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Sammanfattning 

Denna uppsats är en studie som visar fyra pojkars och fyra flickors textmöten i olika medier 

utifrån ”ett vidgat textbegrepp”. I vår studie handlar det inte bara om texter som är skrivna 

med ord utan även texter i form av filmer, tv, tv- och dataspel samt internet. De medier vi 

undersökt i mötet med texterna har varit användandet av boken, tidningen, internet, tv, tv- och 

dataspel samt film.  Den metod som använts vid undersökningen med åtta elever, fyra flickor 

och fyra pojkar i en skola i sydvästra Sverige, är kvalitativa intervjuer. I vår studie utgick vi 

ifrån ett genusperspektiv då vi undersökte om det fanns några likheter och skillnader i 

elevernas textmöten. I vårt resultat fann vi att samtliga elever kommer i kontakt med de 

medier vi avsåg att undersöka. Dock fann vi vissa likheter och skillnader i hur de användes av 

eleverna. De största skillnaderna som vi fann var att pojkarna dominerade när det kom till 

användandet av tv- och dataspel medan flickorna var de flitigaste bokläsarna och de flitigaste 

användarna av de sociala nätverken som erbjuds på internet. Trots att eleverna hade vissa 

medier som de föredrog och som de såg som mer lustfyllda, kunde eleverna ändå se nyttan 

med att använda medierna för olika ändamål.  
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Förord 

Det finns många vi skulle vilja tacka för att denna studie har varit möjlig att genomföra. Ett 

särskilt stort tack vill vi rikta till de fyra flickor och fyra pojkar som valt att medverka i vår 

undersökning samt deras vårdnadshavare som också gav sitt tillstånd att deras barn fick 

medverka. Vi skulle även vilja rikta ett tack till rektor och klasslärare som tog emot oss med 

öppna armar.  

Vi skulle även vilja tacka våra respektive för allt stöd vi fått genom arbetets gång. Vi vill även 

tacka varandra för att vi tillsammans klarat oss igenom denna C-uppsats, tillsammans är vi 

starka!   

Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har inga uppdelningar gjorts mellan oss författare, vi har tillsammans 

utfört arbetets alla punkter.  

Kort presentation av författarna 

Vi som utför detta examensarbetet är två lärarstudenter från högskolan i Halmstad med olika 

bakgrunder i vår utbildning. En av oss studerar till förskollärare och lärare för grundskolans 

tidigare år, det vill säga förskoleklass till och med år 5, med inriktning på barn, matematik och 

naturorienterade ämnen. Förutom denna ingångsinriktning finns bland annat en specialisering 

med läs- och skrivutveckling. Den andra av oss studerar till lärare för grundskolans senare år, 

det vill säga, år 6-9, med inriktning mot svenska och samhällskunskap. 

Under lärarutbildningens gång har vi båda haft tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning i 

verksamheterna. Där har vi fått en stor del av vår förförståelse för och våra erfarenheter av 

förskolans och grundskolans verksamheter. Utöver den verksamhetsförlagda utbildningen på 

högskolan i Halmstad har vi båda en viss erfarenhet av att arbeta inom förskoleverksamheten.   
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1. Inledning 

I dagens samhälle får människor ständigt intryck från olika medier. Inte minst är det barn och 

unga som sysselsätter sig med medier på sin fritid ofta i form av internet, bloggar, tv- och 

dataspelande och tv-tittande. Barn och unga är konsumenter av medier vilket har blivit en del 

av deras vardag. Ser man på text utifrån ett vidgat textbegrepp innebär det att man, förutom 

att tillänga sig och bearbeta texter genom skrivna ord som exempelvis finns i böcker och 

tidningar, även kan använda, tillänga sig och bearbeta texter genom att ta del av medier så 

som tv, film, tv- och dataspel, musik och bilder för att uppleva texter.  

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur fyra flickors och fyra pojkars kontakt med 

texter ser ut och vilka medier eleverna använder för att komma i kontakt med texterna. Vår 

avsikt är även att beskriva vilka medier eleverna föredrar då de kommer i kontakt med 

texterna och varför de väljer just dessa medier. Genom intervjuer med fyra flickor och fyra 

pojkar i år 5 kommer vi att jämföra elevernas svar för att se om det finns eventuella likheter 

och skillnader i textmötena mellan de flickor och pojkar vi intervjuat.  
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2. Bakgrund 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning i olika skolor har vi fått uppfattningen att medier, 

generellt har ett stort inflytande i elevernas vardag. Rapporten ”Ungar och medier 2010” som 

genomförts av Statens medieråd under åren 2005; 2006; 2008 och 2010 visar en signifikant 

ökning av barn och ungas medievanor i Sverige. Statens medieråd är ett kunskapscentrum om 

barns och ungas medievardag. Deras syfte är att stärka barn och unga som mediekonsumenter 

och minska risken för skadlig mediepåverkan. Deras uppdrag syftar även till att öka 

förståelsen för barns och ungas medieanvändning. Med medieanvändning avser Statens 

medieråd alla rörliga bildmedier såsom internet, dataspel, mobiltelefoni, film och TV. Den 

senaste studien heter ”Ungar & Medier 2010” och involverar cirka 2000 barn och unga 

mellan 9-16 år och 2000 av deras föräldrar. Vid undersökningstillfällena har barn och unga 

tillfrågats om sin medievardag. Den allra första studien gjordes 2005 och var den första av 

fyra omfattande studier om medievardagen för barn och unga, byggd på deras egna 

erfarenheter. I rapporterna ges bland annat svar på vilka medier de använder, hur länge och 

varför. Svaren ger också insikt om varför dokusåpor eller datorspel attraherar barn och unga 

samt skillnader och likheter mellan flickors och pojkars användning och upplevelser.  

Olin-Scheller (2006) lyfter fram två ”vanliga” aspekter och sätt att se på ungdomars 

användning av medier och populärkultur. Hon beskriver bland annat att det å ena sidan finns 

företrädare som för motstånd mot populärkulturen och som skapat en sorts mediepanik. Där 

har man synsättet att elevers medieanvändning leder till passivitet och ett okritiskt 

förhållningssätt till texter. Det andra förhållningssättet till ungdomar, medier och 

populärkulturen går i motsatt riktning. Med detta förhållningssätt menar man att elever som 

läser selektivt väljer ut texter som uppfyller deras krav på relevans och mening. Företrädarna 

som står för detta synsätt menar att alla texter oavsett innehåll och form kan vara av positivt 

bruksvärde om läsaren kan använda det på ett kreativt sätt. Eriksson (2008) framför att elever 

läser som aldrig förr men inte nödvändigtvis böcker eller litteratur. I sin artikel intervjuar hon 

Magnus Persson, fil. dr. i litteraturvetenskap och lektor vid Malmö Högskola som menar att 

litteraturen har en intensiv konkurrens från olika sorters medier. Vidare menar Magnus 

Persson att vi idag lever i en kultur där litteraturen är utträngd och att skolan i sin tur måste 

förhålla sig till de samhällsförändringar som råder.  

Det finns ett flertal undersökningar om elevers läsvanor och som visar att både elevers 

läsvanor och läsförståelse har försämrats. När det kommer till läsvanor är det framförallt 

läsning av skönlitterära böcker som har sjunkit. PISA och PIRLS är två omfattande studier 
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som gjorts internationellt bland annat med svenska elever angående deras läsvanor och 

läsförståelse. Undersökningarna PIRLS, Progress in Reading Literacy Study avser att 

undersöka läsförmågan och läsvanor hos tioåringar och PISA, Programme for International 

Student Assessment, avser att undersöka bland annat läsförståelse hos femtonåringar. Det 

sammanfattade resultaten från dessa undersökningar är, enligt Skolverket (2010; 2007), att 

läsvanor respektive läsförståelsen generellt sett, om man jämför med tidigare resultat från 

svenska elever, har sjunkit både bland tioåringar och bland femtonåringar.  

Ovan har vi redovisat material som visar på att medievanorna, det vill säga alla rörliga 

bildmedier såsom internet, dataspel, mobiltelefoni, film och tv hos svenska barn alltså har 

ökat signifikant samtidigt som omfattande studier visar att läsvanor och läsförståelse hos 

svenska elever har sjunkit. Vi vill därför undersöka fyra flickors och fyra pojkars kontakt med 

texter i olika medier utifrån ett vidgat textbegrepp. Vår syn på text och ett vidgat textbegrepp 

kommer att definieras i avsnittet ”Avgränsning och definition” nedan. I vårt arbete kan vi inte 

undersöka ifall kontakten med texter har sjunkit eller förändrats hos de eleverna vi tänkt 

intervjua då vårt examensarbete inte utförs under längre tid.  

För att öka vår förståelse för elevernas textvärldar kommer vi att vidga textbegreppet och 

även ta hänsyn till andra texter än i skönlitterär bokform. Vi har valt att se på texter utifrån ett 

vidgat textbegrepp som vi bland annat redogör för i avsnittet ”Avgränsning & definition” 

nedan. 

2.1 Avgränsning & definition 

För att förstå vårt syfte och våra frågeställningar samt för att göra det mer tydligt för vilket 

förhållningssätt vi har, har vi valt att kortfattat redogöra för vår syn på texter utifrån ett vidgat 

textbegrepp. Vi kommer även att redogöra för våra avgränsningar i arbetet som behandlar 

vilka medier vi avser att undersöka. Vi vill även förtydliga att vi i vårt arbete, då vi benämner 

samtliga flickor och pojkar, har valt att skriva ”elever” eller ”eleverna” annars har vi valt att 

benämna flickorna, flickor eller F1-4 samt pojkarna, pojkar eller P1-4.  

Text: Då vi har en vidgad syn på textbegreppet vill vi framföra vår syn på text genom 

att lyfta fram andra författare som representerar vårt sätt att se på text. Olson och 

Boreson (2004) menar att en text både kan vara skriven och muntlig. Det innebär, enligt 

författarna, att man inte bara tillägnar sig och bearbetar texter genom läsning av böcker, 

utan att man även kan tillägna sig texter genom avlyssning, drama, rollspel, film, video 

och bilder. På så sätt kan individen utveckla sin förmåga att förstå, uppleva och tolka 
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texter genom olika medier. Olin- Scheller (2006; 2008) gör en definition på vad hon 

anser att en text är. Författaren anser att det inte är helt lätt att göra en klar definition på 

vad en text egentligen är för något. Olin-Scheller (2006; 2008) menar att ordet text 

härstammar från latinets textus som betyder väv eller sammanfogning. Vidare skriver 

Olin-Scheller (2008) att hon själv gjort en avgränsning i sin bok och sätter texttyper så 

som film, tv-serier, skönlitterära böcker och datorspel i centrum. Med denna definition 

får text en vidare betydelse och, enligt Olin- Scheller, får det även en vidare betydelse 

av ordet läsa. Olin- Scheller (2008) framför att ordet läsa hör ihop med latinets ”legere”, 

som betyder att man sammanfogar olika delar till en ny helhet. Vidare innebär detta, 

enligt författaren (2006; 2008), att det inte nödvändigtvis behöver betyda att det endast 

är bokstäver som behöver sammanfogas för att bilda en text, det kan även innefatta 

exempelvis ljud och bilder. Vidare menar författaren att det vi gör när vi till exempel 

tittar på film är att vi ”sammanfogar” rörliga bilder med ljud, det vill säga sätter ihop 

olika delar för att förstå och uppfatta helheten.  

I vårt arbete är vårt synsätt likt Olsons och Boresons (2004) och Olin-Schellers (2006; 

2008), då även vi menar att en text både kan vara skriftlig men även muntlig. En text 

behöver alltså inte enbart betyda att bokstäver sammanfogas för att det ska räknas som 

en text. En text kan även uppstå då exempelvis ljud och bilder sammanfogas för att man 

som läsare ska kunna uppfatta en helhet till exempel då vi tittar på film, använder 

internet eller spelar datorspel. 

Medier: De medier vi avser att undersöka och avgränsa oss till då vi undersöker 

elevernas kontakt med olika texter i olika medier utifrån ett vidgat textbegrepp är boken, 

tidningen, internet, tv, film, och tv- och datorspel som alla är texter av olika slag.  

Genus: Hirdman (2001) som var den första att mynta genusbegreppet vill att man med 

genusbegreppet ska kunna sammanfatta hur människor formas och bildas till man och 

kvinna samt hur man sedan formas och skapar samhälleliga avlagringar ”och hur man 

ingår i kulturen, politikens och ekonomins ”väggar” som bärande pelare” (Hirdman 

2001). Jämställdskola (2011) har citerat ett uttalande som Hirdman gjort där hon menar 

att: 

"Kön är något man föds med, men genus är något man formas till."  

Detta citat har vi anammat då vi har samma ståndpunkt i vår syn på hur genus formas. 

Vi använder genusbegreppet för att vi i vår undersökning vill se om det finns eventuella 
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skillnader i flickors och pojkars textvärldar. En ännu tydligare genomgång av 

genusbegreppet finns i vår teoretiska utgångspunkt där vi utgår från Hirdman (2001) 

samt Giddens (2003) sociologiska syn på genus. Genusbegreppet används för att förstå 

och upptäcka de föreställningar, idéer och handlingar som formar människors sociala 

och kulturella kön. Genus innefattar även relationen mellan könen samt varierande 

uppfattningar och föreställningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt. 

Enligt ett genusperspektiv är kön alltså socialt, historiskt och kulturellt betingat, vilket 

innebär att manligt och kvinnligt är begrepp som ständigt förändras.  

Literacy: Varje dag i olika sammanhang använder vi oss utav olika sorters literacies då 

vi exempelvis läser en busstabell, betalar räkningar eller söker information på internet. 

Ett traditionellt sätt att se på literacy-begreppet, har varit att man enbart sett literacy som 

förmågan att läsa och skriva, alltså den rent tekniska färdigheten att kunna läsa och 

skriva. Man menar dock idag att begreppet literacy har en större betydelse, bland annat 

att individer har en förmåga till olika kommunikativa handlingar. Individen ska kunna 

dra slutsatser och associera. Vidare ska man kunna koppla det man läser till den 

förförståelse man har om världen i övrigt samt det man läst i andra sammanhang och 

ändå kunna förhålla sig kritisk till texten. Individer ”invigs” genom socialisation i olika 

tolkningsgemenskaper där man kan känna sig delaktig. Dessa tolkningsgemenskaper har 

olika uppfattning på vilken form av literacy som man bör läsa. Därför finns det många 

olika typer av literacies bland annat medialiteracy. Det är ett samlat begrepp för alla 

medier som både barn och vuxna anses behöva kunna i vårt samhälle idag. Det innebär 

att man har kunskap för hur man använder olika medier och förstå hur de fungerar samt 

hur de bidrar till att skapar bilder av världen. Medialiteracy innebär även att ha 

förmågan att kunna kommunicera med både gamla och nya medieteknologier.  
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2.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka och beskriva hur åtta elevers kontakt med 

texter ser ut och vilka medier de använder för att komma i kontakt med texterna. Vår avsikt är 

även att beskriva vilka medier eleverna föredrar då de kommer i kontakt med texterna och 

varför de väljer just dessa medier. Genom intervjuer i en skola i sydvästra Sverige med fyra 

flickor och fyra pojkar i år 5 kommer vi att jämföra elevernas svar för att se om det finns 

eventuella likheter och skillnader i textmötena mellan de flickor och pojkar vi intervjuat.  

Våra frågeställningar är följande: 

 Hur och varför kommer barnen i kontakt med text i böcker, tidningar, tv, film, internet 

samt tv- och dataspel? 

 Vilka medier föredrar de intervjuade flickorna och pojkarna att använda och till vad 

använder de dessa?  
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3. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången kommer tidigare forskning som är aktuell för det undersökta området 

tas upp för att vidare diskuteras och analyseras i förhållande till vårt resultat i avsnitten 

”Resultat och analys” samt ”Diskussion”. Vi börjar inledningsvis med att beskriva ”ett 

vidgat textbegrepp” som vi anser är centralt i vårt arbete, därefter följer relevanta 

forskningsresultat angående pojkars och flickors läsning och forskning om barn och olika 

medier.  

