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Sammanfattning  
 
Inledning  
Det är relevant att i dagens samhälle vara en god läsare. Förhoppningsvis är skolan platsen som 
ska hjälpa eleverna att få ett större intresse för läsning. Därför anser vi att denna studie är aktuell 
för att få förståelse för var och hur eleverna beskriver sina idealiska lässituationer när det gäller 
nöjesläsning. Det är av stor vikt att läsplatsen är bearbetad och anpassad av lärare så att eleverna 
får en möjlighet att kunna läsa.  
 
Syfte  
Syftet med vår studie är att undersöka eventuella könsskillnader i hur flickor respektive pojkar 
beskriver en idealisk läsplats samt vilken bokgenre flickor och pojkar föredrar att nöjesläsa.  
 
Frågeställningarna vi vill få svar på är:  

1.   Vad kännetecknar pojkars och flickors idealiska läsplats?  
2.   Vilken bokgenre väljer pojkar och flickor att nöjesläsa?  

 
Metod  
Metoden vi har valt att använda är inspirerad av Photo Elicitation Interviews. Dock har vi valt 
att eleverna kommer att rita istället för att ta bilder. Därefter följer en intervju för att följa upp 
teckningarna och ta reda på vad eleverna har ritat och anledningen bakom det.  
 
Resultat 
Resultatet visade olika platser som eleverna hade valt att rita när de tänkte på sina idealiska 
läsplatser med fokus på nöjesläsning. Resultatet visade bland annat att det var åtta elever som 
hade ritat någonting som passade in under en av studiens analyskategorin, det vill säga 
Naturtema. 14 elever hade ritat någonting som hade med det egna rummet att göra. Det kunde 
bland annat vara klassrummet, sovrummet eller de egna hemmet. En utmärkande analyskategori 
var där relation står i fokus. Här passade elevteckningar in där motivet var någon form av 
relation i teckningen. Bland annat syns en familjerelation eller religionstillhörighet. Resultatet 
angående frågeställningen vilka böcker eleverna föredrog att läsa visade att 12 elever läser helst 
skönlitterära böcker och de andra åtta föredrog faktaböcker.  
 
Slutligen delades resultatet upp i analysavsnittet, i hur många flickor respektive pojkar det var 
som hamnade under de olika analyskategorierna. Det gjordes för att se om det fanns eventuella 
könsskillnader. Det som var utmärkande när det gäller flickor och pojkar, var det faktum att fler 
pojkar föredrog faktaböcker än flickor.  
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INLEDNING  
I dagens värld är det viktigt att vara en god läsare. Skolan är förhoppningsvis platsen där 
eleverna ska lära sig att förstå det magiska med texternas värld. I Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017 (2017) står det att skolan ska väcka 
elevers intresse för läsning. Det framgår också att eleverna ska möta olika typer av skönlitteratur 
i skolan. Skolans uppdrag är alltså inte enbart att lära eleverna att läsa utan skolan ska också 
hjälpa eleverna att finna ett intresse för läsning. I den senaste rapporten från PIRLS (Skolverket, 
2016) framgår det att Sveriges elever har höjt sitt resultat inom läsning i jämförelse med tidigare 
år. Det är en klar förbättring och någonting positivt för Sveriges elevers skolprestationer, men 
det betyder inte att eleverna inte måste öva ännu mer utan att skolan måste fortsätta motivera 
eleverna till att bli ännu starkare läsare. 
 
Denna studie genomförs eftersom vi under vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning har sett 
att det kan skilja sig bland eleverna vad de tyckte om läsning och vad de valde att läsa. 
Skillnaderna som upptäcktes var framförallt att det berodde på om det var flickor eller pojkar. 
Skolverket (2017) lyfter fram att det är viktigt att arbeta aktivt med att bryta könstypiska 
mönster för vad flickor respektive pojkar brukar vilja läsa. Lgr11 (2017) tar upp att det är 
skolans ansvarsområde att arbeta mot vanligt förekommande könsmönster. Därför är det av stor 
vikt att skolan strävar efter att bryta könsmönster. Skolan bör arbeta aktivt för att bidra till att 
eleverna väljer att läsa en bok för att den är spännande och intressant och inte på grund av att 
eleven är en flicka eller pojke.  
 
Någonting som också har uppmärksammats är att de flesta elever får sitta på sina platser och 
läsa. Det har inte funnits någon möjlighet att gå iväg med sin bok och läsa, vilket även har visats 
i Skolverkets (2017) rapport. Skolverkets tanke är att eleverna ska få möjlighet att läsa ifred 
och verkligen koncentrera sig på sin bok. Skolverket lyfter fram några punkter som stödjer 
elevernas läsning positivt. Bland annat är det viktigt att det finns tid till läsning i skolan och att 
det finns möjlighet för eleverna att prata och diskutera det eleverna har läst. Vidare skriver 
Skolverket att det är centralt att eleverna har tillgång till lugna och bekväma läsplatser. Slutligen 
tar Skolverket upp att det är betydelsefullt att elever har tillgång till olika typer av texter, 
eftersom eleverna ska ha en stor valmöjlighet i böckernas värld. Det faktum att lärande och 
plats hör ihop har Sanderoth, Werner och Båth (2009) argumenterat för i sin bok. De hävdar att 
om platsen är förknippad med någonting positivt för eleverna blir det lättare att läsa på den 
platsen. Vidare skriver Sanderoth, Werner och Båth att när eleverna blir bekanta med en plats, 
kan de få känslor till platsen, vilket i sin tur bidrar till en positiv inverkan på lärande. 
Avslutningsvis skriver de att lärare har som uppgift att hjälpa elever att hitta en trygg plats i 
rummet. Plats och lärare hör ihop och påverkar därför varandra.  
 
Skolverket (2017) lyfter också, precis som ovanstående författare, att platsen är viktig eftersom 
det är där lärandet sker. Vidare skriver Skolverket att det är viktigt att platsen är genomtänkt så 
att eleverna får möjlighet att kunna läsa. Vill läraren att eleverna ska vara lugna och 
koncentrerade, är det viktigt att läraren skapar platser där eleverna får chansen att läsa i lugn 
och ro. Vi har iakttagit att lärarna idag har stora krav på att eleverna ska läsa och att de ska få 
ett större intresse för läsning. I samband med att kraven på läsning har ökat och att vi har sett 
det under vår verksamhetsförlagda utbildning, har vi valt att undersöka elevernas nöjesläsning 
i relation till läsmiljöer. Det kan också vara till en fördel i vår framtida yrkesroll att vi har 
kunskap om detta. 
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Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka eventuella könsskillnader i hur flickor respektive pojkar 
beskriver en idealisk läsplats samt vilken bokgenre flickor och pojkar föredrar att nöjesläsa.  
 
Frågeställningar: 

1.   Vad kännetecknar pojkars och flickors idealiska läsplats?  
2.   Vilken bokgenre väljer pojkar och flickor att nöjesläsa?  
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TIDIGARE FORSKNING  
 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskningsresultat kring läsning, könsskillnader vid läsning 
samt läsmiljö.  
 
