
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Suzie ansvarade för att ta kontakter inför fokusgruppen och vi var bägge närvarande och 

delade upp gruppen och frågor på två. Vi har gemensamt skrivit frågorna som skulle ställas. 

Kristina transkriberade fokusgruppen.  

 

Individuella intervjuer 

Suzie ansvarade för kontakter med barnen som intervjuades och intervjuade fyra av fem barn. 

Suzie transkriberade sina intervjuer och Kristina transkriberade sin intervju. Vi har 

gemensamt format frågor utifrån den fokusgrupp vi hade.  

 

Resultat 

Först skrev Suzie resultatet. Sedan skrev Kristina om resultatet. Sedan ändrade vi tillsammans 

fel i resultatet. Kristina skrev sedan resultatdelen om fokusgruppen och Suzie skrev sedan 

resultatdelen om intervjuerna. Efter det har Suzie ansvarat för resultatdelen och Kristina har 

godkänt den. 

 

Analys 

Kristina har ansvarat för rubrikerna ”Barns tankar och kunskap om politik” samt 

”Sammanfattning av analysen”. Suzie har ansvarat för rubriken ”Barns syn på 

samhällsfrågor”. Rubriken ”Om barnen får tala” är skriven gemensamt. Dock finns det inslag 

av bådas texter under alla rubriker.  

 

Reflektion 

Kristina har skrivit första halvan av reflektionen och Suzie andra halvan.  

Bilaga 2 – Intervjuguide fokusgrupp  
 

Vi kommer först att presentera oss själva och sedan även berätta om vad vi skriver om. Sedan 

kommer vi visa upp bilder på en partiledare i taget. Detta med anledning att kunna mjukstarta 

intervjun men även för att barnen ska bli bekväma. Efter detta fortsätter vi med våra frågor. 

Frågorna som är indragna är följdfrågor som vi kunde ställa. 

 

1. Vet ni vem statsministern är och vad denne gör?  

- Vet ni vad regeringen är?  

- Vet ni hur man väljer vilka som ska vara med i regeringen?  

2. Kommer ni ihåg valet som var i höstas? 

- Tycker ni att det var intressant? Vad i sådana fall var intressant? Varför var det 

intressant? 
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- Vad tyckte ni om valet? (exempelvis går det diskutera ekonomi, vård, omsorg 

osv). 

- Var valet något som ni diskuterade i skolan? Vad fick ni reda på om valet och de 

olika partierna som finns? 

- I valet så vann Socialdemokraterna. Var detta något bra? Hur hade ni annars velat 

ha det? Vem borde ha vunnit? 

3. Hur tror ni det är att arbeta med politik?  

- Är det roligt eller tråkigt? 

- Är det lätt eller svårt? 

- Kan vem som helst arbeta med politik eller är det bara till för vissa? 

4. Hur tänker ni kring politik?  

- Kan ni ge exempel på vad politik är för er? 

- Utöver man politik i skolan?  

- Elevråd till exempel, är det politik i skolan? Eller exempelvis discot denna vecka 

där ni fick rösta fram vad ni ville göra är det politik?  

- Är politik något som är roligt? 

5. Vad har ni lärt er i skolan om politik?  

- Har ni pratat om det?  

- Vad pratar ni om då?  

- Borde man prata mer om politik med er barn? På vilket sätt i såna fall och om vad? 

6. Känner ni att ni får vara med och delta i politiken?  

- På vilket sätt är ni delaktiga eller inte delaktiga? Exempelvis genom att delta i 

elevrådet, eller att ni får veta vad som händer i Fyllinge och Halmstad? 

- Vill ni vara mer delaktiga i politiken och få vara med och bestämma? 

- Vad skulle ni få bestämma över om ni fick chansen? 

- Upplever ni att det är bra när barn får vara med och bestämma i skolan? 

7. Vilka frågor anser ni är viktigast att diskutera inom politik? Kan det exempelvis vara 

skolan, jobb? 

- Anser ni att vuxna bryr sig om de här frågorna som ni tycker är viktiga? 

- Varför/varför inte? 

- Anser ni att de vuxna bryr sig om vad ni tycker? 

- Tycker ni att ni som barn borde få ta mer plats och bestämma? På vilket sätt skulle 

ni kunna göra detta?  

8. Vet ni om det varit några kvinnliga statsministrar?  

- Tycker ni att det finns lika många kvinnor som män i politiken?  

- Anser ni att statsministern ska vara en kvinna eller man? Är detta något som spelar 

roll? Varför/varför inte? 

Bilaga 3 – Intervjuguide kompletterande intervjuer 
 

Började med en presentation av oss själva och det vår uppsats handlar om. Sedan gick vidare 

med frågorna.  

 

1. Vad tänker du när du hör ordet politik? 

2. Kommer du ihåg att det var val i höstas? Vad tror du det handlade om? 

3. Vet du något om de politiska partierna som deltog? Vet du några frågor de pratade 

om? Vilka?  

4. Du kanske har hört vuxna prata om fattigdom någon gång, vad tänker du då på? 
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5. Andra barn som vi har pratat med tyckte fattigdom var viktigt. Är detta något som är 

viktigt för dig med? Varför/varför inte?  

6. Har ni pratat i skolan om vad som händer i samhället (Halmstad, världen)? Finns det 

några händelser du mins att ni har nämnt som du vill berätta om?  

7. (Berätta att det finns olika frågor partierna tar upp) Vad för slags frågor tycker du är 

intressant och viktigt att ta upp? Varför?   

8. Om jag säger jämställdhet vet du vad det är för något? Vad tänker du kring det ordet? 

(här kan man förklara vad det betyder om de inte vet och sen diskutera med dem vad 

de tycker om jämställdhet) 

9. Uppfattar du att det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor? I skolan 

exempelvis, eller i allmänhet också? På vilket sätt?  

10. Märker du att det finns en skillnad mellan vuxna män och kvinnor?  

11. Anser du att miljö är något som är viktigt?  

12. Tycker du att barnen i skolan behandlas rättvist? Varför/varför inte?  

13. Finns det något som du skulle vilja ta upp mer i skolan och prata mer om något? (här 

kan man ta upp om det är något de tidigare tagit upp under intervjun för de kanske inte 

förstår frågan helt eller kommer ihåg).  
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