3.1 Ett vidgat textbegrepp 

Kåreland (2005) framför att textbegreppet har vidgats då man idag inte längre behöver ta del 

av berättelser endast genom berättade eller skrivna texter. Idag presenteras berättelser ofta i 

form av tv- och dataspel, filmer och genom tv. Författaren menar vidare att forskare har 

beskrivit att det finns en grupp av elever som ”inte läser” någonting. Men dessa har oftast 

placerats in i en kategori där man anser att dessa elever läser annat än texter i bokform, det 

skulle exempelvis kunna vara genom internet eller tv.  

I kursplanerna i ämnet svenska (Skolverket, 2011a) står det även skrivet om ett vidgat 

textbegrepp: 

”Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även 

genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens 

förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom 

skrivna och talde texter även bilder.” 

 (Skolverket, 2011a) 

Skolverket (2011b) framför att läsning av nerskrivna texter inte enbart är den viktigaste typen 

av text som elever bör läsa, utan att läsning av exempelvis film och video är minst lika viktigt 

för elevers lärande. Att man lagt större vikt vid det vidgade textbegreppet i kursplanen beror 

på samhällets utveckling och för att det idag finns en mängd olika medier som är viktiga för 

barn och unga i mötet med olika texter, då barn och unga både konsumerar och producerar via 

olika medier. Enligt Skolverket (2011b) krävs det att unga har en bra mediekompetens så att 

de kan förhålla sig kritiskt till texter som de möter. Vidare stärker rapporten detta genom att 

hänvisa till kursplanen, där man menar att elever ska fortsätta att utveckla sin egen 

läskunnighet, så att de kritiskt kan granska och analysera olika texter, både texter som är 

skrivna men även bildliga texter så att de kan läsa de texter som finns i vårt komplicerade och 

informationsrika samhälle. 
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Fogelberg (2009) poängterar vikten av att skolan måste utveckla elevernas mediekompetens. 

Det vidgade textbegreppet innebär att man inte enbart ser texter som finns skrivna i en bok 

utan man har en vidare syn på vad en text är för något. Fogelberg (2009) menar vidare att 

texter idag vanligast ses utifrån olika typer av medier. Lindmark (2003) menar att medier och 

film är viktiga inslag i barn och ungas liv. Författaren framför att skolan inte längre är den 

enda förmedlaren av kunskap. Lärare förmedlar, enligt författaren, bara en bråkdel av den 

information som barn och unga möter idag. Massmedierna har tagit över mycket som 

informationsspridare. Vidare konstaterar författaren att medierna fick en mindre betydelse i 

skolan, trots att det stod i styrdokumenten att eleverna ska kunna orientera sig i en verklighet 

som är komplex och som har ett stort informationsflöde som förändras i snabb takt. År 2000 

omarbetades kursplanerna för grundskolan och man införde det vidgade textbegreppet. Detta 

innebar att texter inte enbart kan läsas utan kunde upplevas visuellt samt med hörseln i olika 

former och att allt detta ingår i ämnet svenska. I den omarbetade kursplanen från 2000 fick 

film och teater en särställning som kunskapskälla då film och teater ses som ett sätt för elever 

att utveckla en förståelse för andra människor. I kursplanen för ämnet svenska står det att: 

”Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och 

upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper 

människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten. 

Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för 

det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. (…) När 

ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också möjligheter för dem att 

tillägna sig litterära mönster och förebilder.”  

(Skolverket, 2011a) 

 

Kulbrandstad (2006) menar att barn och unga som växer upp i de nordiska länderna lever i ett 

samhälle som är både skriftspråksintensiva och teknologitäta. Dessa barn och unga är långt 

framme i sitt användande av teknik och då främst användandet av internet. Den skriftliga 

kommunikationen sker allt mer via kommunikationstekniken. Åkesson (2011) har i en artikel 

i Helsingborgs dagblad intervjuat Monica Rosén, professor vid institutionen för pedagogik vid 

Göteborgs universitet. I intervjun berättar Rosén att hon ingår i en forskargrupp som har 

studerat förändringar i läskompetens i över 30 år. Deras undersökningar har visat att 

läsutvecklingen har sjunkit kraftigt i länder där dataanvändningen kommit tidigt. Rosén 

konstaterar att datorerna har segrat i kampen om barns uppmärksamhet och enligt 

undersökningar, menar Rosén, att svenska barn nästan slutat läsa böcker.  



13 
 

Kulbrandstad (2006) menar att det inte bara är tryckta texter som inspirerar barn till att vilja 

”utforska”. Datorn med tangentbord och alla multimediala texter där man kopplar samman 

bilder med ljud, är även det en inspirationskälla som får barn och unga att vilja utforska olika 

medier. Vidare menar Kulbrandstad (2006) att det är viktigt att utveckla barn och ungas 

mediekompetens. Idag ses digital kompetens som viktig då det, enligt Kulbrandstad (2006), 

bygger en bro mellan färdigheter som att läsa, skriva och räkna samt den kompetens som 

krävs för att man ska ta till sig nya digitala verktyg och medier på ett kritiskt sätt. Även i en 

rapport gjord av Skolverket (2007) beskrivs det att läsning tillsammans med skrivning, 

räkning och färdigheter att röra sig i digitala medier, benämns som grundläggande färdigheter. 

Kulbrandstad (2006) menar att barn och unga behöver digitala kompetenser eftersom dessa 

kompetenser kan användas som källa till kunskap och kulturella upplevelser men även för att 

man ska kunna använda teknik för kommunikativa ändamål. Vidare menar Kulbrandstad 

(2006) att användandet av teknik i skolan, vardagen och på arbetet har lett till att våra läs-, 

skriv- och textvanor förändras. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är läsning och skrivning 

en allsidig aktivitet som fyller många skilda uppgifter i människors liv, där texterna som läses, 

skrivs och samtals om, ofta ingår i sociala sammanhang. Vidare menar Kulbrandstad att man 

inom det sociokulturella perspektivet ser läsning och skrivning som historiskt betingade 

aktiviteter, med det menas att läs- och skrivpraxisen har förändrats över tid. Att läsa och 

skriva framför datorn är ett exempel på en ny praxis från vår egen tid. Molloy (2007) menar 

bland annat att en del elever idag rör sig obehindrat i andra textvärldar än vad många lärare 

gör då lärarna inte är vana vid eller inte ens har samma kompetens som deras elever har. Vad 

lärare gör med elevers texter, eller vilka texter som läraren inbjuder till klassrummet kan 

därmed också både luckra upp en snäv textgenre och skapa nya uppfattningar om vad en text 

faktiskt kan vara.   

Olin-Scheller (2008) menar att många undersökningar som görs på elevers läsförmåga tycks 

handla enbart om en färdighet i att kunna avkoda tryckt typografisk text. Att vara läskunnig 

behöver dock inte innebära att man som läsare kan skapa en djupare förståelse för texten. 

Författaren menar alltså att läskunnighet och läsförståelse inte är samma sak. Hon menar 

vidare att läsning av typografisk text är en viktig kompetens i vårt samhälle men samhället 

kräver ändå att man som läsare ska ha förmågan att förstå, tolka och sortera andra texttyper än 

enbart typografiska texter. Därför måste läskompetensen och läsförståelse även innefatta 

skrift-, bild- och ljudbaserade texter.  
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3.2 Pojkars och flickors textvärldar 

I Molloys (2007) forskning om pojkars läsning visade det sig att pojkarna i hennes studie hade 

ett läsmotstånd. Framförallt ville pojkarna inte läsa skönlitterära böcker då de ansåg att det var 

”tråkigt”. Vidare skriver Molloy (2007) att det är viktigt att en lärare får en uppfattning om 

vad ordet ”tråkigt” innebära för elever. Författaren menar att ordet ”tråkigt” har många olika 

definitioner. Det kan användas av elever som har någon form av läs – och skrivsvårighet och 

som de vill dölja för andra. Ytterligare argument för att använda ordet tråkigt, menar Molloy 

(2007), är att man inte ser poängen med att behöva läsa samt att elever kan uppleva att det är 

långtråkigt att läsa. Men Molloy (2007) menar att tråkigt inte alltid behöver betyda långtråkigt 

utan kan vara att eleverna tycker att något är svårt. Att man som lärare tar dessa argument på 

allvar är viktigt, då det skapar en första förståelse mellan lärare och elev som leder till en 

fortsatt läroprocess för eleven då läraren kan möta eleven utifrån sina tidigare läserfarenheter. 

Molloy (2007) framför att de flesta receptionsforskare anser att det är av stor vikt att elever 

skapar sig inre bilder av den text de läser. En del elever kan föreställa sig och ”se” det som 

beskrivs i böcker medan andra elever har svårare att göra det. Fantasin och inlevelseförmågan 

då man läser texter är viktig för att kunna förstå och ta till sig det. 

Molloy (2007) skriver i sin bok att det inte var en slump att skriva om pojkars läsning. Hon 

har under sina 30 år som verksam lärare sett en trend där pojkar varit mindre benägna att läsa 

än flickor. Författaren påpekar dock att det såklart finns pojkar som absolut gillar att läsa och 

att det även finns flickor som har motstånd mot att läsa. Vidare resonerar Molloy (2007) kring 

varför hon tror att pojkarna läser mindre och har ett så kallat motstånd till läsningen. 

Författaren spekulerar i om det kan vara skolans traditionella svenskundervisningskultur som 

skulle kunna vara en bidragande orsak till att pojkarna inte vill läsa. Hon anser att man i 

skolan skulle behöva undersöka hur och framförallt mot vad i undervisningen pojkarna är 

motståndstagare till för att hjälpa dem i sitt lärande. Hon menar att man måste ta reda på vad 

det är eleverna kan. Vilka texter kan eleverna redan läsa, Molloy menar här vilka literacies 

som pojkarna redan behärskar och framförallt när, med vem och hur? Hon anser att dessa 

frågor är vanliga och viktiga didaktiska frågor i skolans undervisning. Molloy (2007) menar 

vidare att om man ser till elevernas hela läs- och textkompetens så kan man urskilja flera olika 

sorters literacies. Molloy (2007) framför därför att det kanske finns ett läsmotstånd hos pojkar 

för att svenskämnets traditionella literacies inte överensstämmer med den literacy som 

eleverna ofta använder. Ser man därför till den moderna textvärld som vi idag rör oss i så 

erbjuds en stor mångfald med olika literacies. Då menar Molloy (2007) att man skulle kunna 
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ifrågasätta om det egentligen är den äldre generationen som inte har en lika bred kompetens 

som dagens elever. Vidare menar Molloy (2007) att vi varje dag i olika kontexter och 

sammanhang använder oss utav olika sorters literacies då vi exempelvis läser en busstabell, 

betalar räkningar eller söker information på internet och så vidare. Fast (2008) menar att ett 

traditionellt sätt att se på literacy-begreppet, har varit att man enbart sett literacy som 

förmågan att läsa och skriva, alltså den rent tekniska färdigheten att kunna läsa och skriva. 

Olin-Scheller (2008) menar att begreppet literacy har en större betydelse, bland annat att 

individer har en förmåga till olika kommunikativa handlingar. Med detta menar författaren att 

individer genom socialisation ”invigs” i olika tolkningsgemenskaper där man kan känna sig 

delaktig. Dessa tolkningsgemenskaper har olika uppfattning på vilken form av literacy som 

man bör läsa. Fogelberg (2005) menar att begreppet medialiteracy används som ett samlat 

begrepp för alla medier som både barn och vuxna anses behöva kunna i vårt samhälle idag. 

Vidare skriver Fogelberg att medialiteracy innebär att man som läsare har en kritisk 

mediekompetens. Denna kunskap ska sedan användas för att kunna använda medier och förstå 

hur de fungerar samt hur de bidrar till att skapar bilder av världen. Vidare menar Fogelberg att 

medialiteracy innebär en förmåga att kunna kommunicera med både gamla och nya 

medieteknologier.   

Molloy (2007) skriver att skolan hon arbetade på hade anordnat en läsdag. Tanken med 

läsdagen var att eleverna skulle få tillfälle att läsa och att skriva om sig själv som läsare samt 

att de skulle skriva om böcker de hade läst. Eleverna skulle ta med sig en bok som de läste 

hemma och hade eleverna ingen bok som de läste hemma kunde de läsa boken som de läste 

under svenskundervisningen. De flesta av killarna valde att läsa boken de läste under 

svensklektionerna och de flesta av tjejerna valde att läsa boken som de läste hemma. Molloy 

(2007) fann en skillnad mellan hur pojkar och flickor porträttade sig som läsare. Flertalet av 

flickorna porträttade sig som goda läsare samt skrev de positivt om de böcker de hade läst. 

Pojkarna däremot porträtterade sig inte som några goda läsare, dock skrev pojkarna varken 

något positivt eller negativt om böckerna de hade läst. Molloy (2007) fann en likhet mellan 

flickors och pojkars val av skönlitterära böcker. Både flickor och pojkar läste äventyrsböcker 

såsom Harry Potter och Sagan om ringen men att flickor hade en mer öppen attityd till andra 

genrer då de även läste romaner såsom En ö i havet och Systrar i jeans. Samtidigt 

problematiserar Kåreland (2005) i sin bok huruvida den litteratur som erbjuds i skolan 

attraherar båda könen i samma utsträckning. Hon menar att studier har visat att elever helst 

läser böcker där huvudpersonen eller författaren är av det egna könet. Man har funnit att det är 
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pojkar som är mest beroende av att läsa om huvudpersoner av det egna könet. Ulfgard (2003) 

fann även i hennes studie att flickorna valde böcker som inriktade sig på romaner gärna med 

kvinnliga huvudroller. Flickorna valde även böcker som de kände att de kunde hitta 

föredömen i. Författaren menar vidare att det endast är få pojkar som läser på sin fritid och att 

de flesta vuxna som läser är kvinnor. Att elever väljer att läsa texter som speglar individens 

egna erfarenheter och sin egen livssituation är, enligt Ulfgard (2003), ett känt faktum. Vidare 

menar författaren att flickorna i hennes studie även kunde känna igen sig och leva sig in i 

romanens handling som om man vore en av karaktärerna i boken. Ulfgard (2003) menar att 

flickorna ändå kunde distansera sig och kritiskt granska det de läste. Olin-Scheller (2008) 

menar att barn och unga ständigt försöker identifiera sig själva som sociala och kulturella 

individer. I processen att hitta sig själv är möten med medier så som musik, film, böcker och 

digitala texter väldigt viktiga för barn och unga. Hur barn och unga vill uppfattas speglas ofta 

i vilka attityder de har till olika texter. Vidare menar Olin-Scheller (2008) att pojkar ofta 

beskriver sig som ”fantasyälskare” och ”filmmänniskor” medan flickor ofta väljer att läsa 

texter baserade på sanna historier och följer ofta favoritserier som går på tv.       

Kåreland (2005) menar att det finns forskning som visat att elever, både flickor och pojkar i 

olika åldrar, anser att bokläsning är en ”kvinnlig vana”. Vidare framför även författaren att 

pojkar generellt läser mer facklitteratur än flickor och att flickor helst generellt läser 

fiktionslitteratur. Många pojkar gör därför motstånd mot att läsa skönlitteratur både i skolan 

och på fritiden. Kåreland (2005) framför även att flickor läser mer än pojkar även om det 

alltid inrymmer att det finns individuella skillnader. Hon menar vidare att elever ofta väljer 

texter som de kan identifierar sig med. Ulfgard (2002) menar att meningsskapandet är viktigt 

då man tillägnar sig texter. Varje läsare söker meningskapande i texten som är unik för 

läsaren då det är högst personligt vad man anser som meningsfullt med en text och i en text. 

Då läsning är socialt och kulturellt konstruerande fenomen så är den egna erfarenheten vid 

läsning avgörande för både intresse och meningskapande det vill säga, mening skapas genom 

samspelet mellan text och läsare. Ulfgard (2003) menar att det var slående att de flesta 

flickorna i hennes studie såg på sin fritidsläsning som en lustfylld aktivitet. Ulfgard (2003) 

menar vidare att de flickor i hennes studie som inte kände att läsning var något för dem 

uttryckte avsaknaden av lusten att läsa. Författaren menar att förutom lustmotivet vid läsning 

så nämnde även flickorna nyttan av att läsa då flera uttryckte att de lärde sig mycket av att 

läsa. Ulfgard (2003) anser att när en flicka bestämmer sig för att ha läsning som en 
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fritidssysselsättning beror det på en konstruktion av genus. Författaren vill genom detta 

förklara att själva läsandet av romaner är ett sätt att forma sitt genus.  