Roskos och Neuman (2011) beskriver i sin artikel vilken betydelse klassrumsmiljön har för 
eleverna. Författarna resultat visade att det är viktigt att klassrummet har olika rum för olika 
aktiviteter. Det är viktigt att det finns platser som uppmuntrar eleverna till att läsa, skriva och 
prata beroende på om grupperna är stora eller små. De problematiserar det faktum att klassrum 
oftast är små och trånga. Det förslag som Roskos och Neuman lyfter fram i undersökningen för 
att råda bot på dessa problem, är framförallt att lärare tillsammans med elever måste vara 
flexibla. Att använda sig av rörliga möbler i klassrummet är ett bra alternativ; möblerna kan 
läraren använda när det behövs och flytta vid behov. Roskos och Neuman poängterar även att 
det är viktigt att det finns mycket material som är lättillgängligt för eleverna i klassrummet. 
Materialet ska vara på elevernas nivå och det bör finnas böcker som har olika svårighetsgrader, 
allt för att miljön ska vara lockande för eleverna. Slutligen ger Roskos och Neuman tips om att 
läraren kan använda sig av till exempel gardiner i klassrummet för att dämpa ljudnivån så att 
ljudet inte ska studsa i klassrummet och på så sätt skapar det en lugnare lärandemiljö, för att 
eleverna ska känna att det är en bra och lärorik plats att vistas i. Lärare och elever vistas så 
många timmar i klassrummet varje dag och då är det bra att klassrummet är anpassat och ger 
möjligheter att utvecklas och trivas i. Detta argumenterar även Nyström (2002) för i sin 
avhandling. Nyströms undersökning behandlar elevers lärandeprocesser som sker i den 
lärandemiljö de vistas i, med fokus på läs- och skrivaktiviteter. Det är betydelsefullt att skapa 
miljöer så att alla elever får optimala utvecklingsmöjligheter och speciellt för de elever som kan 
hamna i riskzonen.  
 
Vidare betonar Nyström (2002) att miljön erbjuder olika verktyg som kan hjälpa lärandet. Det 
kan vara till stor fördel att det finns olika böcker eller arbetsblad tillgängliga för eleverna i 
klassrummet, då eleverna själva kan ta egna initiativ till att till exempel nöjesläsa. För att nå 
fram till alla elever som befinner sig på skilda nivåer i sin kunskapsutveckling ska skolan också 
ha bokalternativ för eleverna. Nyström poängterar att det inte finns någon generell lösning på 
hur ett rum ska vara möblerat eller utformat för att bäst möta elevernas behov, men lyfter fram 
att läraren ska ha olika alternativa miljöer i sitt klassrum för att det lämpar sig mer eller mindre 
bra för olika elever. Nyström skriver att klassrummet är en pedagogisk arena som eleverna lär 
sig på och därför är det viktigt att tänka på den fysiska miljön. Fosters och Clarks (2005) 
undersökning visade att båda könen tyckte att ett bra urval av böcker får alla att läsa mer. Ett 
bra urval är framförallt varierade böcker med brett sortiment som kan passa allas olika intressen. 
Det visade sig även i Fosters och Clarks  studie, att flickor ansåg sig ha större tillgång till egna 
böcker än vad pojkarna ansåg sig ha. Samtliga elever var överens om att det är skolans uppgift 
att berätta för dem att inte enbart läsa för att det är ett måste utan för nöjes skull också. Fosters 
och Clarks studie innehöll även frågor om var eleverna helst ville läsa i sin undersökning. Det 
visade sig att 80 procent av flickorna föredrog att läsa i sängen medan det inom samma kategori 
var 70 procent av pojkarna. Att läsa i vardagsrummet tyckte 70 procent av flickorna var bra. 
Dock var det enbart 47 procent av pojkarna som hade samma åsikt. I skolan var det populärt att 
läsa i klassrummet för båda könen. Dock framgick det att flickorna var mer villiga att läsa på 
flera olika ställen i hemmet och i skolan än vad pojkarna ville.  
 
Pojkar läste hellre icke fiktiva böcker än fiktiva böcker hävdar Merisuo-Storm (2006) i sin 
undersökning. Hon poängterar att pojkar överlag allt oftare väljer att läsa tidskrifter. Merisuo-
Storm skriver sedan att pojkarna i undersökningen inte ville läsa böcker som klassades som 
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flickböcker. Flickorna däremot hade inte uttryckt någonting om det motsatta. Flickorna i 
Merisu-Storms studie valde helst att läsa fiktionsböcker. En trolig anledning till att flickor 
gillade att läsa fiktion handlade om att de ville komma ur sin trygghetszon och komma bort 
skriver Ewald (2007) i sin avhandling. Författaren hävdar att flickorna ville kunna leva sig in i 
boken och glömma sin vardag för en stund samt att det även handlade om att kunna se 
situationer ur flera olika perspektiv. Ewald poängterar att flickor lär sig att hantera situationer 
bland annat genom böcker. Likaså argumenterar Ulfgard (2002), som i sin avhandling enbart 
fokuserade på flickor, för detta. Författaren kom fram till att flickor behövde läsningen för att 
glömma vardagen och såg det som ett tillfälle att utveckla sitt språk genom böckernas värld. 
Ewald delar Ulfgards syn och skriver att pojkar hellre läser böcker som handlar om tävling, 
sport och historia. Ewald skriver att flickor oftare väljer att läsa böcker som handlar om känslor 
och relationer. Studiernas syfte handlar främst om att elever ofta gör könsstereotypa bokval i 
skolan.  
 
Via en undersökning som Merisuo-storm (2006) genomförde framgår det att dikter är någonting 
som är minst populärt bland båda könen. Pojkarna i studien tyckte inte att sagor och berättelser 
var lika roligt att läsa som faktaböcker. Flickorna tyckte inte heller att poesi var roligt att läsa 
och de hade alltså en negativ attityd till att läsa poesi. Uusen och Mursepp (2012) argumenterar 
för, precis som Ewald (2007), Ulfgard (2002) och Merisuo-Storm tidigare nämnt, att det finns 
tydliga könsskillnader mellan flickors och pojkars läsning. Uusen och Mursepp har ett liknande 
resultat som tidigare nämnda studier och skriver att pojkar hellre läser icke fiktiva böcker och 
att flickor hellre läser fiktiva böcker. Ett förslag som författarna ger är att ha ett brett utbud av 
olika typer av böcker i klassrummet samt att eleverna måste få möjligheten att välja böcker 
själva som de vill läsa. På så sätt hoppas forskarna att de ska öka elevernas och framförallt 
pojkarnas läsning.  
 
En aspekt som Tongur (2011) observerar i sin studie är att antalet böcker i hemmet kan ge en 
fördel för elevernas initiativtagande gällande nöjesläsning. Finns det böcker i hemmet menar 
Tongur att barn läser mer eftersom de har direkt tillgång till böckerna. Tongur skriver även att 
föräldrarnas inställning till läsning förs vidare till barnen. Författaren menar att det handlar om 
familjernas socioekonomiska status; är statusen hög har familjerna god läsmiljö hemma och på 
så sätt gynnas barnen av det. Även Van Hek, Kraaykam och Pelzer (2017) belyser detta i sin 
studie. De kom fram till att elever med högutbildade föräldrar visade sig vara goda läsare. De 
tar även upp att dessa barn har en god läsmiljö i hemmet, vilket har en positiv inverkan på 
läsförmågan. 
 
I Parks (2008) studie belyses olika aspekter kring elevernas läsprestationer. Park undersöker 
om antalet böcker i hemmet skulle påverka elevernas läsning samt undersöker hur olika länders 
socioekonomiska status kan påverka elevernas läsning. Han kommer fram till att antalet böcker 
nödvändigtvis inte behöver antyda att barnen läser mer utan det handlar däremot om föräldrarna 
läser böckerna för barnen eller föräldrarna själva läser. Föräldrarnas attityd till läsning, precis 
som Tongur menar, förs vidare till barnen. Resultatet i Parks undersökning visar att en stor 
andel föräldrar med låg utbildning oftast är engagerade i barnets läsaktiviteter. Föräldrarna har 
en positiv inställning till läsning och ett stort antal böcker hemma. Parks argumenterar för att 
det är snarare hemmiljöer som är den betydande faktorn för barnens läsförmåga än den 
socioekonomiska bakgrunden eller antalet böcker i hemmet. 
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TEORI 
 
Vår undersökning är inramad av Connells teori som handlar om att analysera hur 
könskonstruktioner visar sig i olika organisationer. Teorier om kön handlar oftast om relationer 
mellan personer eller relationen med samhället. Connell (2015)  hävdar att samhället skapar 
olika könsmönster och att dessa könsmönster framförallt visar sig i skolor och i 
utbildningsmiljöer. Det är genom människors vardagliga förhållanden som könsrelationer 
skapas och hade människor inte interagerat socialt med varandra hade de inte existerat. Connell 
beskriver sin teori och menar att det är interaktionen mellan människor som skapar 
förutsättningar för att förändra skillnaden mellan könen men interaktionen mellan människor 
innebär även att könskonstruktionerna förstärks. 
 