Ulfgard (2002) menar vidare att flickorna som lade stor vikt vid lusten att läsa även påpekade 

att lusten inte alltid infann sig med en gång. Det kunde vara så att man var tvungen att läsa en 

stund för att kunna sätta sig in i texten dock var texten förr eller senare tvungen att ”erbjuda” 

eller tillföra något till flickorna för att de skulle ha lust att fortsätta läsa. Ulfgard (2002) 

skriver även om flickorna som inte alls känner lust att läsa och menar att de tydligt beskrivit 

avsaknaden av just ”lusten”. Författaren menar vidare att hon funnit att flickor förutom 

lustens betydelse att läsa även letar efter att känna engagemang, intresse och mening med 

läsandet. Molloy (2007) fann i sin studie att den läsning som skedde på skolan och den som 

skedde på fritiden skilde sig åt. I skolan uppfattade eleverna i studien att man ”arbetsläste” 

och hemma handlade läsningen mer om ”lustläsning”. Molloy (2007) menar att det ligger 

något i att elever som är läskunniga inte väljer att läsa det som skolan enligt tradition erbjuder. 

Hon menar att man måste undersöka vad läskunniga elever väljer, det vill säga, vad de läser, 

när de läser och var de läser. Vidare menar Molloy (2007) att vi måste se över vad skolan 

erbjuder för texter och huruvida undervisningen har ett funktionellt sammanhang som är 

relevant för eleverna. Författaren anser att man som lärare bör utgå från vad eleverna redan 

kan och visa dem hur olika former av literacy kan innefattas i ett vidgat textbegrepp i skolan. 

Slutligen vill Molloy även att man bör undersöka i vilken mån de kommunikativa 

sammanhang som barn och unga själva skapar för sitt lärande och hur det skulle kunna 

inrymmas i skolans värld.  

I sin sammanfattande reflektion menar Molloy (2007) att påståendet ”pojkar inte läser” är 

något hon blivit skeptisk till med tiden. Hon menar att tillägget ”pojkar läser inte i skolan” är 

en bättre definition på hur hon ser på pojkars läsning. Då författaren fokuserade på vad 

pojkarna i studien faktiskt kunde upptäckte hon att eleverna behärskade andra literacies än 

skolans literacy som delvis, enligt författaren, domineras av skönlitteratur, läromedelstexter 

och faktatexter. Hon menar vidare att elevers olika literacies som exempelvis att kunna smsa, 

chatta och söka information på nätet ofta är något som lärs av varandra och främst hemma 

med otrolig snabbhet.   

3.3 Barn och medier 

Kulbrandstad (2006) tar upp begreppet hypertexter som innebär att två eller fler medieuttryck 

är sammanknutna. Hon förklarar vidare att det är en sammanknytning av olika medieuttryck 
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så som verbalspråkiga texter, bilder och ljudsekvenser och dessa är tillgängliga på datorn 

genom en elektronisk förbindelse, det vill säga länkar. Länkarna ger läsarna en möjlighet att 

få en snabb tillgång till en stor mängd olika texter, bilder, musikfiler och så vidare. Läsning av 

dessa texter har enligt Kulbrandstad (2006) en friare form än en skönlitterär bok, då texterna i 

princip inte har en början eller ett slut samt att ordningsföljden inte är helt given av 

författaren. Detta är ett nytt sätt att läsa en text i förhållande till hur vi är vana vid utifrån 

skönlitterära texter.  

Kulbrandstad (2006) menar att det första mötet med teknik oftast sker genom tv- och dataspel, 

där en fascination uppstår för användandet av teknik. Kulbrandstad (2006) menar vidare att 

barn till en början spelar ensamma men att det sedan mynnar ut till att man spelar ihop med 

andra. Oftast börjar det med att unga använder datorn för att spela men efterhand menar 

Kulbrandstad (2006) att barnen blir mer nyttoorienterande i sitt datoranvändande. Datorn 

används oftast sedan för att skriva skolarbeten, för att söka information samt att arbeta med 

olika läxor. Unga idag använder även datorn och internet för att kunna kommunicera med 

varandra, där de chattar, diskuterar i olika forum samt skickar e-post till varandra. Efter detta 

kommer allt mer sociala nätverk in i barnens internetanvändande. Bjur (2010) menar likt 

Kulbrandstad (2006) att barn startar sitt internetanvändande med att spela enklare spel och 

titta på kortare videoklipp. 

Carlsson (2010) menar att internet kan ses som en arena som erbjuder kommunikation, 

information, kunskap, konsumtion, shopping, underhållning och spel. Hon menar vidare att 

internet innehåller andra medier så som tidningar, tv, film, radio och musik vilket gör internet 

ännu mer attraktivt. Sociala medier är bland annat något som skjutit i höjden de senaste åren, 

allt från forum, bloggar, msn och facebook där man kan samtala och samspela med andra 

individer. Wiik (2010) menar att internet har fått en allt mer central roll då det kommer till 

barn och ungas sociala liv. Forskning visar att sociala nätverk är de mest populära 

aktiviteterna på internet i åldrarna 9-24 år. Det är främst tjejer som använder de sociala 

nätverken flitigast, facebook och msn är ledande bland alla sociala närverk. Enligt Wiik 

(2010) så visar forskning att de sociala nätverkens sociala betydelse framförallt fokuserar på 

identitetskapande, både som enskild individ men även i delar av större gemenskaper. Olika 

forum ger användaren möjligheten att själv välja vem man ska vara, detta skulle exempelvis 

kunna ske genom egna och andras bloggar och så vidare. I sociala nätverk till exempel på 

facebook handlar det inte bara om den enskilda identiteten utan även om en identitet inom 

grupper. Det kan handla om att man ska ha rätt sorts vänner eller göra så mycket som möjligt 
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för att det ska vara ett tecken på popularitet och socialt kapital. När yngre barn experimenterar 

med sociala nätverk är de i första hand väldigt självfokuserande och identitetsskapande sker 

lekfullt.  

Carlsson (2010) menar efter hennes studie att tv-tittandet som har haft en väldigt stark plats 

bland andra medier och tagit upp mycket tid faktiskt har sjunkit bland barn och unga. Istället 

har internet fått bästa sändningstid och tv-tittandet bland unga har i sin tur påverkats av detta. 

Rydin (2010) beskriver likt Carlsson (2010) att tv hitintills har varit det starkaste elektroniska 

mediet bland barn och unga. Tvn har, enligt Rydin (2010), fått hård konkurrens från 

datormediet som inkluderar många ”äldre” medier så som tv, tidningar, radio och video samt 

andra funktioner som datorn och internet erbjuder. Rydin (2010) menar att internet och tv är 

likvärdiga då det kommer till barns användande av dessa medier. Hon menar att skillnaderna i 

användandet av medierna förändras då barnen kommer in i tonåren då internet dominerar 

betydligt mer än tv-tittandet. Författaren menar även att yngre barns internetanvändande 

främst används till att spela spel och att chatta med kompisar.  

Kulbrandstad (2006) hävdar att medieanvändningen är könsrelaterad, pojkar är de ivrigaste 

dator- och internetanvändarna medan flickorna är de ivrigaste bokläsarna. Vidare skriver 

Kulbrandstad (2006) att när unga använder sig av datorn och internet används de oftast för att 

kunna spela spel och om att ta till sig upplevelser samt används det för att kunna 

kommunicera och för att söka information. Vidare skriver Kulbrandstand (2006) att det oftast 

är pojkar som spelar spel medan flickor sänder mer e-post och chattar med varandra. Molloy 

(2007) menar att både flickor och pojkar i hennes studier visat stort intresse för tv- och 

datorspel och att identifiera sig med en karaktär eller roll i ett spel kan vara viktiga inslag i 

elevernas textläsning. Författaren kom fram till att elever i hennes undersökning kände att de 

fick fler möjligheter att pröva och leka sig fram bland spelen och identifiera sig med det de 

gjorde, till skillnad för vad eleverna upplevde om de endast läste en bok. Molloy (2007) 

menar att en karaktär i exempelvis ett datorspel inte är lika statisk som i en bok. I en bok kan 

man dock, enligt Molloy, sympatisera med eller irritera sig på, karaktärernas handlande men 

dock inte påverka det. I datorspel går det att påverka och förändra vissa faktorer hos sin 

karaktär och i spelet, vilket gör att man som spelare kan välja utgången själv.  

Bjur (2010) menar att dataspelandet i Sverige har ökat betydligt, särskilt bland barn och unga. 

Tv-konsoller så som Playstation, Xbox och Wii har ökat liksom bärbara konsoller så som 

Nintendo DS. Det finns även gratisspel på internet som också ökat i takt med tiden. Facebook 
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och andra sociala nätverk och hemsidor har även de spel som ökar barnens spelande märkvärt. 

Bjur (2010) menar även att internet har gjort det lättare för barn och unga att spela, ofta finns 

det hemsidor med enklare gratisspel som är väldigt populära. Bjur (2010) hävdar att det är 

felaktigt att påstå att spelande relateras till asociala beteenden. Han framför att forskning visat 

att barn och unga näst intill aldrig är ensamma när de spelar spelen. Spelandet sker oftast 

tillsammans med andra i samma fysiska rum eller i samma virtuella värld. Han menar även att 

bilden av en asocial tonårskille som sitter inlåst på sitt rum för att spela timme ut och timme 

in endast stämmer in på ett ytligt sätt. Det stämmer i de avseenden att det oftast är yngre än 

äldre som spelar och att det till fördel är killar som spelar mer än flickor. Bjur (2010) 

beskriver dock att det har skett en större breddning då fler åldrar och fler flickor idag 

sysselsätter sig med datorspel i större utsträckning. Han beskriver även att i takt med att 

mängden enklare spel har ökat över internet så har spelandet flyttats ner i åldrarna. Att spela i 

spelvärldarna är en mycket komplex förmåga med stor social sfär. Spelaren interagerar ofta 

med nära vänner, skolkamrater och nya kontakter via ”virtuella” spelrum. Spelen ställer höga 

krav på samspel, kommunikation och organisation samt en stor tidsinvestering. I spelen finns 

ofta en stark social drivkraft och belöningsmekanismerna är i mycket stor utsträckning 

byggda på social grund.  
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4. Teoretisk utgångspunkt  

I vår undersökning utgår vi ifrån ett genusperspektiv då vi avser att undersöka om det finns 

eventuella skillnader och likheter i flickors och pojkars val av textvärldar och medier.  

4.1 Genusperspektiv  

Hirdman (2001) var den första i Sverige att mynta genusbegreppet. Hirdman har tagit detta 

ord från latinets gen-ere som betyder slag, sort, släkt, kön. Vidare menar författaren själv att 

hon under 1980-talet ”stal” ordet från lingvistiken för att kunna översätta det engelska ordet 

gender. Ordet, taget ur sitt lingvistiska sammanhang, är helt tomt och man kan därmed, enligt 

Hirdman, fylla det med förståelser och möjligheter. Orsaken att Hirdman (2001) tog detta 

begreppet från lingvistiken beror på att hon tyckte att det saknades ett ord för att kunna 

förklara att bakom det som är typiskt ”kvinnligt” och ”manligt” döljer sig en prägling, fostran, 

tvång och underordning. Hirdman (2001) vill med begreppet, att man ska kunna se hur 

människor formas och bildas till man och kvinna samt hur man sedan formas och skapar 

samhälleliga avlagringar ”och hur man ingår i kulturen, politikens och ekonomins ”väggar” 

som bärande pelare” (Hirdman, 2001. s. 11).  Enligt ett genusperspektiv är alltså kön socialt, 

historiskt och kulturellt betingat, vilket innebär att manligt och kvinnligt är begrepp som 

ständigt förändras. Genusbegreppet inrymmer även en maktaspekt, en föreställning om att det 

manliga är överordnat det kvinnliga.  

Likt Hirdman (2001) menar även Giddens (2003) att genus står för psykologiska, sociala och 

kulturella skillnader. Han menar att det är viktigt att skilja på kön och könsrollen eftersom 

könsrollerna är socialt och kulturellt konstruerade uppfattningar om vad som är manligt och 

kvinnligt. Ett kön handlar däremot i sin tur om vilket biologiskt kön man har, det vill säga, om 

en individ är född som man eller kvinna. Giddens (2003) menar att barn föds med ett 

biologiskt kön men utvecklar efterhand en social könsroll, det vill säga, genus. Denna 

könsroll utvecklas och påverkas genom och av sin omgivning. Barnet internaliserar alltså de 

sociala normer och förväntningar som stämmer överrens med barnets biologiska kön.  

Giddens (2003) menar vidare att det finns olika teorier om könsrollssocialisationen och menar 

att pojkar och flickor lär sig efterhand vilken könsroll de har genom olika positiva och 

negativa bekräftelser från sin omgivning. Dessa bekräftelser antingen belönar eller bestraffar 

olika beteenden som stämmer överrens med deras biologiska kön. Dessa bekräftelser 

”hjälper” pojkar och flickor att lära sig vad som förväntas av deras biologiska kön. Ett 

exempel som Giddens (2003) tar upp är att man exempelvis som förälder säger att pojkar inte 
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leker med dockor. Skulle ett biologiskt kön inte stämma överrens med den könsroll det 

biologiska könet innefattar menar funktionalister att orsaken till detta ligger i otillräcklig eller 

felaktig socialisation. Giddens (2003) menar att barn på ett naturligt sätt bjuds in till att ta an 

sin könsroll genom kultur och socialisation. Denna inbjudan kan vara frivillig, men är oftast 

”tvingande”. Dock ska man vara medveten om att människan inte är passiva objekt eller 

blinda mottagare av en viss könsroll. Vidare menar författaren att människor är aktiva 

individer som själva skapar sina egna identitetsroller. Genus är inte något som infinner sig 

naturligt, det är något vi människor påverkar och som får konsekvenser för hur man ser på 

könsrollerna. Det är människan som formar synen på genus.  

Giddens (2003) framför att olika studier av samspelet mellan barn och föräldrar har visat att 

det finns tydliga skillnader när det gäller hur flickor och pojkar bemöts och behandlas trots att 

föräldrarna tror att de behandlar barnen likvärdigt. Idag har exempelvis olika leksaker, 

bilderböcker och tv-program som barnen tar del av en benägenhet att betona skillnader mellan 

vad som är manligt och kvinnligt. Vidare brukar de flesta figurer i barnböcker och tv-program 

har manliga figurer. Dessa manliga figurer spelar ofta aktiva och äventyrliga roller medan de 

kvinnliga rollerna ofta är passiva, avvaktande och inriktade på husliga plikter.  
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5. Metod 

I metodavsnittet kommer vi inledningsvis att redogöra för vårt val av metod samt för vårt 

förhållningssätt och hur vi ser på det insamlade materialet. Därefter följer beskrivning av 

genomförande och databearbetning samt vårt etiska förhållningssätt till vår studie. 

5.1 Metodval 

I vår undersökning kommer vi att göra en kvalitativ undersökning då vi vill få en djupare 

förståelse för våra informanters textvärldar. Målet med vårt arbete är att få nya insikter och 

djupare förståelse för våra framtida elever. Vi har valt att använda oss utav intervjuer i vår 

undersökning (bilaga 2). Enligt Patel och Davidsson (2003) är syftet med kvalitativa 

intervjuer att upptäcka och identifiera egenskaper hos informanterna i undersökningen. En 

kvalitativ intervju är, enligt författarna, utformad på ett sätt som gör att informanterna får 

uttrycka sig med egna ord vilket gör att frågorna får en låg grad av standardisering. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att det bästa sättet att få reda på hur människor uppfattar sin värld 

och sitt liv är genom att samtala med dem. Det vi vill uppnå med vår kvalitativa intervju med 

eleverna är en djupare förståelse för hur deras kontakt med olika texter ser ut. Då vi vill nå 

djupare förståelse genom att tolka materialet anser vi att intervjuer är den bäst lämpade 

metoden för vår undersökning.  

Patel och Davidsson (2003) skriver att mänsklig verklighet är av språklig natur. Därför kan 

man till exempel genom intervjuer skaffa sig kunskaper om det genuint mänskliga. 