Connell menar att genusskillnader är någonting som sker och måste få ske. Det kan ske genom 
lekar, sätt att kommunicera och olika typer av kläder. Connell fortsätter med att genusskillnader 
är någonting som kan tonas ner, ändras eller försvinner. Det som var flickigt eller pojkigt förr 
kan ha ändrats och klassas inte som det längre.  
 
 Connell tar upp två olika begrepp, borderwork och crossing. Det innebär att det sker en 
interaktion mellan pojkar och flickor då gränserna  markeras eller bevaras mellan könen. Detta 
görs genom olika handlingar och genom tal. Connell beskriver begreppet borderwork som 
”upprätthållande av genusgränserna”. Antingen förstärks könsskillnaderna eller så försvagas 
de. Det andra begreppet förklarar  Connell som ”överskridande ”. Det innebär att traditionella 
könsmönster ifrågasätts och trotsas. Det handlar om när flickor eller pojkar gör någonting som 
är typiskt det motsatta könet, till exempel någon aktivitet. Dock handlar det inte om situationer 
när barn störs eller avbryts i sitt deltagande av aktiviteter som vanligtvis utförs av det motsatta 
könet, detta är istället en del av att upprätthålla gränserna mellan könen. Med andra ord innebär 
gränsöverskridande att barnens deltagande i aktiviteten måste vara fullständig. När pojkar och 
flickor leker kan leken på håll se ut att vara jämställd dock kan det i vissa fall innebära att det 
ändå finns genusskillnader i leken, tillexempel att pojkarna vanligare tillgriper tuffare tag i 
leken. 
 
I denna studie läggs fokus på bland annat om det finns några könsskillnader mellan flickor och 
pojkar i läsning. Parallellt med Connells teori har vi valt att utgå från analyskategorier, vilket 
har haft en större prägel under arbetets gång. Skolan är en social arena för elever där de möter 
personer av samma kön samt det motsatta könet. Som Connell beskriver i sin teori, så är det 
interaktionen mellan människor som skapar könskonstruktioner. Connells teori har hjälpt oss 
att dra slutsatser om eventuella upprätthållande genusgränser och överskridande.  
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METOD 
 
Photo Elicitation Interviews (Epstein, Stevens, McKeever & Baruchel, 2006) är en metod för 
intervjuer som använder visuella bilder för att framkalla kommentarer. De typer av bilder som 
används är fotografier. Vi valde istället att låta eleverna rita själva.  Med anledning av att vi vill 
att eleverna själva ska få tänka till och rita det specifika som eleverna vill ha med på bilden. 
Norlund, Strömberg och Ljungblad (2015) lyfter i sin rapport att när eleverna får genomföra 
Photo Elicitation Interviews (PEI) bidrar det till att studien får ett annat perspektiv, nämligen 
elevperspektiv. Genom detta sätt blir eleverna mer aktiva och  ges en större roll i 
undersökningen. Åsén (1999) tar liksom Norlund, Strömberg och Ljungblad upp att en god 
anledning till att använda sig av teckningar är framförallt för att undersökningen ska få ett stort 
fokus på elevperspektiv. Att ha ett elevperspektiv kan  bland annat innebära att det blir tydligt 
vad skolan betyder för eleverna. Vidare skriver Norlund, Strömberg och Ljungblad att denna 
metod bidrar även till att eleverna får uttrycka sina tankar och känslor på ett annat sätt än vad 
de är vana vid.  
 
Vi genomförde också kvalitativa intervjuer. Intervju som metod är enligt Bryman (2014) den 
vanligaste metoden att använda sig av i studier som är kvalitativa. Vidare berättar han att 
anledningen till att intervju är en populär metod, är förmodligen för att metoden är flexibel. Den 
som intervjuar kan vara flexibel och ändra frågorna om det skulle behövas, det vill säga om 
respondenten inte skulle förstå frågan. Kvale (2009) hävdar att det primära syftet med intervju 
som metod är att förstå ett specifikt ämne utifrån respondenternas vardag och egna perspektiv.  
 
För att den aktuella studiens syfte skulle uppnås ville vi använda intervju som metod. Det gav 
möjlighet att på ett djupare plan få kunskap om elevernas idealiska läsplatser. Intervjufrågorna 
hade formulerats innan intervjuerna för att vi skulle vara förberedda (bilaga 2). I intervjuerna 
skapades ett specifikt samtal med fokus på frågeställning där intervjuaren ställde öppna frågor 
och respondentens svar och tankar ledde till följdfrågor, denna typen av intervju kallas 
semistrukturerad intervju. Det innebär att alla respondenter får samma huvudfrågor som är 
förutbestämda men att följdfrågorna kan variera beroende på respondentens svar. 
 
Alvesson (2011) skriver att det är till god hjälp för intervjuaren att reflekterar kring vad som 
fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. Alvesson menar att det är till en fördel att 
överväga om de specifika intervjufrågorna fungerade eller om det bör ändras på något sätt för 
att bli bättre. Slutligen betonar Alvesson vikten av att frågorna inte ska revideras eller varieras 
för mycket eftersom att sammanställningen av frågorna inte blir rättvisa och svåra att jämföras.  
 

Etiska principer   
 
För att forskning ska få bedrivas finns det regler för vad som gäller. Vetenskapsrådet (2002) 
har fyra huvudkrav som forskaren måste följa vid forskning. Dessa fyra huvudkrav heter 
följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Nedan kommer dessa fyra begrepp att förtydligas.  
 
Informationskravet uppfylls i den aktuella studien till följd av att det skickades ett missivbrev i 
förväg till alla eventuella deltagare. I brevet framgick det klart och tydligt studiens syfte och 
vilka uppgifter eleverna ska göra. Vetenskapsrådet informerar att kravet innebär att alla 
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deltagare i undersökningen måste veta studiens syfte och i stora drag hur studien ska 
genomföras. Forskaren måste informera sina deltagare om det finns risk för skada eller obehag.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva ska få avgöra om de vill delta eller inte. I den 
aktuella studie intervjuades elever som går i årskurs 2 och 3. Samtyckeskravet kräver då att 
vårdnadshavarna godkänner att deras barn är med i intervjun. Kravet innebär också att 
deltagarna har möjlighet att bestämma hur länge de vill vara med samt på vilka villkor de ska 
delta. Slutligen innebär detta krav att deltagarna har möjlighet att när som helst ska kunna 
avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser. Gällande detta krav har vi i denna studie 
informerat alla deltagare innan vi började med intervjun.  
 
Konfidentialitetskravet är deltagarnas trygghet. I denna aktuella studie har det tagits hänsyn till 
detta krav genom att ändra deltagarnas namn samt skola. Detta krav innebär skydd gällande 
deltagarnas personuppgifter. I undersökningar ska det inte finnas någon möjlighet att kunna 
avslöja deltagarnas personuppgifter forskarna måste därför göra så att obehöriga inte få ta del 
av detta.  
 
Nyttjandekravet innebär att informationen om deltagarna enbart får användas i forskningssyfte 
och ingenting annat. Uppgifter som samlas in i forskningssyfte får inte använda som beslut som 
har direkt påverkan på den enskilda individen. I denna studie uppfylls kravet genom att enbart 
använda information i forskningssyfte.  
 

Urval 
 
I vår studie medverkar elever från två olika skolor. Skolorna är relativt lika; de är båda 
mångkulturella skolor. En av skolorna är dock större och har upp till årskurs nio den andra 
skolan är mindre och har upp till årskurs sex. På skola A går det totalt 720 elever och i 
grundskolan från F-6 går det 210 elever. Från skola A valdes en årskurs 2. I skola B går det 350 
elever F-6 och från skola B valdes en årskurs 3. I undersökningen valde klasslärarna 
tillsammans med oss, ut fem flickor samt fem pojkar från båda skolorna. Det positiva med att 
ha med två skolor är att det blir större datamaterial. 