Författarna menar vidare att forskning som är subjektiv ofta är engagerad och där man som 

forskare kan vara öppen i sin roll. Patel och Davidsson (2003) menar att man genom att vara 

subjektiv kan förstå andra människor och deras livssituationer genom att tolka hur mänskligt 

liv kommer till uttryck i det talade och skrivna språket. Vi kommer att närma oss eleverna 

subjektivt utifrån vår egen förförståelse för att förstå och tolka elevernas intervjusvar. Patel 

och Davidsson (2003) menar att förförståelse, tankar, kunskap, erfarenheter och känslor är en 

tillgång och inte ett hinder då vi ska tolka och förstå våra elever.   

Vi har valt att utföra en halvstrukturerad intervju i vår undersökning, då Gillham (2008) 

hävdar att den sortens intervju är den viktigaste typen av forskningsintervju. Författaren 

menar att den halvstrukturerade intervjun innefattar en flexibilitet som balanseras av struktur 

och därmed ger god kvalité på det insamlade materialet. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att den halvstrukturerande typen av intervju ofta innehåller en ”guide” som är en översikt över 

de ämnen som ska täckas och förslag till frågor under intervjun. Vi har gjort en 
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”samtalsguide” (bilaga 2) som har gett oss en översikt av de ämnen och förslag till frågor som 

skulle kunna ingå i ett samtal med våra informanter. Därför inrymmer detta även vissa 

kvantitativa frågor som mynnar ut i kvalitativa frågor för att nå kvalitativa svar.  

Den halvstrukturerade intervjun innebär, enligt Gillham (2008), att man ställer samma frågor 

till alla intervjupersoner. Det är tillåtet att ställa följdfrågor då man vill säkerställa att 

likvärdiga saker täcks in under intervjun. Man efterstävar även att ge alla informanter samma 

tid. Gillham (2008) menar vidare att dessa delar utgör en gemensam struktur. Beträffande det 

som är mindre strukturerat i den halvstrukturerade intervjun, det vill säga det som inte är 

förutbestämt och styrande, kännetecknas oftast av att frågorna är öppna och intervjupersonen 

får svara med egna ord. Det kan även uppstå situationer under intervjun då man kan använda 

så kallade sonderande frågor om man bedömer att det finns mer att berätta i en fråga. Det man 

bör veta om den halvstrukturerade intervjun är enligt Gillham (2008) att det inte är en metod 

utan snarare ett utvecklat fokus som kretsar runt grad av precision samtidigt som den 

halvstrukturerade intervjun skapar öppenhet och spridning i svaren hos intervjupersonerna. 

Vidare menar författaren att en av styrkorna med den sortens intervju är att den inbjuder till 

upptäckter samtidigt som dess strukturerande fokus gör det möjligt att analysera utifrån till 

exempel likheter och skillnader, vilket vi avser att göra utifrån ett genusperspektiv.  

5.1.1 Att intervjua barn  

Författarna Kvale och Brinkmann (2009) menar att barn som intervjuas får möjlighet att ge 

uttryck för sina uppfattningar och upplevelser av omvärlden. Även om det är en självklarhet 

att barn och vuxna lever i olika sociala världar kan det vara lätt att glömma bort dessa 

skillnader när man intervjuar barn. Vid intervju med barn är det viktigt att vi som forskare 

förmedlar uppfattningen av att det inte finns några ”rätta” svar på frågorna. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar vidare att det är viktiga när man intervjuar barn är att det ska vara 

åldersanpassade frågor, problem som dyker upp vid intervju med vuxna kan bli ett större 

problem vid intervju med barn. Det kan till exempel förekomma om man ställer för långa och 

för komplicerade frågor eller ställer mer än en fråga i taget. 

Något som är viktigt vid en intervju med barn är, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2002), på vilken plats man genomför intervjun. Enligt författarna bör man välja en plats där 

det är lugn och ro, där barnens koncentration inte störs. En annan sak som författarna tar upp, 

är vid vilken tidpunkt som är bäst att genomföra intervjuerna på där de menar att man inte bör 

genomföra intervjun om man vet att eleverna är trötta, ska snart ut på rast eller att det snart är 
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dags för lunch, för då tappar eleverna sin motivation till att medverka och det blir svårt att 

hålla motivationen uppe för eleven vill inte delta. För att man ska kunna genomföra 

intervjuerna är det mycket viktigt enligt författarna att man skapa en god social kontakt med 

eleverna som bygger på förtroende. För att skapa det menar Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) att man kan göra en kortare presentation av vem man är som ska 

genomföra intervjun samt att man berättar kortfattat vad undersökningen ska handla om. 

Vidare menar författarna att när själva intervjun genomför är det viktigt att kunna ha 

ögonkontakt med eleven för att kunna vidmakthålla intresset för intervjun så att eleven inte 

tröttnar och detta görs lättast när man sitter mittemot varandra. Under samtalets gång är det 

även viktigt enligt författarna att man visar eleven att man respekterar deras tankar och 

känslor och inte tvingar sig på att få ett svar som eleven inte vill ge till den som intervjuar. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) tar vidare upp om vilken intervjuform som är att 

föredra, om vad som lämpar sig bäst, att intervjua enskilt eller i grupp. Författarna menar att 

det beror helt på vad man vill veta om informanterna, vill man veta en elevs enskilda tankar 

och åsikter kring ett fenomen är det att föredra att göra intervjun enskilt.  

I vårt arbete är vi intresserade av att veta det enskilda barnets tankar kring ett fenomen och 

valde därför att genomföra intervjun enskilt med barnen samt att vi ansåg att det fanns en risk 

med att informanternas svar skulle påverkas av de andra elevernas svar. Dock är vi medvetna 

om riskerna vid enskilda samtal. Genom tidigare erfarenheter uppfattar vi att barn tenderar att 

inte ge några uttömmande svar om eleven känner sig obekväm med att vara ensam under 

intervjun. Barnen kan även söka efter svar som de tror är ”rätt” för att de tror att intervjuaren 

söker ett rätt svar och vill vara duktiga och tillmötes. Detta hade vi kunnat undvika vid 

gruppintervju med eleverna men vi vill ta reda på deras personliga textvanor och inte låta de 

påverkas av de andra elevernas svar.   

5.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes med åtta elever från år 5 i en kommunal grundskola i sydvästra 

Sverige. Skolan vi valde att utföra vår undersökning i har vi sedan tidigare inte haft någon 

kontakt med. Då vi ville ha en djupare förståelse för elevernas textval valde vi att utföra en 

kvalitativ intervju med färre informanter, därför valde vi att endast intervjua åtta elever. Av de 

åtta eleverna var fyra elever flickor och fyra elever pojkar. Anledningen till att vi valde att 

intervjua fyra flickor och fyra pojkar angående deras textvanor var för att se om det i den här 

gruppen fanns några eventuella likheter och skillnader då det kom till pojkars och flickors val 

av text. 



26 
 

Anledningen till att vi valt att intervjua elever från år 5 beror på vår utbildning, då en av oss 

kommer att bli förskollärare och lärare för grundskolans tidigare åldrar och den andra kommer 

att bli lärare för grundskolans senare åldrar. Vi anser att det är relevant då en av oss kan se 

slutet av elevernas resa i grundskolans tidigare år och en av oss kan se var eleverna kommer 

ifrån och en början på elevernas resa genom grundskolans senare år.  

5.2.1 Bortfall 

När vi besökte skolan där vi utförde vår undersökning, lämnade vi ut totalt nitton 

informationsbrev till eleverna. Vi fick tillbaka tolv stycken, varav tio elever fick medverka i 

intervjun och två fick inte medverka. Vi vet inte orsaken till varför dessa två elever inte fick 

medverka i intervjun eller varför några elever valde att inte lämnade in sina lappar. Vi fick 

dock ändå ihop det antal vi behövde för att kunna genomföra våra intervjuer. Utav de elever 

som fick medverka valde vi ut fyra pojkar och fyra flickor som vi utförde intervjuerna med. 

Vårt val var alltså slumpmässigt då vi inte hade någon information om eleverna sedan 

tidigare.   

5.3 Genomförande och databearbetning 

Då vi skulle genomföra våra intervjuer tog vi, via mail, kontakt med rektorn för den skola vi 

valt att utföra vår undersökning i. Rektorn på skolan gav sitt medgivande till att vi fick utföra 

vår undersökning och hjälpte oss att komma i kontakt med en utav klasslärarna i år 5. 

Klassläraren gav även sitt samtycke till att vi fick komma och berätta om vår undersökning 

samt dela ut vårt informationsbrev (bilaga 1). Informationsbrevet som vi delade ut fick 

eleverna sedan ta med sig hem för att tillsammans med vårdnadshavare skriva under och ge 

sitt medgivande till att medverka i intervjun.  

Efter att vi lämnat ut våra informationsbrev och informerat eleverna i klassen om vad 

undersökningen handlade om, bestämde vi i samråd med klassläraren att genomföra 

intervjuerna när vi fått in tillräckligt många informanter till vår undersökning. När dagen var 

kommen då vi skulle genomföra intervjuerna, kom vi till skolan på morgonen när eleverna 

började sin skoldag. Att vi valde att göra det på morgonen berodde på att Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) rekommenderat att man bör välja en tidpunkt på dagen då man 

tror att eleverna orkar som mest. Det första vi gjorde då vi anlände till skolan var att 

presentera oss i klassen, sedan diskuterade vi med klassläraren om var vi kunde sitta och att vi 

ville ha ett rum där vi inte skulle bli avbrutna. Hon hänvisade oss till klassens grupprum, där 

hon menade att vi inte skulle bli avbrutna. I grupprummet fortsatte vi sedan kort vår 
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diskussion med läraren, då vi bland annat visade henne våra intervjufrågor och hon gav oss 

våra informationsbrev där eleverna med vårdnadshavare hade gett sitt samtycke till att delta i 

intervjun.  

Efter samtalet med klassläraren började vi förberedda oss inför intervjuerna. Det första vi 

gjorde var att läsa igenom och se vilka elever som fick delta i intervjun, efter det valde vi 

slumpmässigt ut fyra flickor och fyra pojkar som sedan medverkade i intervjun. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med eleverna i klassens grupprum. Vi började med att intervjua flickorna 

och för att sedan intervjua pojkarna. Detta gjorde vi för att vi inte skulle bland ihop flickorna 

med pojkarna när vi sedan skulle göra transkriberingen av materialet. Innan själva intervjun 

småpratade vi lite med eleverna. Vi valde även att ännu en gång informera eleverna om vad 

undersökningen handlade om samt att det inte fanns några så kallade ”rätta” svar på våra 

intervjufrågor. Vidare berättade vi återigen att det var helt frivilligt att ställa upp på intervjun 

och att man fick avsluta den om och när man ville samt att alla som deltar i undersökningen 

kommer att vara helt anonyma. Eftersom intervjun skulle spelas in med hjälp av diktafon som 

vi sedan skulle transkribera berättade vi för eleverna vad syftet med inspelningen var. Vidare 

informerade vi eleverna att de fick fråga oss om det var något som var oklart.  

Efter det påbörjade vi våra intervjuer med barnen som valt att delta i intervjuerna. Rummet vi 

satt i var ett relativt litet grupprum som förmodligen används av eleverna när det hade eget 

arbete eller skulle sitta och läsa. Rummet hade en liten blå soffa, två datorer, två bokhyllor 

samt ett litet runt bord. Vi satt tillsammans vid det runda bordet, där vi som utförde 

intervjuerna satt tillsammans på ena sidan och eleven satt på den andra sidan, och sedan 

ställde vi frågorna till informanten som informanten sedan svarade på. När vi var klara med 

intervjuerna tackade vi informanten för sin medverkan och eleven fick återgå till sitt 

klassrum. Efter att vi genomfört alla intervjuerna transkribera vi dessa. Patel och Davidsson 

(2003) menar att det är lätt hänt att man förändrar språket vid en transkribering då det talade 

och det skrivna språket är olika. Vidare menar författarna att talspråket ofta resulterar i 

ofullständiga meningar och grammatiska fel. Det gäller att den som transkriberar från tal till 

text inte lägger till punkter, kommatecken, hoppar över pauser och lägger till bisatser för att få 

det talade att se bra ut som text. Det är därför, enligt författarna, viktigt för validiteten att 

forskarna är medvetna om och reflekterar över de val som görs i informationshanteringen och 

hur detta kan påverka analysen vilket vi även varit medvetna om i forskningsprocessen. 
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Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvalitativa intervjuer är en social interaktion där 

endast de som är med vid samtalet är tillgängliga för tidsförlopp, tonfall och kroppsspråk. När 

man läser ett transkriberat material så ”missar” man viktiga sociala komponenter som man 

använder sig utav när man till exempel tolkar sitt material. Likt Kvale och Brinkmann (2009) 

menar även Patel och Davidsson (2003) att det i en transkriptionsprocess sker en mer eller 

mindre medveten påverkan på underlaget för analysen då talspråk och skriftspråk inte är 

samma sak. Gester, mimik, betoningar, ironi och kroppsspråk försvinner vid transkription av 

samtal till text. Detta var något som vi var tvungna att hålla i åtanke vid transkriberingen av 

vårt material. Därför gjorde vi, som Kvale och Brinkmann (2006) rekommenderar, 

transkriberingen av vårt intervjumaterial så fort som möjligt efter att intervjuerna genomförts. 

Vi genomförde våra intervjuer under en heldag och direkt efter detta så transkriberades 

materialet. Det tog två hela dagar att genomföra transkriberingen, men vi valde alltså att göra 

det för att det skulle vara så ”färskt” i minnet så möjligt.  

Enligt Patel och Davidsson (2003) så kan det vara till fördel för reliabiliteten att vara två vid 

intervjuerna. Vi utförde våra intervjuer tillsammans då vi ville säkerställa att vi hade 

någorlunda samma uppfattning av informanternas svar. Vi ansåg att vi enklare, vid intervju- 

och analystillfällena, kunde använda vår gemensamma förförståelse för att tolka och förstå 

elevernas svar eftersom vi båda medverkat under intervjuerna med eleverna. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att det finns olika sätt att se på hur man bedriver forskning vissa 

forskare tror inte på att man subjektivt ska tolka sitt material och förkastar den typen av 

forskning genom att hävda att olika människor hittar olika saker i en intervju som man lägger 

tyngdpunkt i. Vi ser istället detta som en fördel då det finns andra sätt att bedriva forskning på 

förutom det objektiva sättet. Kvale och Brinkmann (2009) framför att man i vissa 

vetenskapsteoretiska utgångspunkter tillåter mångfald av legitima tolkningar vilket stödjer 

vårt förhållningssätt ett exempel på sådan vetenskapsteoretisk utgångspunkt skulle kunna vara 

hermeneutiken. 

Patel och Davidsson (2003) menar att den kvalitativa intervjun ofta används för att upptäcka 

och identifiera egenskaper och beskaffenheter om något till exempel den intervjuades 

livsvärld eller uppfattningar om något. Där anser vi att vårt förhållningssätt och vårt 

subjektiva förhållningssätt till undersökningen är en förutsättning då vi ska upptäcka och 

identifiera egenskaper hos elevernas svar. Vid transkribering och analys av vårt material 

utgick vi ifrån vår förförståelse, våra teoretiska kunskaper och våra erfarenheter för att 

genomföra intervjuerna och analysen.  
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Då vi valt att göra kategorier utifrån de olika medier vi undersökt så som boken, filmen, tv, 

tidningen, internet samt tv- och dataspel så började vi med att läsa igenom våra 

transkriberingar åtskilliga gånger för att hitta likheter och skillnader i användandet av de olika 

medierna. Gillham (2008) skriver att det är i det mänskliga medvetandet som innehållet i 

kategorier formas. Därför anser vi att det är viktigt att analysera grundligt för att se mönster i 

materialet som skulle kunna representera de olika kategorierna. Gillham (2008) menar vidare 

att många forskare anser att forskning ska sträva efter objektivitet. Detta problematiserar 

Gillham (2008) då han menar att alla bedömningar är subjektiva och att det kommer från en 

mänsklig intelligens som är subjektiv. Det ”objektiva” inslagen ligger i att man som forskare 

kan göra kriterierna för bedömning explicita, med det blir ändå i någon mån en fråga om 

tolkning och åsikter särskilt då det gäller mänskliga företeelser så som åsikter, känslor eller 

beteenden.  Därför har vi detta förhållningssätt i vårt arbete, det vill säga vi är subjektiva och 

tolkande då det kommer till vår analys av det insamlade materialet.  