 

Genomförande 
 
Den första kontakten med skolorna skedde genom mejlkontakt till två klasslärare på de olika 
skolorna. När lärarna hade godkänt att undersökningen fick genomföras där skickades 
informationsbrev till vårdnadshavare samt en samtyckesblankett (bilaga 1). Vårdnadshavarna 
fick då välja om det var tillåtet att intervjua deras barn eller inte. De flesta svarade ja och det 
var några enstaka vårdnadshavare som svarade nej. Av de som hade svarat ja, valde klasslärare 
sedan ut fem flickor och fem pojkar, på vardera skola. Urvalet av eleverna valdes ut efter 
verbalförmåga för att intervjuerna skulle bli givande. Därefter bestämdes, tillsammans med 
klasslärarna, när och var intervjuerna skulle genomföras. Inledningsvis vid varje skolbesök 
förklarades vad undersökningen handlade om samt vad eleverna skulle få göra. Först fick 
eleverna i uppgift att rita sin idealiska läsplats. Elevernas uppgift beskrevs såhär:   
 
”Nu ska ni få i uppgift att rita den plats som ni gillar att läsa på, er favoritplats. Ni ska också 
rita en bok som ni tycker om att läsa.”  
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De elever som fick delta i undersökningen följde sedan med till ett grupprum som tilldelades 
av klassläraren. Dt hade förberetts med papper och färgpennor som delades ut efter 
instruktionerna. Eleverna var ivriga att berätta om sina platser och vad de skulle rita. Några 
elever hade svårt att sätta igång. Då uppmuntrades eleverna och sa att det inte fanns något rätt 
eller fel. Eleverna fick 25 minuter på sig att rita. Några elever blev klara tidigare och de fick gå 
tillbaka till sitt klassrum.  
 
Efter att ha samlat in elevernas teckningar studerades dem för att se vad eleverna hade ritat samt 
se om det fanns andra intressanta detaljer med avseende på frågor som kunde ställas under 
intervjuerna. Vi fick senare under dagen ytterligare ett tillfälle att tala med eleverna som deltog, 
en och en för att intervjua dem. Platsen för intervjun var ett grupprum där var tyst och lugnt. På 
bordet låg elevens teckning och ett anteckningsblock med frågorna. Intervjuerna spelades även 
in med en mobiltelefon. Varje intervju tog ungefär fyra minuter och alla elever fick likadana 
frågor. Under intervjuerna beskrev eleverna detaljerat om sin teckning medan vissa elever inte 
visade samma entusiasm.  
 
Efter att intervjuarna hade genomförts skedde en transkribering av intervjuerna. Enligt 
Alvesson (2011) kan det vara till hjälp att detaljerat skriva ner inspelade intervjuer för att 
underlätta analysarbetet och genom det kunna använda exakta citat vid ett senare tillfälle. 
Kihlström (2009) delar Alvessons syn gällande vikten av att skriva ner bandade intervjuer. 
Vidare skriver Kihlström att poängen med att läsa igenom intervjuerna flera gånger är för att se 
eventuella mönster eller annat utmärkande.  
 
Ord som sades felaktigt korrigerades och skrevs korrekt för att det inte ska uppstå några 
missförstånd kring intervjustyckena som presenteras i kommande resultatavsnitt. När samtliga 
intervjuer var nedskrivna häftade vi ihop teckningar och intervjuerna för att upptäcka  samband 
mellan teckning och intervjuinnehåll. Analysarbetet påbörjades sedan utifrån de 
analyskategorier vi hade sett i ett analysschema. 
 

Arbetsfördelning 
 
I detta examensarbete var vi två studenter skrev tillsammans. Vi började med att tillsammans 
diskutera och resonera oss fram till ett syfte som vi ansåg var relevant och behövde undersökas. 
När syftet var formulerat skrev vi ner en arbetsgång samt arbetsfördelning, för att på bästa sätt 
veta hur arbetet skulle fördelas och vilka delar som skulle vara klara. Tillsammans började vi 
att diskutera vilken metod som var lämpligast för detta arbete för att vi båda skulle vara överens 
och nöjda över valet. Millan började med att skriva ner metodavsnittet, Lisa började att skriva 
på avsnittet om etiska principer. Millan fokuserade därefter på urvalsavsnittet och Lisa 
fokuserade på genomförandeavsnittet. De resterande delarna, det vill säga, inledning, teori, 
resultat, analys och diskussion skrevs ihop. Med anledning av att vi ville garantera att vi var 
överens. Dessa avsnitt utgör de stora delarna och därför ville vi skriva de ihop för att kunna 
diskutera och föra ett resonemang. När vi hade skrivit de enskilda avsnitten läste vi varandras 
texter och tillsammans bearbetades texterna för att förbättra dem. 
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Validitet och reliabilitet  
 
Det var viktigt att uppnå hög validitet och reliabilitet i denna studie. För att få det har vi lagt 
stor vikt vid förarbetet och på bearbetningen av materialet som samlades in.  
 
Reliabilitet handlar främst om studiens resultat är trovärdig (Kihlström, 2007). Studien ska 
kunna genomföras av en utomstående person, vid ett annat tillfälle och ska få samma resultat. 
För att reliabiliteten ska höjas beskrivs genomförandet på ett tydligt och trovärdigt sätt.  
Vidare skriver Kihlström att det kan vara bra att vara två personer med under intervjun, detta 
för att två personer ger mer tillförlitlighet än om man är ensam. Vi båda två analyserade data 
och tillsammans diskuterade våra analyser för att se om vi båda två hade kommit fram till 
samma analys. På så sätt hoppas vi att vår studies reliabilitet höjs eftersom vi var två som 
analyserade data.  
 
Validitet handlar om hur giltig studien är. Det är viktigt att enbart undersöka det som ska 
undersökas och inget annat, vilket vi kontinuerligt strävade efter. I den aktuella studien har 
intervjufrågorna noggrant bearbetats. Frågorna var även öppet formulerade så att respondenten 
inte skulle föras i någon riktning. Den personen som inte intervjuade eleverna, observerade och 
skrev ner utmärkande kommentarer och på så sätt höjdes validiteten för detta arbete eftersom 
det användes flera tekniker under intervjuerna.  
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ANALYSKATEGORIER 
 
Här presenteras de analyskategorier som användes när vår data analyserades. Kategorierna är 
skapade av Lind och Åsén (1999) och de kategorier som visade sig ha större relevans i elevernas 
teckningar valdes ut.  
 
Naturteman: Analyskategorin handlar alltså om naturen. Om eleverna bland annat har ritat 
fåglar, husdjur, fantasidjur eller skolgårdens trädgård passar det in på denna kategori. Det har 
gjorts en omkonstruktion av Lind och Åsén analyskategori Tillbaka till natur med ekologi och 
miljöfrågor eftersom det visade sig att motiven eleverna ritade inte handlar om miljöfrågor utan 
mer om natur som dekoration.  
 
Tids-och rumsteman:  Gällande detta begrepp är det klockor, scheman, stress och traditioner så 
som skolavslutningar och skolstart som står i fokus.  
 
Det egna rummet och fritiden: Den egna fritiden ställt i relation till skolan. Telefonsamtal och 
läxläsning faller också in under denna analyskategori. Som det låter i begreppet så står rummet 
i fokus. En omkonstruktion gjordes vid tolkning av kategorin, det egna rummet står i fokus, 
alltså det fysiska rummet.  
 
Social förmåga och tillhörighet: Här står skolan och tryggheten i centrum. Vänskap, 
kamratskap och sammanhållning är också viktiga faktorer gällande detta analysbegrepp.  
 
Ljuset som distinktivt bildtecken: I detta analysbegrepp står ljuset i fokus. Lampor, solar, månar 
och lysande stjärnor är exempel på vad eleverna kan rita som faller in under detta 
analysbegrepp. 
 