5.4 Etiskt förhållningssätt 

Att bedriva forskning är, enligt Vetenskapsrådet (2011), både nödvändigt och viktigt för 

individen och för samhällets utveckling. Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet finns det fyra huvudkrav som måste följas när det gäller individskydd i 

forskningen. Dessa fyra är, informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vi har i vår undersökning behandlat alla dessa krav i vårt arbete.  

 Informationskravet innebär att forskaren måste informera informanten om deras roll i 

forskningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vidare menar Vetenskapsrådet 

(2011) att forskaren även ska informera informanten att deltagandet är helt frivilligt och att de 

har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Det är även av stor vikt att informera att all 

information som samlas in enbart kommer att användas i forskningen och att allt som sägs är 

konfidentiellt samt att informanten kommer att vara anonym. I vårt brev (se bilaga 1) som vi 

skickade ut informerade vi rektorn för skolan, eleverna och deras vårdnadshavare vad vårt 

syfte var med undersökningen. Vidare informerade vi även om att deltagandet var helt 

frivilligt och att all information som samlats in var konfidentiellt samt att informanten, det vill 

säga eleven, när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Denna information gavs även 

muntligt då själva undersökningen ägde rum.  

När forskaren enligt Vetenskapsrådet (2011) informerat informanten om vad forskningen 

handlar om är nästa steg att få informantens samtycke att delta i undersökningen, 
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Samtyckekravet.  Informanten har själv rätt att bestämma över sin medverkan, men i vissa fall 

ska man få ett samtycke från en vårdnadshavare om informanten är under arton år och om 

forskningen är av etiskt känslig karaktär. I vår undersökning intervjuade vi barn som är under 

arton år, därför skickade vi ut ett brev till vårdnadshavare där de fick ge sitt samtycke till att 

vi skulle få intervjua deras barn. Då det var barnen vi skulle intervjua ville vi även få ett 

samtycke från dem, så barnen fick i samråd med sina föräldrar välja om de ville medverka i 

undersökningen.  

Vidare menar Vetenskapsrådet (2011) att man i forskning bör ge informanterna möjlighet till 

konfidentialitet. Konfidentialitetskravet innebär att informantens personuppgifter ska förvaras 

så att obehöriga inte kan ta del av dessa. Våra informanter ges automatiskt konfidentialitet och 

deras personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem.  

Det sista huvudkravet som Vetenskapsrådet (2011) nämner är Nyttjandekravet vilket innebär 

att alla uppgifter som forskaren samlar in om informanterna endast får användas i 

forskningsändamål. All information som vi samlat in kommer endast att användas i vår 

forskning och vi kommer inte att låna ut vårt material till annan forskning eller till 

kommersiellt syfte. All information som samlats in kommer att förstöras när undersökningen 

är klar.  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt har vi med utgångspunkt från våra intervjufrågor sammanställt ett resultat som 

vi analyserat i förhållande till tidigare forskning. De fyra flickorna som vi intervjuat kommer 

att benämnas som F1, F2, F3 och F4. De pojkar vi intervjuat kommer att benämnas som P1, 

P2, P3 och P4. I vårt fall står ”P” för pojke och ”F” för flicka. Numreringen av pojkarna och 

flickorna har endast syftet att skilja på individerna. 

6.1 Boken - Passar boken alla? 

Då Åkesson (2011) intervjuade Rosén i en artikel i Helsingborgs dagblad menade Rosén att 

svenska barn nästan har slutat att läsa böcker. I vår studie menade samtliga flickor och pojkar 

att de läste böcker, dock uttryckte två av pojkarna ett motstånd mot bokläsningen. Rosén 

menar vidare att boken har fått konkurens från bland annat datorn. Vi fann i vår studie att 

eleverna läste men att boken har fått konkurrens av andra medier särskilt datorn. I vår intervju 

med en av flickorna så svarade hon så här: 

F3:”Det är väldigt kul att chatta med vänner och sånt tycker jag. Men jag tycker om att läsa böcker (...) 

också.” 

Vi fick uppfattningen att samtliga flickor i vår undersökning var positivt inställda till 

bokläsning och att de två pojkarna som läste böcker hade en positiv inställning till 

bokläsningen. De andra två pojkarna var inte lika positivt inställda till läsningen av böcker. 

Även Molloy (2007) fann i sin forskning att pojkarna i hennes studie visat ett läsmotstånd 

framförallt mot skönlitterära böcker eftersom de ansåg det tråkigt. Vi märkte tydligt att en av 

pojkarna urskilde sig från resten då han uttryckte att han endast läser ”för att hans mamma vill 

det”. Vidare menade pojken att han får belöning för mödan genom att uttala sig på detta viset: 

P2: ”Det är min månadspeng”’ 

Efter uttalandet frågade vi pojken vad han tyckte om att läsa böcker, då svarade han så här: 

P2: ”Tråkigt”  

Vi frågade då varför han tyckte det var tråkigt för att försöka ta reda på orsaken. Han menade 

då att han inte riktigt visste vad det berodde på och menade att han bara tyckte så. Vi försökte 

då avrunda genom att förklara att det skulle kunna finnas olika orsaker till att man kanske 

tycker att det är tråkigt exempelvis att det tar lång tid eller är jobbigt. Som svar fick vi: 

P2: ”Det kan vara det.”  
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Molloy (2007) menar att ordet ”tråkigt” kan innebära olika saker för olika elever. Hon fann i 

sin studie att de pojkar som uttryckt att läsning av böcker var tråkigt refererade till att det 

kunde vara långtråkigt, att man inte förstod poängen med bokläsningen eller att man 

eventuellt hade någon form av läs- och skrivsvårigheter. Vi kan inte i vår studie veta varför 

denna pojken uttryckte att det var tråkigt. Dock fick vi uppfattningen av att han hade svårt att 

förstå handlingen i böcker då han uttryckte sig så här vid ett tillfälle:  

P2: ”Mm, det tycker jag. För när jag läser en bok så fattar jag inte handlingen.” 

På frågan hur mycket flickorna och pojkarna läste svarade flickorna att de läste några gånger i 

veckan. Vid varje lästillfälle menade flickorna att de läste mellan tjugo och trettio minuter. 

Generellt menade de pojkarna som läste att de läste ganska mycket medan de två pojkarna 

som uttryckt att de inte tyckte om att läsa så mycket uttryckte att de läste väldigt lite samt att 

en av pojkarna läste för att han tvungen. Molloy (2007) framför att det är viktigt att eleverna 

kan skapa sig inre bilder av den text som de läser. Kanske är det så att de två pojkar som inte 

läser så mycket har svårare att ta till sig texter i bokform då de kan ha svårt att skapa inre 

bilder. När vi frågade flickorna och pojkarna var de läste mest så menade de att de läste både 

hemma och i skolan. Samtliga flickor och en av pojkarna uttryckte även att de gillade att läsa 

böcker hemma. Ulfgard (2003) fann i sin studie att flickorna såg sin fritidsläsning som 

lustfylld. Kåreland (2005) menar att flickor generellt sätt läser mer än pojkar men att det finns 

individuella skillnader. Detta fann vi även i vår studie då samtliga flickor gärna läste böcker 

till skillnad från pojkarna med undantag för en av pojkarna som såg sin fritidsläsning av 

böcker som lustfylld. Så här uttryckte en av flickorna och pojken som gillar att läsa sig: 

P3: ”När man inte har något att göra så är det skoj och när man väl kommit in i det så är det ganska 

intressant.” 

F2: ”Jag tycker det är roligt och intressant och så.” 

Pojken som gillade att läsa och en av flickorna menade att de läste tjockare böcker hemma än 

vad de gjorde i skolan. Vidare menade de att de hade mer tid för bokläsningen hemma samt 

att de fick mer lugn och ro hemma. Flickan som sagt att hon läser Twilight hemma menade att 

hon läste en lättläst bok i skolan, böcker som skiljer sig märkvärt i svårighetsgrad. Även 

pojken gjorde ett liknande uttalande då han uttryckte sig så här:  

P3: ”Nej inte så stor skillnad. Kanske att dom böckerna jag har hemma är lite tjockare.” 

Molloy (2007) fann i sin studie att den läsning som eleverna utförde i skolan och den som 

utfördes hemma skildes åt. I skolan uppfattade eleverna att läsning var mer förknippat med 



33 
 

arbete och att läsningen hemma var förknippat med lustläsning. Vi uppfattade dock att tre av 

pojkarna i vår studie såg bokläsning generellt som arbetsläsning snarare än som lustläsning 

oavsett om den skedde hemma eller i skolan. Däremot uttryckte två av pojkarna ändå att det 

var okej att läsa.  

Då det kom till syftet med läsningen svarade flickorna att de tyckte det var roligt, 

avslappnande samt att de genom läsningen kunde få kunskap och lära sig. Några av flickorna 

menade att de lärde sig saker då de läste böcker. En flicka uttryckte sig så här: 

F3: ”För man har mycket fördel av det sen när man kommer högre upp och så får man ju veta mycket 

och sånt.” 

När det kom till varför pojkarna läste så skilde det sig något i svaren. De flesta menade att det 

kunde vara kul och avslappnade att läsa. När vi intervjuade en av pojkarna uttryckte han sig så 

här om syftet med sin bokläsning: 

P3: ”När man inte har något att göra så är det skoj och när man väl kommit in i de så är det ganska 

intressant.” och ”Ibland är det roligare att titta på film för där kommer det bilder och så men om man vill 

slappna av är det bättre med bok.” 

Pojken menade att när han inte hade något att göra uppskattade han att läsa en bok. Vidare 

menade han att det kunde ta ett tag innan han ”kom in” i boken, men när han väl hade kommit 

in i boken ansåg han att det var ett sätt att koppla av. När det kom till vilken genre flickorna 

och pojkarna läste ville samtliga läsa böcker som innehöll spänning. Pojkarna nämnde genrer 

som deckare, komedier samt äventyr. Flickorna läste även de äventyrsböcker men de nämnde 

även genrer som drama och fantasy. Molloy (2007) fann i sin studie en likhet mellan flickors 

och pojkars val av skönlitterära böcker. Både flickorna och pojkarna i hennes studie läste 

äventyrsböcker så som Harry Potter och Sagan om ringen. Dock såg hon att flickorna hade en 

mer öppen attityd till andra genre än vad pojkarna hade då de till exempel läste romaner så 

som En ö i havet och Systrar i jeans. Vi fann även i vår studie att deras val av genre var 

likartade men att flickorna även läste andra sorters genrer. Kåreland (2005) menar att man 

funnit att både flickor och pojkar är benägna att välja böcker där huvudpersonen är av det 

egna könet. Dock fann man att det särkilt var pojkar som var mer beroende av att läsa böcker 

där huvudpersonen var av samma kön. Möjligtvis var det även så i vår studie då vi fann att 

flickorna var mer öppna för andra genrer än pojkarna var.  
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I intervjuerna med eleverna fick vi veta att klassläraren startat en bokcirkel där hon valt ut en 

bok som alla elever skulle läsa för att senare diskutera olika frågor med varandra i skolan. Då 

vi intervjuade eleverna menade några av eleverna att den bok som de läste just för tillfället i 

bokcirkeln var tråkig. Två av eleverna uttryckte sig så här:  

F1: ”Men nu har vi typ en bokcirkelbok och då där läser vi varje tisdag och då läser vi hemma och svarar 

på frågor sen läser vi här i klassen också. Asså man är i grupp och då så tycker jag inte den boken är så 

bra men man läser den ändå.” 

P2: ”Ibland har vi lässtund. Men nu har vi en tråkig bok så.” 

Då vi frågade vad pojkarna och flickorna generellt ansåg om bokläsning så fick vi många svar 

av eleverna där de menade att det berodde på vilken bok det var de läste. Två av eleverna 

uttryckte sig så här:  

P4: ”Det beror på är den dålig är det tråkigt eller är den bra så är den bra.” 

F1: ”Asså det är kul om man har en bra bok då. När man inte har en bra bok är det ju inte så kul för då 

läser man något som man inte tycker är kul.” 

Med dessa två citat uppfattade vi att texten i fråga måste tillföra eller stimulera eleverna på 

något sätt. Att säga att en bok är bra eller dålig är dock högst individuellt. Men deras 

uttalanden visar på en tydlig och enkel förklaring på varför man helt enkelt inte alltid gillar 

alla texter. Ulfgard (2002) menar att meningskapande är väldigt viktigt då man ska tillägna sig 

texter. Vidare menar författaren att en läsare söker meningskapande i texten som är unik för 

läsaren då det är högs personligt vad man anser som meningsfullt med en text. Möjligtvis kan 

det vara så att eleverna i vår studie ansåg att vissa böcker bidrog till deras meningsskapande 

och att vissa inte gjord det. Flickorna i Ulfgards (2002) studie menade att lusten att läsa inte 

infann sig på en gång. Flickorna menade att de ofta var tvungna att läsa en stund innan de 

valde bort en bok, för att flickorna skulle fortsätta att läsa boken var den tvungen att erbjuda 

eller tillföra något förr eller senare.   

6.1.1 Likheter och skillnader i pojkars och flickors bokupplevelser 

Attityden till bokläsningen var mer positiv hos flickorna än hos pojkarna dock fanns det en 

pojke som beskrev läsningen som något positivt och lustfyllt.  Två av pojkarna menade att de 

endast tyckte att det var ”okej” att läsa och den sista pojken gillade det inte alls. Alla pojkarna 

och flickorna läste i skolan men flickorna läste generellt mer hemma än vad pojkarna gjorde. 

Samtliga flickor och pojkar läste böcker med spänning och äventyr samt använde de boken då 
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de ville slappna av och gärna när de skulle gå och lägga sig, för att bli trötta. Kåreland (2005) 

menar att det finns forskning som visat att elever anser att bokläsning är en kvinnlig vana. 

Vidare menar Kåreland (2005) att det kan vara därför många pojkar tar avstånd till att läsa 

skönlitteratur. Vidare anser Kåreland (2005) att flickor generellt läser mer än pojkar även om 

det alltid inrymmer individuella skillnader. I vår studie stämmede detta överrens på så vis att 

samtliga flickor läste mer än pojkarna och att det fanns ett visst motstånd hos pojkarna till att 

läsa skönlitterära böcker. Dock vet vi inte om pojkarna i vår studie hade ett motstånd på grund 

av att de ansåg att bokläsning var en ”kvinnlig vana”, vi vet inte heller om flickorna ansåg 

detta. Ulfgard (2003) menar att när en flicka har bestämt sig för att ha läsning som en 

fritidssysselsättning beror detta på en konstruktion av genus. Författaren menar vidare att 

själva läsandet av böcker är ett sätt för flickor att konstruera eller forma sitt genus. Hirdman 

(2001) och Giddens (2003) menar att genus är något som är socialt, historiskt och kulturellt 

betingat och skapas av människor och dess omgivning. Det skulle kunna vara så att flickorna 

har blivit formade till att uppskatta bokläsningen. Då bokläsningen enligt andra studier ses 

som en ”kvinnlig vana” skulle detta kunna vara en orsak till att vissa pojkar tar avstånd ifrån 

bokläsning.   

6.2 Tidningen - Att hålla sig uppdaterad och stimulera sina intressen  

När det kommer till tidningsläsning uppgav både flickorna och pojkarna att det läste 

tidningar. Samtliga elever uppgav att de läste både nyhetstidningar och nöjestidningar så som 

Kamratposten och Hallandsposten. Alla elever hade tillgång eller prenumererade på 

Kamratposten. De flickor och pojkar som läste Hallandsposten hade vårdnadshavare som 

prenumererade på tidningen. Vi kunde även urskilja att tidningen framförallt lästes i 

pappersform och inte digitalt. Några av eleverna påpekade även att deras lärare ibland tar med 

sig tidningen till skolan om det är något som läraren tyckte var relevant för undervisningen. 

Andra tidningar som flickorna läste var kändistidningar, Julia, Lyckoslanten samt Petz. En 

flicka gav detta som svar när vi frågade vilka tidningar hon läste: 

F4: ”Ibland på morgonen läser jag HP, Hallandsposten. Mamma brukar få såna här kändistidningar så 

dom brukar jag läsa också.” och ”Jag har ju Kamratposten och den läser jag nästan varje kväll för den är 

jätterolig.” 