I analyskategorierna kan vissa elever hamna under fler än en kategori, eftersom de har ritat 
olika motiv som passar in under flera kategorier. Därför analyserades alla 20 teckningar under 
varje ny analyskategori. Vid analysen gjordes även ett urval av intervju stycken som passade in 
till det motiv som ansågs vara relevant bland teckningarna. 
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RESULTAT  
 
I den insamlade data kan går det att utläsa vad som förekommer bland elevernas teckningar 
med utgångspunkt i de analyskategorier som vi bygger analysen på. Analyskategorierna 
sammanställs i olika cirkeldiagram. För att synliggöra bland annat genusfördelning bidrar vi 
också med ett stapeldiagram över det insamlade materialet mot slutet av detta resultatavsnitt. I 
intervjuutdragen benämns eleverna som ”E” och intervjuaren som ”I”.  
 
Naturtema 
 
I bildsamlingen med de tjugo teckningarna tar åtta elever på olika sätt upp naturen i sina 
teckningar. Av figur 1 går det att utläsa att tre elever har ritat blommor, tre elever har ritat djur 
och två har någonstans i sin teckning med vatten. Resterande 12 elever har inte ritat någonting 
av detta.  
 
 

 
 
Figur 1:  I cirkeldiagrammet kan man utläsa hur många elever som har ritat med blommor, djur 
och vatten. 
 
 
De blommor det handlar om återfinns i olika hörn och på olika ställen i teckningarna. Under 
intervjuerna framkom det att eleverna hade ritat blommorna som en dekorationsdetalj.  
 
När det gäller djur i dessa teckningar har tre elever på något sätt ritat med sådana. På en av 
teckningarna finns det med en katt som en elev har ritat. Det framkom under intervjun att det 
var elevens egen katt som bor hemma hos elevens pappa. Katten var en central del i rummet 
och eleven var ivrig att berätta om den.  
 
Elev A: 

E: Det är Kita 
I: Är det din katt? 

3	  st

3	  st

2	  st

12	  st

Naturtema

Blommor

Djur

Vatten

Har	  inte	  med	  någonting
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E: Ja, vi har också en fågel, fast jag bor i två hus. Hos pappa har jag en katt och hos 
mamma har jag en fågel. 

 
De andra två eleverna har ritat fåglar på sina teckningar. På den ena teckningen är det många 
fåglar i luften och den andra är det fåglar som är på marken. Dessa elever förklarade att det bara 
var någonting de ville ha med som detalj. Två av eleverna ritade till vatten i sina teckningar, en 
av eleverna hade med det eftersom eleven brukar läsa på en liten bro med vatten under hos sin 
farmor. Den andra eleven hade med havet eftersom eleven gillar att sitta och läsa vid havet. 

 
Elev B:  

I: Hur kommer det sig att du har ritat en fågel där? 
E: Ja, vi har fått ett fågelbo som vi kan sätta på vårt fönster och se när fåglarna äter. 

 
Elev C:  

I: Kan du beskriva platsen du har ritat? 
E: Ja, här är bilen som jag brukar sitta och läsa i. Jag brukar rita eller läsa en bok när 
någon kör bilen. Och havet är här, då brukar jag också sitta på en stol och läsa. Och 
här hemma sitter jag och läser. 

 
 

 
 
Figur 2: Detaljbild av katt.     Figur 3: Detaljbild av några fåglar.   Figur 4: Detaljbild av en 
blomma. Samtliga hämtade från elevteckningar. 
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Tids-och rumsteman 
 
I figur 5 går det att se att det var tre teckningar som passade in under denna analyskategori. I 
två av teckningarna har elever ritat klockor. Den sista teckningen som passar in i denna 
analyskategori har ritat någonting som passar in i underkategorin tradition. Den första 
teckningen som på något sätt behandlar detta har ritat en klocka högst upp i högra hörnet. Att 
eleven hade ritat en klocka på sin teckning är för att, när eleven ska kunna läsa, behöver han/hon 
en klocka för att kunna se vad klockan är. Det var viktigt för eleven att ha kontroll på klockan 
under tiden läsningen skedde. En annan elev hade också, precis som den andra eleven, ritat en 
klocka uppe i det högra hörnet. Valet att rita en klocka på bilden är enligt eleven själv bara för 
att ta med en inredningsdetalj.  
 
 

 
 
Figur 5: I denna kategori har de flesta elever inte ritat någonting som var relevant i denna 
analyskategori. I diagrammet kan man utläsa hur många elever som har ritat med klockor.  
 
 
Sista teckningen och den teckning som helt klart sticker ut mest i denna analyskategori, är en 
teckning där eleven starkt lyfter fram en ceremoni och en speciell upprepning som är 
betydelsefull för eleven. I intervjun berättade eleven om detta:  
 

 I: Kan du beskriva platsen du har ritat?  
E: Jag går till moskén och läser koranen. Där är min plats som jag gillar att läsa på.  
I: Har det hänt någonting särskilt på denna plats som du kan berätta om? 
E: Ja, jag får godis där. En man brukar ge dem som går in till moskén två stycken 
godisar och när vi går ut får vi tre stycken.  
I: Okej. 
E: Men på fredagar får vi hur många godisar vi vill. Vi brukar gå dit på fredagar.  
I: Hur kommer det sig att du har rita ingången för kvinnor?  
E: Det är ingång för kvinnor och vi ber till gud. Det finns också en annan ingång för 
killar.  

2	  …
1	  st

17	  st

Tids	  och	  rumsteman	  

Klockor

Tradition	  

Har	  inte	  med	  någonting
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Under intervjun vill eleven gärna och stolt berätta om sin teckning och vad de brukar göra när 
de är i moskén. På frågan vad det är som gör platsen så bra svarade eleven att hen känner sig 
trygg i moskén och att det är fint där. Varje fredag går eleven dit och det är en viktig stund samt 
plats i elevens liv. Avslutningsvis berättar eleven att hens önskan är att få vara där hela livet 
och alltid få gå till moskén. 
 
 

  
 
Figur 6: En detaljbild av en klocka. 
 
 

 
 
Figur 7: En elevteckning där eleven har ritat sig själv med pratbubblor  
där de bland annat står, ”Quran är min bok. Moskén är min plats.” 
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Det egna rummet och fritiden 
 
I 14 av de 20 teckningar finner vi att eleverna har ritat olika saker som passar in under denna 
analyskategori, det vill säga sovrummet, hemmet, en läshörna och klassrummet. I denna 
kategori hamnar de flesta teckningarna. I figur 8 visas det vad eleverna har ritat. De olika typer 
av rum som förekom bland bilderna kategoriserades in. Läsplatser återfinns i sovrummet, i 
hemmet, i en läshörna och i klassrummet. Bland eleverna är det sex elever som tycker om att 
läsa på sitt rum.  
 
 

 
 
Figur 8: Diagram över hur många elever som har ritat olika rum.  
 
 
De har beskrivit att det oftast är mysigt och tyst i rummet, vilket är ett återkommande behov 
bland de flesta eleverna för att kunna läsa. Nedan kommer det några svar från två av eleverna 
angående det egna rummet: 
 
Elev A: 

I: Vad är det som gör denna plats bra? Och som gör att du gillar att läsa där? 
E: För att det är skönt och mysigt att läsa där. 
I: Får du någon speciell känsla när du läser på den här platsen? I så fall varför? 
E: Jag kan gå in i boken mer för att det är tyst.  

 
 
Elev B: 

I: Kan du beskriva platsen du har ritat? 
E: Mitt rum, där är det tyst.  
I: Får du någon speciell känsla när du läser på den här platsen? I så fall varför? 
E: Jag känner mig trygg. 
 

6	  st

3	  st
2	  st

3	  st

6	  st

Det	  egna	  rummet	  och	  fritiden

Sovrummet

Hemmet

Läshörna

Klassrummet

Har	  inte	  med	  någonting
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Tre av eleverna har även ritat en överblick över sina hem. De har alltså  inte ritat något specifikt 
rum som de brukar läsa i. De beskriver i intervjuerna att de brukar läsa eller lyssna på olika 
platser i hemmet, när någon förälder läser. Två av eleverna har ritat en läshörna som finns 
utanför klassrummet. Eleverna förklarar att det är en plats som de får gå till när de inte vill sitta 
och läsa vid sina bänkar. Läshörnan består av två soffor och ett bord. Bland eleverna är det tre 
som har ritat klassrummet. Under en intervju med en av eleverna tyckte hen att klassrummet 
var den bästa platsen för eleven att läsa på eftersom det brukar vara tyst och lugnt där. Samma 
elev förklarade att hen inte kunde koncentrera sig hemma. Nedan kommer ett stycke från denna 
intervju:  
 
Elev C: 

I: Vad är det som gör denna plats bra? Och som gör att du gillar att läsa där? 
E: Det är tyst i klassrummet när vi ska läsa. Hemma kan det inte vara tyst för min lilla 
syster gråter hela tiden eller så är det något annat och då kan jag inte koncentrera mig 
så skolan är min favoritplats att läsa på.  
I: Hur ofta läser du? 
E: Lite hemma och mycket i skolan, jag har nästan inga böcker hemma. 
 
 

 
 
Figur 9: En elevteckning som visar läshörnan utanför klassrummet. 
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Social förmåga och tillhörighet 
 
Bland det insamlade materialet var det sex stycken av våra 20 teckningar som föll in under 
denna analyskategori, det vill säga Social förmåga och tillhörighet (figur 10). Teckningarna 
grupperades in i familjerelationer, klasskompisrelationer samt religionstillhörighet. Resterande 
teckningar som inte har med någonting som passade in under denna analyskategori har vi 
grupperat in i en enskild underkategori.  
 
 

 
 
Figur 10: Diagram över hur många elever som ritade olika relationer. 
 
 
Två av eleverna har ritat familjerelationer som berör relationen med ett syskon. Det är det 
egna sovrummet i hemmet som eleverna delar ihop med ett syskon. Båda de aktuella eleverna 
berättar i intervjuerna hur bra det är att dela rum med sitt syskon. En av eleverna berättade hur 
tryggt det kändes att ha sin storebror i samma rum när eleven läser. Eleven förklarade att, om 
hen inte förstår ett ord frågar hen sin storebror som hjälper hen. Den sista teckning som passar 
in under rubriken familjerelationer har ritat eleven själv och hens mamma. Eleven berättade 
följande om relationen till sin mamma:  
  
Elev A: 

I: Hur ofta läser du?  
E: Varje kväll i mammas säng. 
I: Okej, läser du eller mamma då?  
E: Jag läser och mamma lyssnar när jag läser. Om jag läser fel eller inte kan hjälper 
hon mig.  

 
Vidare berättar eleven vad boken handlade om, hur långt hen läser varje kväll och att hen 
tillsammans med sin mamma diskuterade om vad de läst varje kväll. Vid detta tillfälle var 
eleven inne i en bok som handlade om veckodagarna och hen berättade stolt hur långt hen 
kommit i boken som enligt eleven själv var en tjock bok.  

1	  st

3	  st

2	  st	  

14	  st

Social	  förmåga	  och	  tillhörighet	  

Religionstillhörighet

Familjerelation

Klass-‐kompisrelation

Har	  inte	  med	  någonting
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Som det går att avläsa i figur 10 passar två av teckningarna in under klassrelationer. Gällande 
dessa teckningar har eleverna ritat klassrummet som sin idealiska läsplats. Alla elevernas namn 
står med i teckningen där de brukar sitta. En elev beskriver det såhär: 
 
Elev B: 

I: Vad är det som gör denna plats bra?  
E: För att det är ganska tyst och alla mina vänner är där.  

 
Den andra eleven berättar att det är tyst i klassrummet och att alla kompisar finns där. När 
eleven berättade om teckningen visar hen varvet runt och talar om var varje elev sitter och var 
läraren brukar stå. Vidare berättar eleven att det är skönt att läsa i klassrummet för att alla är 
tysta och läser. I intervjun tillägger eleven att det är bra att alla är i klassrummet för att de får 
möjligheten att hjälpa varandra om de inte skulle förstå ett svårt ord. Eleven berättar att hen 
brukar fråga kompisen bredvid om hjälp och ibland hjälper hen sin kompis. ”Det känns bra” 
avslutar eleven med.  
 
Under rubriken religionstillhörighet var det en teckning som passade in. Eleven känner en stark 
tillhörighet till moskén som är hens favoritplats. På frågan om eleven känner någon speciell 
känsla när eleven läser på platsen är svaret att hen känner sig trygg där och att det är en fin plats 
att vara på. Eleven berättar sedan att hen brukar gå dit varje fredag tillsammans med elevens 
mormor och mamma.  
 
Elev C: 

I: Vad är det som gör denna platsen bra? Och som gör att du gillar att läsa där ? 
E: Den platsen får mig att känna mig speciell och jag önskar att jag kunde vara där i 
hela mitt liv. 
I: Får du någon speciell känsla när du läser på den här platsen? I så fall varför? 
E: Jag känner att mig trygg där och tycker verkligen att det är en fin plats att vara på. 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

Figur 11: En elevteckning som visar 
eleven tillsammans med sin mamma. 

Figur 12: En elevteckning som passade in 
under kategorin ”Klasskompisrelation”. 
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Ljuset som distinktivt bildtecken  
 
Av det material som samlades in är det åtta stycken av de 20 teckningarna som passar in under 
denna analyskategori, det vill säga Ljuset som distinktivt bildtecken (figur 13). Elever har ritat 
solen, lampor och fönster på sina teckningar.  
 
 

 
 
Figur 13: Diagram över hur många elever som ritade Ljuset som distinktiva bildtecken. 
 
 
Nedan kommer ett exempel på hur en elev beskriver sin teckning under intervjun. Hen har ritat 
med en sol som ljuset. 

 
I: Vad är det som gör denna platsen bra? Och som gör att du gillar att läsa där? 
E: Det är lite fåglar, tyst, blå himmel, sol. Det är bara rätt så fint och skönt, det är 
skönt liksom. 
I: Får du någon speciell känsla när du läser på den här platsen? I så fall varför? 
E: Nej, det är bara mest varmt och skönt.  
 
 

Fyra elever valde att rita lampor på teckningarna. När eleverna intervjuades och frågades 
angående detta var svaret att de framförallt såg lamporna som inredningsdetaljer. En elev 
svarade att det finns en lampa i hens rum och den finns där för att hen ska kunna se. En annan 
elev ritade sitt vardagsrum hemma och när vi frågade eleven varför hen ritade en lampa, svarade 
eleven att det var för att hen brukar befinna sig i vardagsrummet och det är viktigt att lampan 
är med. Här kommer ett till exempel på hur det lät under en intervju med en annan elev om 
anledningen bakom att en lampa fanns med på teckningen:  
 

I: Hur kommer det sig att du har ritat lampan?  
E: Det är för att mina ögon inte gillar så mycket mörker så jag behöver ljus för att 
kunna se.  

4	  st

2	  st

2	  st	  
12	  st	  

Ljuset	  som	  distinktiva	  bildtecken

Lampa

Fönster

Sol

Har	  inte	  med	  någonting
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Två av eleverna hade ritat fönster. Under intervjun frågade vi varför de hade ritat fönster, 
eleverna svarade att det är en central del av platsen. I en av intervjuerna lät det såhär:  

 
I: Hur kommer det sig att du har ritat fönster här?  
E: Det är mitt vardagsrum och här är ingången till balkongen och vi har fyra fönster i 
rummet. Två på vänster sida och två på höger sida.  
 

 

 
 
 
 
 

  

Figur 14: Detaljbild av en lampa. Figur 15: Detaljbild av ett fönster. 
Samtliga hämtade från elevteckningar. 
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Bokpreferenser  
 
Resultatet om huruvida det finns könsskillnader bland elevernas bokpreferenser har vi valt att 
belysa i ett cirkeldiagram med kategorierna: skönlitterära böcker och faktaböcker. I figur 16 
visas det vad eleverna föredrar att läsa. Resultatet visar att 12 elever gillar att läsa skönlitterära 
böcker och 8 elever föredrar att läsa faktaböcker. En elev föredrar att läsa en helig skrift vilken 
i denna studie placerades i kategorin faktaböcker1.  
 