När vi frågade pojkarna vilka tidningar de läste uppgav de förutom Hallandsposten och 

Kamratposten, även att de läste olika serietidningar samt sporttidningar. Pojkarna motiverade 

sin läsning av tidningarna genom att påpeka deras intresse och de menade att det är kul att 
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läsa samt att tidningen håller de uppdaterade. En pojke kommenterade sitt tidningsläsande så 

här: 

P3: ”Kamratposten kommer en gång var tredje vecka. Sen läser jag tidningen nästan varje dag sporten. 

Hallandsposten och sporten.” och ”För att Kamratposten skriver mycket som passar ungdomar. Och 

Hallandsposten så får man ju veta vad som händer och eftersom att jag är sportintresserad och så. Då 

håller man lite koll” och ”Det är liksom skoj, bilder och så.” 

Pojkarna betonade att syftet med att läsa tidningen var att de ville hålla sig uppdaterade på 

vad som händer i världen samt att det var intressant. Då flertalet av pojkarna var 

sportintresserade läste de även tidningen för att hålla sig uppdaterade på olika sportreslutat 

och sporthändelser. Flickorna hade olika förklaringar till varför de läste tidningen men en 

gemensam faktor som de hade var, precis som pojkarna, att de tyckte att det var intressant. 

Kulbrandstad (2006) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv är läsning en allsidig 

aktivitet som uppfyller många funktioner i människors liv. Texterna som läses, skrivs och 

samtalas om och ingår ofta i sociala sammanhang. I vår studie fann vi att syftet hos flickorna 

och pojkarna ofta handlade om att de ville vara uppdaterade om olika händelser i världen samt 

att de även kunde vara uppdaterade på deras olika intressen som exempelvis sportresultat. 

Samtliga flickor menade vidare att de läste tidningen för att det var roligt samt för att de ville 

ha en avslappnande läststund. En flicka svarade så här när vi frågade varför hon valde att läsa 

tidningen: 

F2: ”Jag tycker att det är intressant och roligt och avslappnande”  

Då vi frågade pojkarna vad de tyckte om tidningar så var de generellt positivt inställda och 

såg nyttan med tidningsläsandet genom att de kunde vara uppdaterade på vad som händer runt 

omkring dem. En pojke motiverade vad och varför han väljer att läsa tidningar med att 

uttrycka sig så här: 

P4: ”Jag läser Hallandsposten för att den ger information om vad som händer till exempel om det var 

någon match så får man veta det.” och ”Hallandsposten varje morgon och Kamratposten.” 

Pojkarna ansåg att tidningsläsningen var mer lustfylld än bokläsningen. De uttryckte även att 

tidningarna kunde rikta in sig på deras intressen och att de lade ner mer tid på tidningar än på 

böcker. Även flickorna var positivt inställda till att läsa tidningen, då de menade att tidningen 

var intressant och rolig. Tidigare nämnde vi Ulfgards (2002) teori om meningsskapande, där 

hon menar att meningskapandet är centralt vid läsning av texter. Då läsningen är socialt och 

kulturellt konstruerande fenomen så är läsarens tidigare erfarenheter av läsning avgörande 
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både då det kommer till intresse och meningsskapande. Med det menar Ulfgard (20002) att 

mening skapas genom ett samspel mellan text och läsare. Både pojkarna och flickorna ansåg 

att tidningsläsandet var både intressant och lustfyllt. Vi fann i vår studie att tidningsläsningen 

hade med meningsskapande och lustfylldhet att göra då de kunde rikta in sig på sina intressen 

vid tidningsläsningen. När vi frågade flickorna hur ofta det läste tidningar svarade de att de 

läste någon gång i veckan. Någon exakt tidangivelse fick vi inte men utifrån deras svar kunde 

man se att flickorna läste tidningar men inte hur frekvent de läste. Vi fick inte heller någon 

exakt tidangivelse av pojkarna men utifrån deras svar menade även de att de läste tidningar 

några gånger i veckan. 

6.2.1 Likheter och skillnader i flickors och pojkars tidningsupplevelser 

Samtliga pojkar och flickor menade att de läste kamratposten. I valet av tidning så styrdes 

både flickor och pojkar av deras personliga intressen. Flickorna nämnde tidningar så som 

Julia, Petz, kändistidningar och Lyckoslanten medan pojkarna läste fotbollstidningar och 

sporten i Hallandsposten. Både flickor och pojkar nämnde att de läste nyhetstidningar så som 

Hallandsposten. Pojkarna ansåg även att tidningsläsning var mer lustfylld och rolig än 

bokläsning samt betonade de nyttan av att läsa tidningar då de upplevde att de kunde hålla sig 

uppdaterade. Anledningen till att flickorna läste tidningar handlade främst om att det var kul 

och att man kunde slappna av. Flickorna menade att de inte läste tidningen så ofta medan 

pojkarna betonade att de läste tidningen mer än böcker. Vi såg att valet av tidningar styrdes av 

intresset, pojkarna beskrev att de läste om sport och nyheter medan flickorna läste om 

kändisar och husdjur. Utifrån Hirdmans (2001) och Giddens (2003) sätt att se på hur genus 

skapas så skulle elevernas intressen från första början möjligtvis präglats av den könsroll som 

de förväntats ha.   

6.3 Tv – En vardagssysselsättning 

Tv-tittandet var en del av både flickornas och pojkarnas fritid, de tittade på tv i alla fall någon 

gång varje dag och uppskattade mediet. Carlsson (2010) och Rydin (2010) har konstaterat att 

tv-tittandet haft en strak plats bland andra medier men att tvn idag har fått hård konkurrens 

från datorn. Rydin (2010) menar att tv och internet är likvärdiga då det kommer till barns 

användande av medierna. Dock sker en förändring ju äldre barnen blir och oftast är det under 

tonåren som internet får en större plats i barnens medieanvändande och tv-tittandet blir 

mindre. Detta stämde i vår studie då våra flickor och pojkar använde dessa medier likvärdigt 

och inte har kommit in i tonåren ännu. Detta för att datorn inkluderar så många andra medier 

som till exempel tvn. Vi fann i vår studie att tvn hade en lika central del i flickornas och 
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pojkarnas vardag som användandet av datorn. Pojkarna beskrev att tv-tittandet var centralt 

och att det ingick i deras vardagsrutiner. Pojkarnas svar var väldigt lika och en av pojkarna 

svarade så här: 

P1: ”Ja det gör jag. Det är nog när jag äter frukost så tittar jag på tv och när jag kommer hem från skolan 

tittar jag på tv om det inte är fint väder för då spelar jag fotboll och sen framåt kvällen klockan nio så 

brukar jag se på tv.” 

Flickorna betonade däremot att deras tv-tittande inte upptog så mycket av deras fritid, trots att 

de tittade på tv varje dag. Flickorna beskrev att deras tv-tittande ofta skedde på kvällarna och 

att de främst tittade på tv om det gick något program som de följde. I likhet med de andra 

flickorna svarade en flicka på detta vis när vi frågade om hennes tv-tittande: 

 F1: ”Asså typ inte alltid så kollar jag typ men om det är ett program jag följer så är det oftast en timme 

och då kanske jag kollar men jag kollar ju inte såhär jättemycket.” 

Då vi frågade flickorna och pojkarna varför de valde att titta på tv och vad deras syfte med tv-

tittande var, så menade samtliga elever att det är en rolig och en avslappnande sysselsättning. 

En flicka och en pojke beskrev syftet med tv-tittandet på detta vis: 

F3: ”Det är nog om jag ska koppla av eller om jag har tid över och känner att man vill ta det lite lugnt.” 

P1: ”Typ för att jag tycker det är roligare att göra någonting så här när jag äter frukost. Jag tycker att det 

är rätt lamt att bara sitta vid bordet. Så det är nog mest för att jag vill se på någonting när jag äter och så” 

och ”Det är mest för att slappna av lite om det har varit hårt i skolan och så vill man ju bara slappna av. 

Det kanske jag gör i en halvtimme sen kanske jag går ut. För då har jag ju chillat lite eller vad man ska 

säga. 

Två av pojkarna menade även att tv-tittandet var lättare än att bokläsningen. De påpekade att 

tv-tittandet bidrog till att de fick bilder framför sig som gjorde det lättare att förstå 

handlingen.  En pojke framförde speciellt att det var lättare för honom att titta på tv än att läsa 

böcker eftersom han hade svårt att förstå handlingen i böcker. Då han tittade på tv upplevde 

han själv att han fick en bättre förståelse för handlingen. Olin-Scheller (2008) menar att 

läskunnighet inte alltid behöver innebära att läsaren kan få en djupare förståelse för text i 

exempelvis en bok. Olin-Scheller (2008) menar alltså att läskunnighet och läsförståelse är två 

skilda saker. Hon menar vidare att det är viktigt att kunna läsa typografisk text men att det 

ändå är viktigt att man som läsare har förmåga att tolka och förstå andra texttyper än 

typografiska texter. Därför menar författaren att läskompetens och läsförståelse även måste 

innefatta skrift-, bild- och ljudbaserade texter. Samtliga elever i vår studie var läskunniga och 
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kunde läsa typografiska texter men att texter förmedlade genom andra medier än böcker och 

tidningar bidrog till en ökad förståelse för texter. 

När vi frågade vad flickorna och pojkarna tittade på fick vi olika svar. Flickorna uppgav att de 

tittade på underhållningsprogram så som Huset fullt av hundar och Mästarnas mästare. 

Pojkarna uppgav däremot att de tittade på tecknade serier så som Simpson och Family guy 

samt olika komediserier.   

6.3.1 Likheter och skillnader i flickors och pojkars tv-upplevelser 

Pojkarna redogjorde för ett mer frekvent tv-tittande än vad flickorna gjorde. Pojkarna beskrev 

noga sina dagliga ritualer och menade att tv-tittandet både infann sig morgon, mitt på dagen 

och på kvällen samt att tv-tittandet var mer omfattande på helgerna. Flickorna däremot 

beskrev sina tv-vanor på ett försynt sätt. De menade att de tittade på tv på kvällen men 

samtliga flickor betonade att tv-tittandet inte var omfattande. Att flickorna ville tona sitt tv-

tittande skulle kunna bero på en påverkan från sin omgivning. Det skulle kunna vara så som 

Giddens (2003) beskriver då han menar att ”rätt” beteenden belönas eller att man får negativa 

följder av ett ”felaktigt” beteende. Det skulle kunna vara så att flickorna i studien har blivit 

fostrade från omgivningen att för hög konsumtion av tv-tittandet är negativt och därför valde 

att tona ner deras användande.  Pojkarna och flickorna beskrev tv-tittandet som en 

avslappnande aktivitet men även att de upplevde mediet roligt. Vi fann skillnader mellan 

pojkarnas och flickornas val av program. Pojkarna valde att titta på humorserier, tecknade 

serier samt olika komedier medan flickorna främst nämnde underhållningsprogram så som 

Huset fullt av hundar och Mästarnas mästare som mest tilltalande. Vidare menar samtliga 

pojkar och flickor att de följer någon typ av tv-program. Olin-Scheller (2008) menar att 

flickor ofta väljer att titta på tv-serier som de regelbundet följer. Detta stämde även i vår 

studie då men även pojkarna hade tv-program som de följde. Två av pojkarna påpekar att tv-

tittandet var roligare och enklare än att läsa böcker. Orsaken till detta var att det var lättare att 

följa en handling samt att det blev roligare då det både fanns ljud och bilder på tv som 

stimulerade dem till skillnad från läsning av böcker. 

6.4 Film – Inte som att titta på tv utan mer som en händelse 

Pojkarna och flickorna uppgav att de tittade på film. Flickorna menade att film inte upptog 

mycket av deras fritid. Ofta valde flickorna att titta på film på helgerna som något man gör 

med familjen. Pojkarna uppgav att de tittade regelbundet på film. Pojkarna uppgav även att 

det var något man gjorde med familjen men att det också kunde ske enskilt. Olin-Scheller 
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(2008) menar att pojkar ofta beskriver sig själva som ”filmmänniskor” och ”fantasyälskare” 

medan flickorna ofta beskriver sig själva bokläsare. I vår studie stämde detta delvis då 

pojkarna beskrev att de tittade mer på film än flickorna samt att flickorna generellt läste mer 

böcker än pojkarna i vår studie. 

Syftet med att titta på film skilde sig mellan flickorna och pojkarna. Flickorna uppgav att de 

tittade på film för att de ville slappna av samt att de ansåg att det var spännande och kul att 

titta på film. En flicka beskrev sitt syfte med att titta på film på det här sättet: 

F3: ”Mm alltså det kan vara lite olika om man bara vill slappna av eller är trött och så eller om man 

kanske mår dåligt och vill kolla på något roligt” 

Flickorna uttryckte att de uppskattade film och att det var ett sätt att ta del av en handling. 

Dock menade flickorna även att de endast uppskattade att titta på film om den hade en bra 

handling. Vidare menade även flickorna att om de hade läst en bok var de mer benägna att 

titta på filmatiseringen av boken. Ett exempel som en flicka nämner är I taket lyser stjärnorna 

som hon gick på bio för att se eftersom hon tyckte så bra om boken. Dock påpekade samma 

flicka att hon uppskattade boken mer än filmen. 

Så här beskrev en pojke vad hans syfte var med att titta på film: 

P3: ”Det är skoj inte samma som att läsa för det är bilder och så.” och ”Det är inte samma sak som att titta 

på vanlig tv och avsnitt. Det är mer som en händelse.” 

Han menade att han uppskattade filmen som medie då han genom film både fick bild och ljud. 

Samtliga pojkar menade att de tittade på film för att det gav en upplevelse. Vidare menade 

pojkarna även att filmen var en händelse som de kunde följa från början till slut till skillnad 

från ett tv-program som kunde ha en fortsättning. 

På frågan om vilka genrer som pojkarna och flickorna uppskattade så skilde sig svaren åt. 

Både flickorna och pojkarna menade att de uppskattade filmer med humor i det vill säga, 

komedier. Så här uttryckte sig två av eleverna: 

F1:”Det är drama och kanske lite komedi och så” 

P2: ”Komedier eller spännande filmer 

Vidare fick vi spridd variation i svaren från eleverna, vissa pojkar uppgav att de gärna tittade 

på så kallade zombiefilmer, action samt animerade filmer. Medan vissa flickor ansåg att 

fantasyfilmer så som Harry Potter och Twilight var att föredra. En flicka menade att hon 
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uppskattade genren fantasy då hon ansåg att hennes fantasi stimulerades, hon motiverade sig 

så här: 

F4: ”För det är kul och sen är det ju roligt och fantasy är jättekul för då får man lite nya grejer om 

trolldom och vampyrer och sånt” 

6.4.1 Likheter och skillnader i flickors och pojkars filmupplevelser 

Resultatet visade att pojkarna tittade mer på film än vad flickorna gjorde. Samtliga elever 

ansåg att det var kul, spännande och avslappnande att kolla på film och menade att det är 

något som främst sker på helgerna vare sig det var via tvn eller filmer på dvd. Pojkarna 

menade även att det var en upplevelse att kolla på film då de både fick bild och ljud samt att 

det var kul att följa en händelse. Genremässigt skilde det sig inte avsevärt både flickor och 

pojkar drogs generellt till fantasyfilmer samt komedifilmer även om flickorna betonade 

fantasyfilmer mer och pojkarna betonade komedier mer. 

6.5 Internet – En populär samlingsplats 

Internet är en populär samlingsplats för samtliga elever. Carlsson (2010) menar att internet 

idag är en arena som erbjuder kommunikation, information, kunskap, underhållning och spel. 

Vidare menar Carlsson att internet även tillhandahåller andra medier så som tidningar, film, 

tv, radio samt musik och detta gör att internet har blivit mer attraktivt. Att internet är en 

populär arena visade det sig hos våra elever genom att de dagligen använde internet samt att 

de kunde gå in på internet flera gånger om dagen. En pojke berättade dessutom att han inte 

enbart använder datorn för att ”internetsurfa”, han använde även sin telefon för att komma ut 

på internet.  

Syftet med att använda internet handlade främst om flickornas och pojkarnas intresse. Utifrån 

deras svar att de använde internet flera gånger i veckan och dessutom kunde använda det flera 

gånger om dagen kan man urskilja att både pojkarna och flickorna uppskattade att använda 

internet. Sociala medier så som Msn och Facebook har enligt Carlsson (2010) blivit populära 

och detta visade sig i vår undersökning då både flickorna och pojkarna ofta var inne på sociala 

nätverk så som Facebook och Msn, där de kunna chatta med sina kompisar. Enligt Wiik 

(2010) är flickor de flitigaste användarna av sociala nätverk. I vår undersökning visade det sig 

att både flickor och pojkar var flitiga användare av sociala nätverk. En pojke och en flicka 

beskrev sitt internetanvändande på detta vis: 
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P3: ”Jag spelar och kanske ibland är inne på facebook och så.” och ”Aa ibland på msn och sen titta på 

hemsidan för mina klubbar när det är fotbollsmatch eller träning och vilka tider och så.” och ”Roliga 

filmer och musik och ibland sport” 

F4: ”Jag brukar gå in på facebook och sen spelar jag ett datorspel som heter sims ibland.” och ”Ähh, mm 

det är nog bara det men sen är jag inne på MSN messenger också. Det är jag ofta inne på och chattar med 

kompisar.” 

Vidare användes även internet för att kunna gå in på underhållningssidor så som Youtube, där 

de kunde titta på olika filmklipp samt olika spelsidor där de kunde spela enklare spel både 

självständigt och med andra. Enligt Kullbrandstrand (2006) är youtube en form av hypertext 

och dessa är attraktiva för elever då det är en sammankoppling av verbala texter, bilder och 

ljudsekvenser. Att dessa texter är populära beror enligt Kulbrandstad (2006) på att de har en 

friare form än skönlitterära böcker då händelsen inte har en början eller ett slut och 

ordningsföljden är inte helt given. Detta är ett nytt sätt att läsa texter i förhållande till vad vi är 

vana vid utifrån skönlitterära texter. 

Internet användes även av flickorna och pojkarna för att söka information och öva på läxor. 

Kullbrandstrand (2006) menar att när barn och unga börjar använda datorn är det för att spela 

men att det efterhand leder till att de använder datorerna för att skriva skolarbeten. Vidare 

menar Kullbrandstrand (2006) att datorn används för att söka information samt att eleverna 

använder datorn för att göra läxor. Hemsidor som flickorna och pojkarna i vår studie var inne 

på då det gällde informationssökning var Google, Wikipedia samt Nationalencyklopedin. 

Lindmark (2003) menar att medier är viktiga inslag i barns liv. Författaren menar att skolan 

inte längre är den enda kunskapsförmedlaren idag. Vidare menar Lindmark (2003) att lärare 

idag endast förmedlar en bråkdel av den information elever möter. Samtliga elever i vår studie 

beskrev en omfattande informationssökning via internet. En flicka i vår studie svarade så här 

när vi frågade hur hon gick tillväga då hon sökte information: 

F1: ”Det är kul och om man inte har något att göra och ibland har vi glosor och då går jag in på glosboken 

och då så skriver jag. Man har lagt in orden och så skriver man kanske bra och så skriver jag kanske Good 

och om det är fel så säger dom det.” och ”Vi är inne på fakta typ NE och Wikipedia och så.” 

Vi frågade även pojkarna om hur de skulle göra om de skulle behöva ta reda på något och 

undrade om de skulle leta upp svaret i en bok. Då menade samtliga pojkar att de inte skulle 

använda böcker utan hänvisade till internet, Google och Wikipedia. De framförde att det gick 

snabbare och lättare att använda internet. En pojke beskrev sitt sätt att söka information på 

detta vis: 
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P4: ”Jag brukar kolla på Wikipedia. Alltså är det typ hur många invånare har ett land eller något så söker 

jag på internet för det går snabbast och är lättast. ” 

Detta svar speglar tydligt hur de resterande pojkarna ser på internet som ett sätt att söka fakta. 

En pojke berättade att det knappt fanns några faktaböcker hemma hos honom och därför var 

det enligt honom smidigast att använda sig av internet för att komma åt information. Även i 

vår studie stämmer alltså Lindmarks (2003) påstående om medierna som kunskapsspridande.  

6.5.1 Likheter och skillnader i flickors och pojkars internetupplevelser 

Både flickorna och pojkarna beskrev att de använde internet som ett snabbare och enklare sätt 

att söka information. Kulbrandstad (2006) menar att barn och unga i de nordiska länderna är 

långt framme i sitt användande av teknik, främst användandet av internet. Detta visade sig 

även i vår studie då eleverna beskrev ett mångsidigt sätt att röra sig på internet. Sidorna som 

användes för att komma åt information av olika slag var Google, Wikipedia och 

Nationalencyklopedin. Både flickorna och pojkarna nämnde att de spelade enklare spel som 

fanns på olika spelhemsidor och som internet erbjöd gratis. Samtliga menade även att de 

använde internet till sociala nätverk och chattade med vänner. Enligt Kulbrandstad (2006) 

sker idag den skriftliga kommunikationen mellan människor mer och mer via olika 

kommunikationstekniker så som chatt och mail.  Flickorna i vår studie betonande 

användandet av Facebook och chattandet på internet. Eftersom att chatt och användandet av 

sociala nätverk var mer omfattande bland tjejerna skulle det kunna bero på att flickorna växt 

upp i en kultur där chatt är viktigt för gemenskapen. Giddens (2003) och Hirdman (2001) 

menar att genus är socialt, historiskt och kulturellt betingat och att dessa ständigt förändras 

med tiden. Då chattandet är mer omfattande bland flickor så skulle detta kunna vara en ny 

konstruktion av genus i vår tid. Två av flickorna menade även att de använde internet till att 

öva på sina läxor i engelska något som Kulbrandstad (2006) menar blir allt vanligare bland 

unga. Även Youtube var populärt bland eleverna då de ofta gick in på hemsidan för att titta på 

musikvideos och annat som var av intresse så som sport- och humorklipp. Pojkarna beskrev 

även att de gick in på hemsidor som kunde uppdatera de på deras intresse för fotboll. På 

frågorna om hur pojkarna helst gjorde då de sökte information så nämnde samtliga pojkar att 

de använder internet. Orsaken till att de inte valde att använda böcker handlade främst om att 

det krävde mer tid och var krångligare än att använda internet. Internet användes både i skolan 

och på fritiden dock skedde internetanvändningen främst hemma. Samtliga elever menade att 

internetanvändningen de använde sig av i skolan endast skedde på lärarens villkor under 

arbeten samt inom datakunskapen.  
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6.6 Tv- och dataspel – Pojkarnas forum 

Både flickor och pojkar spelade tv- och dataspel. Enligt Kulbrandstad (2006) sker ofta barn 

och ungas första möte med teknik genom tv- och dataspel. Vid detta första möte uppstår enligt 

Kulbrandstad (2006) en fascination för teknik. Samtliga elever angav att de spelade tv- och 

dataspel samt hade olika spelkonsoler som de kunde spela på. Enligt Bjur (2010) har tv- och 

dataspelandet ökat bland unga idag likaså olika spelkonsoler som till exempel Xbox och Wii. 

I vår studie uppgav pojkarna att de hade Playstation och Xbox medan flickorna angav att de 

hade konsolen Wii. Utifrån pojkarnas svar kunde man dock urskilja att de ofta föredrog att 

använda en viss typ av spelkonsol för att spela. Enligt Bjur (2010) har internet och andra 

sociala nätverk gjort det lättare för barn att spela då det finns enklare online-spel som blivit 

väldigt populära. Samtliga flickor berättade att när de spelade spel, valde de ofta att spela 

enklare online-spel som de till exempel kunde spela på Facebook, något som de kunde göra 

flera gånger i veckan. Samtliga pojkar uppgav även att de spelade enklare online-spel men att 

de föredrog att spela tv- och datorspel som var mer avancerade.  

Pojkarna uppgav att de spelade tv- och dataspel fler gånger i veckan och att de dessutom 

spelade som ett sätt att umgås med sina vänner. Bjur (2010) menar att spela i spelvärlden är 

en komplex förmåga med en stor social sfär. Vidare menar författaren att spelarna ofta 

integrerar med sina vänner samt att de skapar nya kontakter via det ”virtuella” spelrummet. 

Att spela på detta sätt ställer höga krav på spelaren då det krävs att man samspelar samt 

kommunicerar. Enligt Bjur (2010) finns det i spelen ofta en stark social drivkraft och 

belöningsmekanismen är bygg i stort sett på social grund. En pojke berättade att han och hans 

vänner träffades på helgerna för att spela tv- och dataspel: 

P1: ”På helgerna brukar jag och mina kompisar sitta uppe på natten och spela.” och ”På live kan man 

möta andra från hela världen och så. Bara om någon är uppkopplad eller så.” och ”Men alltså vissa spel 

spelar man själv sen kan man vara med kompisar och spela live och så.” 

Flickorna uppgav att de inte spelade tv- och dataspel mer än ca en gång i veckan eller till och 

med färre än detta. Enligt Bjur (2010) så spelar dock allt fler flickor dataspel, något vi fann i 

vår studie då flickorna spelade spel via internet. Flickorna menade att deras spelande på 

exempelvis Facebook kunde ske någon gång i veckan. Flickorna ansåg att deras spelande inte 

var lika frekvent som pojkarnas och menade att deras spelade mest handlade om att ha något 

att göra när man hade tråkigt. Likt de andra flickorna gav en av flickorna oss detta svar när vi 

frågade hur ofta hon spelade tv- och dataspel: 
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F4: ”Inte så mycket en gång varannan vecka eller nått” och ”Kommer man till en svår bana brukar jag 

tröttna väldigt snabbt och stänga av annars kan man sitta en timme.” 

När flickorna uppgav syftet till deras spelande av tv- och dataspel var det främst för att 

flickorna tyckte att det var kul och att flickorna ville ha något att göra. Flickorna menade att 

de uppskattade att spela tv- och dataspel men främst att det var de enklare spel som fanns på 

internet. Till skillnad från pojkarna spelade flickorna ofta själva. En flicka uttryckte sig så här 

om att spela spel: 

F1: ”Det är kul ibland, det är ju inte alltid. Har man spelat det länge så börjar det bli långtråkigt men 

spelar man lite då och då så är det kul.” och ”För det är så kul så om man på Wii då rör man ju på sig man 

kan ju spela tennis och så” 

Då vi frågade flickorna och pojkarna vilka spel de spelade, namngav inte flickorna några 

specifika spel, utan vilken konsol de valde att använda när de spelade spel. Pojkarna däremot 

namngav olika tv- och dataspel de spelade. Spel som de nämnde att de spelade var bland 

annat Call of Duty, GTA och Black Hawks. När vi ställde frågan om de kände att de lärde sig 

något när de spelade tv- och dataspel skilde det sig i svaren mellan flickorna och pojkarna. 

Pojkarna svarade att de lärde sig något genom att spela tv- och dataspel. Vissa pojkar menade 

att de bland annat lärde sig regler, engelska och fick nya kontakter. En pojke uttryckte sig så 

här: 

P1: ”Ja man kan ha mikrofon så att man kan prata med andra players. Då pratar man ju engelska så att 

alla förstår det.” 

Flickorna upplevde däremot inte att de lärde sig något speciellt då de spelade tv- och dataspel. 

Men samtliga flickor menade att det var mer för underhållning som de valde att spela. En 

flicka uttryckte detta: 

F3: ”Mmm nej inte kanske så mycket om man inte är inne på faktasidor eller så och google och då kanske 

man inte lär sig så jättemycket eller så då är det mest kul. Om man kan chatta med vänner och läsa 

nyheter och så det är inte så jättemycket man lär man sig inte så mycket nytta men det är kul.” 

6.6.1 Likheter och skillnader i flickors och pojkars tv- och dataspelupplevelser 

Vi fann stora skillnader i flickors och pojkars tv- och dataspelsanvändning. Pojkarna spelade 

betydligt mer tv- och dataspel än flickorna. Omfattningen av tiden som pojkarna och flickorna 

lade ner på spelen var stora. Kulbrandstad (2006) fann i sin studie att pojkar generellt sätt 

spelade mer tv– och dataspel än flickorna. I vår studie fann även vi att pojkarna spelade mer 

tv- och dataspel än flickorna. Pojkarna spelade flera gånger i veckan och kunde spela flera 
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timmar i sträck medan flickorna uppgav att de spelade mindre frekvent, endast någon gång i 

veckan och under kortare tid. Flickorna spelade likt pojkarna enklare spel på olika hemsidor 

på internet skillnaden var främst att pojkarna även spelade mer avancerade tv- och dataspel. 

När vi ställde frågan om vilka spel de spelade uppfattade vi utifrån pojkarnas svar att de var 

mer orienterade i tv- och dataspelsvärlden än flickorna. Detta för att pojkarna namngav spelen 

de spelade samt på vilka konsoler de spelade på, medan flickorna endast namngav på vilken 

konsol de spelade tv- och dataspelen. Flera av pojkarna uppgav att de lärde sig något när de 

spelade tv- och dataspel som exempelvis regler och engelska. Flickorna däremot menade att 

de inte lärde sig så mycket av tv- och dataspelen utan de spelade spel för nöjes skull. Bjur 

(2010) menar att spela tv- och dataspel ofta ses som ett asocial beteende. Detta menar Bjur 

(2010) är ett felaktigt påstående då forskning visat att barn och unga ofta sitter tillsammans 

och spelar. I vår studie betonade pojkarna flera gånger att de ofta spelade tv- och dataspel som 

ett sätt att umgås med sina vänner. Pojkarna menade vidare att de både träffade sina kompisar 

fysiskt för att spela men att de även virtuellt över internet och så vidare. En pojke ”träffade” 

sina vänner via Skype där han och hans kompis kunde bestämma träff i spelen och spela 

tillsammans. Flickorna uppgav att när de väl spelade så spelade de ofta med andra, men när de 

spelade olika online-spel menade de att de ofta spelade enskilt. Olin-Scheller (2008) menar att 

individer invigs genom socialisation i olika tolkningsgemenskaper där man kan känna sig 

delaktig. Samtliga pojkarna visar att de ingår och är delaktiga i dessa olika gemenskaper då 

det kommer till tv- och dataspel. Giddens (2003) menar att genus bland annat påverkas från 

den sociala omgivningen och vi menar att det skulle kunna vara så att pojkarna skulle kunna 

ha blivit påverkade av varandras tv- och dataspelande.   

6.7 Att se nyttan med olika medier  

Som en slutfråga till eleverna ställde vi frågan om vilka medier de föredrog bland de medier 

vi nämnt under intervjun det vill säga, boken, tidningen, tv- dataspel, film, internet och tv. Vi 

fick spridda svar från eleverna. Pojkarna menade att de digitala och rörliga medierna tilltalade 

de mest men att boken inte var helt utesluten. En pojke svarade så här när vi frågade honom 

vilka medier han föredrog: 

P3: ”Internet är nog bäst med det är mer sammanhang och roligare med tvspel.” 

Vidare frågade vi pojken om han någon gång hade läst en bok som han sedan sett på film och 

undrade vilken han upplevde var bäst. Han svarade då att han läst Harry Potter böckerna och 

sett filmerna och svarade sedan på frågan på detta vis: 
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P3: Filmen tror jag. För att man förstår lättare när det är bilder och kroppsspråk och när de rör på dig och 

så.” 

Många av pojkarna menade att de upplevde tv och film som ett enklare sätt att komma åt 

texter och händelser. Detta för att de upplevde att de förstod texten bättre och på grund av det 

kunde de på ett bättre sätt ta till sig handlingen. Bland flickorna fanns inget medier som 

dominerade mer än något annat. En flicka menade att hon föredrog att sitta vid internet och 

chatta med sina vänner men att hon även kunde uppskatta att läsa böcker och tidningar, så här 

uttryckte hon sig: 

F3: ”Allt är kul på sitt sätt men det är ju väldigt kul när man lär sig nya saker och så.” och ”Det är väldigt 

kul att chatta med vänner och sånt tycker jag. Men jag tycker om att läsa böcker och tidningar och så 

också” 

Denna flicka menade att alla medier var roliga och användbara på sitt sätt, därför hade hon 

inget ”favoritmedie” då hon använde medierna på olika sätt beroende på vilken text hon ville 

komma åt. En annan flicka menade att hon föredrog film framför andra medier och menade så 

här: 

F4: ”Jag tror film” och ”För jag gillar ju mest Harry Potter och så jag kan se en sådan film många gånger i 

rad.” 