 

 
 
Figur 16: Diagrammet visar hur många elever som föredrar att läsa skönlitterära böcker 
respektive faktaböcker.  
 

 
Figur 17: En detaljbild på en Lasse-Maja bok. Figur 18: En detaljbild på boken ”Nickis 
Dagbok”. Samtliga hämtade från elevteckningar. 
 
  
                                                
1 Efter konsultation med Viktor Aldrin, teologie doktor, 2018-03-07. 
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Könsskillnader inom analyskategorierna  
 
Alla de olika analyskategorierna som användes tidigare har samlats in i ett stapeldiagram (figur 
19). Fokus ligger nu på flickor och pojkar. I varje kategori går det att utläsa hur många flickor 
respektive pojkar som hade ritat någonting som passar in under respektive analyskategorin. Det 
finns endast en kategori som har lika många staplar oavsett om det är flickor eller pojkar; Social 
förmåga och tillhörighet. Det är tre flickor och tre pojkar som har ritat någonting där skolan 
och tryggheten står i fokus. Kategori nummer tre, Det egna rummet och fritiden, är den kategori 
där pojkarna har ett högre värde än flickorna. Flickorna har ett högre värde i följande kategori; 
Naturteman, Ljuset som distinktiva bildtecken samt Skönlitterära böcker.  
 
 

 
 
Figur 19: Stapeldiagrammet visar alla analyskategorier 
 
 
Den mest utmärkande kategorin där det skiljer sig mest mellan pojkar och flickor är vad 
eleverna väljer att läsa, men detta är en kategori som hör till en annan av våra forskningsfrågor 
än ovanstående. Det är åtta flickor som helst läser skönlitterära böcker och i samma kategori är 
det endast fyra pojkar. Det motsatta alternativet faktaböcker är det fler pojkar än vad det är 
flickor. Sex pojkar föredrar faktaböcker och två flickor väljer fakta framför skönlitterära böcker.  
 
I intervjuerna fick flickorna berätta om vilken typ av bok de tycker om att läsa. De mest 
populära svaren var:  Lasse-Maja böckerna, djurböcker där hästen står i fokus eller olika typer 
av dagböcker där huvudpersonen är en flicka, som eleven får följa genom livet. Några elever 
föredrog helst att läsa Harry Potter böcker. Det är alltså skönlitterära böcker.  
 
På frågan om vilka typer av böcker pojkarna ville läsa var följande svar ifråga om icke-fiktiva 
böcker: fakta om olika djur eller om en sport. Gällande skönlitterära böcker var det Lasse-Maja 
eller olika spännande böcker i hela serier.  
 
Som det går att utläsa i stapeldiagrammet (figur 19) läser flickorna hellre skönlitterära böcker 
som handlar om relationer och känslor medan pojkarna väljer att läsa faktaböcker. Detta resultat 
är i linje med tidigare forskning om att elever gör könsstereotypa bokval. 
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DISKUSSION  
 
Resultatet för denna studie visar att de flesta elever på något sätt har ritat ett rum som sina 
idealiska läsplats. Klassrummet var ett rum som några elever hade ritat som den läsplats de 
föredrog likaså en hörna som fanns utanför klassrummet. Roskos och Neuman (2011) 
poängterar vikten av att klassrummet ska ha olika hörn för olika aktiviteter. De lyfter samtidigt 
fram att klassrum nästan alltid är små och trånga samt att det sällan finns något utrymme för de 
små hörnen. På en av skolorna där undersökningen skedde nämnde eleverna att de hellre vill 
läsa i hörnan utanför klassrummet. Där har skolan löst det som Roskos och Neuman påpekar 
beträffande att klassrummen oftast är små och trånga. Skolan har funnit en lösning genom att 
ha en mysig hörna utanför klassrummet där eleverna har möjligheten att gå undan och läsa 
ibland. Resultatet visar att den läshörnan är populär bland eleverna, vilket är relevant för vår 
framtida yrkesroll. 
 
Connell (2015) lyfter upp att det ibland sker att betraktaren letar efter genusskillnader enbart 
för att leta efter det. Resultatet ovan där eleverna har ritat klassrummet eller läshörnan som sin 
favoritplats att läsa på har ingenting med genus att göra. Under intervjuerna la vi märke till att 
det var lika många pojkar som flickor som tog upp läshörnan som en bra läsplats. En plats för 
eleverna som inte har någon koppling till genus utan enbart läsning. 
 
När vi ser på vad eleverna läste liknar resultatet i den aktuella studien tidigare forskning. 
Resultatet visade att det är fler pojkar som föredrog faktaböcker än skönlitterära böcker. Fler 
flickor prioriterade att läsa skönlitterära böcker framför faktaböcker. Ewald (2007) poängterar 
det faktum att eleverna oftast gör könstypiska val, vilket även kan utläsas i resultatet av denna 
studie. Merisuo-Storm (2006) hävdar att pojkar hellre läser icke-fiktion än fiktion. Enligt Ewald 
och Ulfgard (2002) vill flickor hellre läsa fiktionsböcker. I båda avhandlingarna visar resultatet 
att det handlade om att flickorna ville glömma sin vardag för en stund och framförallt för att 
utveckla sitt språk.  
 
Connell (2015) lyfter upp hur olika könsmönster förekommer i olika organisationer, till 
exempel i utbildningsmiljöer. Med utgångspunkt i Connells teori går det att av vår studie dra 
slutsatsen att flickorna som valde att läsa Harry Potter- böcker enligt Connell gjorde ett avspänt 
samspel över könsgränserna. Vilket innebär att eleverna åsidosätter normen för vad som är 
pojkigt eller flickigt att läsa. Eftersom flickorna inte enbart läser Harry Potter- böcker utan även 
andra fiktiva och könskodade böcker gör flickorna någonting som Connell kallar gränsarbete. 
Det innebär att flickor och pojkar återgår att läsa det som normen kallar flickigt eller pojkigt.  
 
Vi lade även märke till att flickorna ritade mer detaljerat och med mer färg än vad pojkarna 
gjorde, exempelvis med fler inredningsdetaljer som blommor. Utifrån antagandet att detta också 
är ett könskodat beteende betyder det att eleverna fortsätter gör ett vad Connell kallar 
gränsarbete mellan pojkar och flickor även i detta avseende. 
 
Uusens och Muursepps (2012) undersökning visade att pojkarna ser sig själva som sämre läsare 
än vad flickorna gör. Skolverket (2017) för fram att det är betydelsefullt att skolan arbetar aktivt 
med att bryta de typiska könsmönster för vad pojkar och flickor brukar läsa. Likaså betonar Lgr 
11 (2017) att det är skolans ansvarsområde att arbeta med att bryta typiska könsmönster. 
Eleverna gör fortfarande könstypiska bokval som visas i resultatet av denna studie och eleverna 
har förmodligen gjort det i många år. Mot bakgrund av vad det visar i avsnittet tidigare 
forskning, pekar denna undersökning på samma sak, trots att det skiljer sig 15 år mellan 
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studierna. Med andra ord kan det vara en möjlig sakfråga att fortsätta forska vidare kring  
anledningen till varför eleverna gör könstypiska val. 
 
En aspekt som framkom bland de flesta elevintervjuerna var att det är viktigt för eleverna att 
känna sig trygga när de läser. Sanderoth, Werner och Båth (2015) understryker vikten med att 
elever i skolan ska trivas. Vidare beskriver författarna att skolans miljö ska genomsyras av 
trygghet och studiero, på så sätt kan eleverna växa som människor och känna sig säkra nog att 
ta till sig kunskap samt våga framföra sina egna åsikter. Precis som Sanderoth, Werner och Båth 
nämner finns det tydliga fördelar om eleverna trivs på skolan. I intervjuerna framkom det att 
några eleverna känner sig trygga i skolan för att alla klasskamrater är där. Det är någonting som 
resulterar i att skolan har lyckats få eleverna att trivas.  
 

Metoddiskussion  
 
Det positiva med denna studie är att intervjuerna genomfördes på två olika skolor. Vi 
diskuterade vad som hade fungerar bra respektive mindre bra angående frågorna och 
intervjuerna i sin helhet. I stort sett gick intervjuerna bra. Vi kom eleverna in på djupet och fick 
en bredare kunskap om vad eleverna tänkte och tyckte om just den specifika läsplatsen. 
Iakttagelser som gjordes efter den första skolan, var att det var svårt att ibland få eleverna att 
svara på exakt det som frågan var, detta med anledning av att eleverna var okoncentrerade eller 
inte förstod frågan. Angående att eleverna var okoncentrerade försökte vi finna en lösning till 
skolan B. Genom att sitta i ett rum där det med stor sannolikhet inte skulle gå förbi några andra 
elever som skulle störa, detta hände olyckligt nog på skola A, vilket vi tror skapade 
okoncentration hos eleven som intervjuades. Beträffande punkten att några elever inte förstod 
en intervjufråga där ordet var “krävs”, löste vi genom att istället säga “behöver” (bilaga 2). 
Eleverna förstod sedan vad som menades.  
 
Svårigheter som undersökningen möttes av gällande den valda metoden var den starka 
prestationsångesten som uppstod hos några elever när de skulle rita. Vissa elever kunde inte 
börja rita innan de hade ett suddgummi och när de hade ritat någonting ville de sudda bort det 
och började om. Vi försökte då uppmuntra eleverna genom att berätta att det inte fanns något 
som är rätt eller fel. Slutligen hade samtliga elever ritat klart och alla var nöjda över sin 
teckning. Det var enbart starten eller processen till att börja rita som kunde vara påfrestande för 
eleverna. Resultatet blev tillslut bra och alla var nöjda med teckningarna.  
 
Under analysstadiet av de insamlade teckningar bearbetades materialet i omgångar, precis som 
Åsén (1999) gjorde i sin bildanalys. Teckningarna delades in och sorterades i de olika 
analyskategorierna under bearbetningen. Åsén skriver att varje bild kan ingå i olika kategorier 
eftersom flera motiv i teckningarna har olika betydelser vilka kan placeras under olika 
analyskategorier. Därför analyserades alla 20 teckningar i omgångar under varje kategori för 
att eleverna ritade olika motiv som passade in under flera kategorier.  
 
En styrka med metoden i sin helhet är bland annat att deltagarna ansåg att rita var något bekant 
och uppdraget var intressant att genomföra. Positiva deltagare är någonting gynnsamt för en 
undersökning, eftersom det med stor sannolikhet innebär att materialet blir noggrant genomfört 
av deltagarna. Det i sin tur leder till att insamlad data blir lättare att analysera eftersom 
deltagarna har varit aktiva och noggranna. I intervjusituationerna märktes det att eleverna var 
stolta över sina teckningar. Eleverna ville gärna visa upp det de hade ritat och med stolthet 
förklara vad allting var. Intervjuerna kompletterade teckningarna och vi fick veta de 
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underliggande tankarna kring varför eleverna valde att rita det de hade ritat. Å ena sidan var det 
en tillgång att utnyttja elevernas teckningar till intervjuerna. Å andra sidan var det problematiskt 
då några elever hade svårt att fokusera på intervjufrågorna och inte kunde låta bli att berätta om 
allting annat kring teckningen. Det var dock övervägande positivt att nyttja teckningarna och 
använda de i intervjusammanhang.  
 

Didaktiska konsekvenser  
 
Utifrån denna studie har vi kommit fram till att klassrummet är betydelsefullt för flera elever. 
Att flera elever beskriver och ritar klassrummet eller skolan är ett tecken på att skolan är en 
betydelsefull plats för eleverna. Lgr 11 (2017) betonar vikten av att skolan ska ge eleverna 
omtanke och uppmärksamhet. Skolan ska också stärka elevernas självförtroende och låta dem 
utveckla sin nyfikenhet. Att flera elever har ritat klassrummet eller skolan som sin plats för 
nöjesläsning tyder på att skolan har uppnått det som står i läroplanen. Skolan har då lyckats 
med att vara en plats där eleverna känner sig trygga nog att de väljer skolan som den plats de 
föredrar. Skolan har då förhoppningsvis gett eleverna en sådan stor trygghet och 
uppmärksamhet att eleverna känner sig trygga och bekväma i skolmiljön och väljer därför att 
rita klassrummet som sin idealiska läsplats.  
 
Vi har insett under vår undersökning att lärarens roll är betydelsefull för eleverna. Skolan är 
flera elevers trygghet och det visar sig starkt i denna undersökning där eleverna får rita en plats 
som är baserad på nöjesläsning. Där väljer ändå eleverna  att rita skolan eller något mysigt hörn 
på skolan. Vi har insett att vara lärare är mer än bara att undervisa, den kontakten som lärare 
och elev får är betydelsefull. Vi har således insett vikten av att ha kunskap om var och vad 
eleverna föredrar att läsa, beroende på om det är flickor eller pojkar. Skolan ska sträva efter att 
motverka könsmönster. Dock har lärare svårt att styra elevernas val av böcker när eleverna läser 
på fritiden. Det kan vara relevant information till läraren för att på så sätt försöka motivera och 
utmana eleverna till olika typer av böcker som de i vanliga fall inte läser.  
 
Avslutningsvis tycker vi att denna studie är relevant idag för att synliggöra var eleverna har sin 
idealiska plats för nöjesläsning samt vilka böcker flickor och pojkar föredrar att läsa. Det kan 
förmodligen hjälpa lärare och vårdnadshavare att veta var favoritplatsen för läsning är. 
Anledningen till att det kan vara bra att veta är för att, som vi nämnt tidigare, det är 
betydelsefullt att vara en god läsare. I dagens samhälle är det angeläget att kunna hantera böcker 
och olika typer av texter. Det blir lättare genom att läsa ofta och framförallt med variation av 
böcker. Har skolan kunskap var elevernas favoritplats för läsning är samt om eleverna ibland 
har möjlighet att läsa där, ökar förhoppningsvis läsningen för eleverna den stunden. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Informationsbrev     Datum: 18/1-2018 
 
Till vårdnadshavare med barn på XXX-skolan!  
 
Vi heter Millan Isaksson och Lisa Dao och studerar vår åttonde och sista termin till 
grundskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och 
IT. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på Svenska med fokus på läsning. Vi kommer att be 
eleverna att rita en händelse samt intervjua eleverna efteråt med utgångspunkt i bilderna.  
 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 

•   Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 
inga obehöriga kan ta del av dem.  

•   De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 
undersöknings syfte.  

•   Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 
Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

•   Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  
 
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavarens samtycke. Vi ber er därför 
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till XX eller XX på 
skolan. 
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på mobilnummer:  
Millan Isaksson: XXX- XXX 
Lisa Dao : XXX- XXX 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Millan Isaksson  
Lisa Dao 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 
Tag med och lämna till klassföreståndare  
 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när 
som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 
 
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
________________________________________ 
Barnets namn 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
Datum:_________________________ 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 2  
 
INTERVJUFRÅGOR :  
 

•   Kan du beskriva platsen du har ritat? 
•    
•   Hur känns det att vara där? 
•    
•   Har det hänt någonting särskilt på denna plats som du kan berätta om? 
•    
•   Vad är det som gör denna platsen bra? Och som gör att du gillar att läsa där? 
•    
•   Får du någon speciell känsla när du läser på den här platsen? I så fall varför? 
•    
•   Vad är det för bok du läser på bilden?  
•    
•   Hur kommer det sig att du har rita _____ ? ( pekar på någonting utmärkande i bilden)  
•    
•   Hur ofta läser du? 
•    
•   Vad behöver du för att kunna läsa?  
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