Hon menade filmen gjorde så att hon inte behövde sitta flera timmar för att komma åt hela 

texten som hon hade behövt göra om hon hade läst boken som filmen baserades på.  

6.7.1 Likheter och skillnader i flickors och pojkars upplevelser av medier 

Återigen påpekade pojkarna att de föredrog texter med rörliga bilder såsom film, internet och 

tv- och dataspel. Flickorna svarade väldigt olika på vilken text de föredrog, precis som 

pojkarna gillade de internet då de kunde sitta på Facebook och chatta med sina vänner. De 

föredrog även att titta på film samt läsa böcker och tidningar. Flickorna och pojkarna 

påpekade dock att de ansåg man kunde använda medierna på olika sätt för att komma åt olika 

texter. De förstod att medierna hade olika funktioner beroende på vilken text man ville 

komma åt.   
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7. Diskussion 

I följande diskussionsavsnitt kommer vi att diskutera och koppla vårt resultat till tidigare 

forskning på en djupare nivå. Därefter följer en metoddiskussion samt hur vi ser på vårt arbete 

i förhållande till validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Vårt syfte med undersökningen 

var att ta reda på vad för slags texter flickorna och pojkarna i vår studie kom i kontakt med. 

Vi ville även ta reda på vad deras syfte var vid valet av texter i olika medier samt vilka medier 

de föredrog och varför. Vi ville även se om det fanns likheter och skillnader i svaren mellan 

flickorna och pojkarna.  

7.1 Resultatdiskussion 

Kåreland (2005) menar att textbegreppet idag har vidgats och att vi idag inte enbart tar del av 

berättelser genom skrivna texter. Idag berättas texter ofta genom tv- och dataspel, filmer, tv 

och internet. Om man ser text på detta vis kan man ta del av olika texter på olika sätt. I vår 

studie undersökte vi om våra elever kom i kontakt med texter genom olika medier så som tv, 

film, tidning, tv- och dataspel, bok och internet. Kåreland (2005) menar att det finns forskare 

som hävdar att barn och unga idag inte läser någonting. I vår studie fann vi att detta inte 

stämde då vi ser text utifrån ett vidagat textbegrepp. Våra elever läste olika texter utifrån olika 

medier. Vidare fann vi att eleverna däremot föredrog vissa medier framför andra medier för 

att komma i kontakt med texterna. Samtliga elever, framförallt flickorna, kunde se nyttan med 

alla medier och visste vilka medier de skulle använda för att komma åt en viss text. Vidare 

fann vi att det fanns skillnader mellan vilka medier som eleverna föredrog att använda. Bland 

flickorna föredrogs medier så som internet och böcker för att komma åt texter medan pojkarna 

föredrog att använda film, tv och tv- och dataspel. Dock fanns det en individuell skillnad 

mellan eleverna och då vårt urval inte är så stort kan vi inte göra en generalisering för att se 

om detta skulle vara typsikt för alla pojkar och flickor. Vi kan endast göra en generalisering i 

den grupp som ingått i vår studie.  

Samtliga elever använde internet, dock fann vi att flickorna var de flitigaste användarna av de 

sociala nätverken på internet. Enligt flickorna i vår studie användes internet för att de skulle 

kunna gå in på sidor som Facebook och Msn där de kunde chatta med sina vänner vilket de 

påpekade att de gjorde ofta när de var ute på internet. För flickorna var internet ett sätt att 

kunna kommunicera med sina vänner vilket de betonade att de tyckte var kul och viktigt. 

Enligt Wiik (2010) är flickor de flitigaste användarna av olika sociala nätverk och dessa 

fungerar ofta som identitetsskapande, både som individ men även i större gemenskaper. 
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Utifrån flickornas svar kunde man urskilja att det var viktigt för flickorna att kunna 

kommunicera med sina vänner på detta sätt. Olin-Scheller (2008) menar att barn och unga 

ständigt försöker identifiera sig som kulturella och sociala individer. I processen att hitta sig 

själv är möten med medier så som musik, film, böcker och digitala texter viktiga för barn och 

unga. Hur barn vill uppfattas speglas ofta i vilka attityder de har till olika texter. Flickorna 

angav att de inte spelade så mycket tv- och dataspel men att de däremot kunde spela enklare 

online-spel, detta gjorde de ofta i samband med när de var inne på Facebook. Då spelen finns 

lättligängliga på dessa sidor kan det vara en bidragande orsak till varför de valde att spela 

dessa spel där. Att flickorna inte spelade så mycket tv- och dataspel berodde på bristande 

intresse. Både flickorna och pojkarna menade att de använde internet som ett sätt att söka 

kunskap. Vår samlade bedömning av elevernas internetanvändande är likt Lindmarks (2003) 

att skolan idag inte är den enda förmedlaren av kunskap. Eleverna i vår studie använde 

internet istället för böcker då de vill komma åt information. Eleverna menade att detta var ett 

snabbare och smidigare sätt att få fram den information de sökte. Därför menar vi att skolan 

bör anpassa sin undervisning efter de literacies som är rätt för tiden då vi idag lever i ett 

informationssamhälle som ständigt utvecklas. Vi menar likt Olin-Scheller att det är en viktig 

kompetens att kunna läsa typografiska texter men att samhället idag ställer fler krav på att vi 

ska ha bredare literacies för att kunna orientera oss i vårt samhälle. Massmedier och speciellt 

internet är en stor informationsspridare. Därför menar vi likt Kulbrandstad (2006), Skolverket 

(2011b) och Fogelberg (2009) att eleverna idag behöver utveckla en mediekompetens så att de 

kan förhålla sig kritiskt till texterna som de möter genom de olika medierna.  

Orsaken till att pojkarna valde att läsa texter utifrån film var för att mediet tilltalade dem samt 

att de fick ta del av en händelse inte enbart genom en skriven text utan även genom bild och 

ljud. Att de uppskattade film som medie berodde vidare på att de under en kort tid kunde ta 

del av en handling. Att tv-tittandet hade en central roll i pojkarnas vardagsrutiner märktes 

tydligt utifrån deras svar då de berättade att de flera gånger under dagen kunde titta på tv. Att 

titta på tv var ett sätt att hålla sig uppdaterad på sina favoritserier. Även tv- och dataspel hade 

en central roll i pojkarnas vardag och det märktes tydligt då de angav hur ofta de spelade, 

vilket kunde ske flera gånger i veckan. Att spela spel var inte en asocial företeelse bland 

pojkarna i vår studie utan det var ett sätt för dem att umgås med sina vänner, både fysiskt men 

även via den virtuella världen där de tog kontakt med sina vänner och bestämde ”spelträffar”. 

Via den virtuella världen kunde de ”umgås” och kommunicera med varandra och på så sätt 

hjälpa varandra i spelen. Då vi i vår studie fann att pojkarna uppskattade tv- och dataspel tror 
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vi likt Molloy (2007) att det kan bero på att karaktärer i spel inte är lika statiska som 

karaktärer i en bok samt att man själv kan påverka och förändra utgången och karaktären i ett 

spel. Det kan vara så att vissa av pojkarna inte föredrog att läsa böcker lika mycket som att ta 

del av de digitala medierna då exempelvis en bok inte stimulerar lika många sinnen som i sin 

tur skulle kunna bidra till ökad förståelse. 

Tidningen lästes och uppskattades av både flickor och pojkar men detta var inget dominerade 

medie som användes. Att detta inte var ett dominerade medie kan bero på att tidningen som 

riktades till eleverna så som Kamratposten inte kom ut så frekvent. Att eleverna uppskattade 

Kamratposten berodde på att de kände att tidningen var anpassad för deras ålder. De tre 

pojkarna som menade att de inte gillade eller endast bara var ”okej” med att läsa böcker 

påpekade att de uppskattade att läsa tidningen. Detta på grund av att de inte behövde läsa hela 

tidningen för att förstå handlingen som de annars måste göra i en bok. 

7.1.1 Att vara och växa upp som pojke eller flicka 

Då vi upptäckte att det fanns vissa likheter och skillnader mellan flickorna och pojkarna i vår 

studie så ville vi diskutera varför detta resultat kan ha uppkommit utifrån ett genusperspektiv.  

De tydligaste skillnaderna mellan flickornas och pojkarnas läsning i vår studie var att samtliga 

flickor var positiva till och gärna läste böcker samt att samtliga pojkar var positiva till och 

gärna spelade tv- och dataspel. Det kan vara så att dessa pojkar och flickor har blivit bokläsare 

och tv- och dataspelsälskare genom socialisation och påverkan från sin omgivning. Det kan 

vara så att dessa pojkar och flickor blivit uppfostrade och socialt anpassade att bli bokläsare 

och ”players” av tv- och dataspel. Giddens (2003) och Hirdman (2001) menar att man formas 

till att bli manlig och kvinnlig genom socialisation och kultur.  Enligt Giddens (2003) så föds 

man med ett biologiskt kön och utvecklar med tiden en könsroll som präglas av omgivningen. 

Vi kan endast spekulera i om våra pojkar och flickor har fått en viss sorts uppfostran som 

gjort att de socialiserats in i vad som för en pojke eller flicka är ”normalt”. Giddens (2003) 

menar att man som flicka eller pojke växer upp och antingen belönas eller hindras för sina 

”uppföranden” som stämmer överens med den könsroll man har. Genus är inte något som 

infinner sig naturligt, det är något som människor i vår tid runt om kring påverkar och skapar 

som i sin tur får konsekvenser för hur man ser på könroller i samhället. Det är människan som 

påverkar synen på genus. Kanske är det så att unga kvinnor lär sig och socialiseras in i att bli 

bokläsare samtidigt som pojkar socialiseras in en värld med tv- och dataspel, ofta med 

manliga förebilder, som ett sätt att vara och bli ”sin” könsroll.  
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Ulfgard (2003) framför bland annat att när en flicka har bokläsning som fritidssysselsättning 

så är det en konstruktion av genus. Själva bokläsandet är, enligt författaren, ett sätt för flickor 

att forma sitt genus. Det kan vara så att flickorna har blivit bokläsare för man uppfostrat dem 

att bli det. Det kan även vara så att flickorna genom sin bokläsning konstruerar och lär sig 

vilken könsroll de har. Vid intervjun med flickorna var flickorna noga med att betona vikten 

av bokläsning de ville även tona ner användandet av tv-mediet trots att de även använde det 

mediet flitigt. Det kan vara så att flickorna i vår studie lärt sig att de belönats för sin läsning 

och samtidigt fått höra att det inte är bra att kolla på tv. Enligt Kåreland (2005) har man funnit 

att läsning anses vara en ”kvinnlig vana” av både flickor och pojkar i olika åldrar, detta kan 

vara en orsak till att flickorna läser mer än pojkarna. Även Molloy (2007) fann i sin 

undersökning att pojkarna inte läser skönlitterära böcker. Detta stämde inte fullt ut med vårt 

resultat då alla pojkarna menade att de läste böcker, dock fanns det individuella skillnader på 

hur mycket de läste och hur mycket de uppskattade att läsa böcker.  

Då man kan se att vissa medier är mer manliga respektive kvinnliga spekulerar vi i om det kan 

vara så att tv- och dataspelandet kan anses vara en ”manlig vana”. Dock spelade våra flickor 

spel men inte på samma sätt som pojkarna gjorde i vår studie. Vi anser dock att denna 

spekulering inte har tillräckligt med stöd då vi i vår studie inte fokuserat på att fråga eleverna 

vad de anser är typiskt manligt eller kvinnligt samt att vi inte har haft tillräckligt stort urval 

för att dra några generella slutsatser kring detta.  

Vi fann även i vår studie att användandet av internet har varit lika omfattande och frekvent 

samt använts på någorlunda liknande sätt då man främst använde internet till att komma åt 

sina intressen samt information. Det enda som skilde våra elever åt i deras användande av 

internet var att flickorna chattade och använde de sociala nätverken i större utsträckning än 

vad pojkarna gjorde, dock använde pojkarna även dessa. Utifrån vårt resultat kan man urskilja 

att användandet av internet i vår studie var lika mycket en ”manlig” som ”kvinnlig” vana. 

Eftersom internet är en företeelse som innefattar så många medier som tilltalar både flickor 

och pojkar skulle det kunna vara så att användandet av mediet är likvärdigt mellan män och 

kvinnor. Internet skulle kunna vara en samlingsplatta som används lika mycket av både 

flickor och pojkar. Däremot kanske det finns hemsidor på internet som skulle kunna uppfattas 

som mer ”manligt” eller ”kvinnligt” på grund av att vi växt upp med värderingar som präglat 

våra val och könsroller.  
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7.2 Metoddiskussion   

En större omfattning av informanter i denna undersökning hade gett oss ett mer 

generaliserbart resultat. Då vi endast valt att intervjua fyra flickor och fyra pojkar inser vi så 

här i efterhand att ett resultat med fler informanter utifrån ett genusperspektiv hade blivit mer 

gediget och mer generaliserbart. Vi hade då förmodligen upptäckt fler övergripande likheter 

och skillnader i svaren hos flickorna och pojkarna i våra olika kategoriseringar i ”Resultat och 

analys”.  

Gällande valet av metod visade sig intervjuer med flickorna och pojkarna fungera bra. Då vi 

valde att använda oss av intervjumetoden så fanns det vissa överväganden vi var tvungna att 

ta hänsyn till. Johansson och Svedner (2001) menar bland annat att den stora svårigheten när 

man intervjuar är att informanten inte ger tillräckligt uttömmande svar och att informanternas 

svar inte alltid avspeglar hans eller hennes verkliga inställning och erfarenheter. Författarna 

menar att det finns ännu en risk med intervjumetoden och det är en omedveten påverkan från 

intervjuaren till informanten. Detta skulle till exempelvis kunna yttra sig i att intervjuaren 

omedvetet uttrycker sina förväntningar och värderingar inför informanten. Eftersom att vi 

intervjuade barn var vi redan sedan tidigare införstådda med riskerna med att inte få 

uttömmande svar. Vi hade kunnat göra gruppintervjuer men vi ansåg att eleverna eventuellt 

skulle kunna bli påverkade av varandras svar eller att någon av eleverna inte skulle komma till 

tals. Därför valde vi personliga intervjuer med barnen som visade sig fungera bra. Vi använde 

oss av en samtalsguide med olika sorters frågor som bland annat gjorde att barnen fick 

uttrycka sig med egna ord men även frågor som kunde bekräfta deras användning av texter 

och medier.  

Då vi valde att spela in våra intervjuer med diktafon så fanns även risken att närvaron av 

diktafonen kunde påverka eleverna. Vi spekulerade redan innan intervjuerna genomfördes om 

elevernas svar skulle kunna påverkas av diktafonen för att låta mer ”korrekta” och ”uttänkta” 

än ”spontana” och ”ärliga” men vi upplevde aldrig att diktafonens närvaro avskräckte 

eleverna. Vi försökte att hålla så tillåtande och öppet klimat som möjligt under intervjuerna 

för att eleverna inte skulle påverkas av vad som skulle kunna uppfattas som ”rätt” eller ”fel” 

svar. Vi gick in med ”öppna sinnen” eftersom att vi inte själva hade uppfattningen av vilka 

texter eller medier som anses vara ”bättre” och vi hoppas att vi inte omedvetet projicerade 

någon attityd eller uppfattning om att de ena eller den andra åskådningen skulle vara ”bättre” 

än någon annan. 
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I undersökningen, vid intervjun och i vår analys av materialet valde vi även att ha ett 

subjektivt förhållningssätt till eleverna och materialet. Vi menar att vår subjektivitet och vår 

förståelse för eleverna endast hjälpte oss att tolka och sätta oss in i deras tankar. Vi har inte 

”satt orden i munnen” på eleverna i det redovisade materialet utan subjektiviteten har legat i 

förståelsen för eleverna och deras utsagor för att göra deras uttalanden rättvisa. 

7.3 Validitet, generaliserbarhet & reliabilitet 

Validiteten i en kvalitativ studie ska, enligt Patel och Davidsson (2003), genomsyras i hela 

forskningsprocessen. Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och det går därför inte att 

skapa regler och procedurer för att säkerställa validiteten. En god kvalitativ analys 

kännetecknas däremot av en god inre logik där olika delar kan relateras till meningsfull 

helhet.  

Enligt Patel och Davidsson (2003) kan generaliserbarheten ofta upplevas som problematisk i 

kvalitativa undersökningar. En kvalitativ undersökning kan leda till förståelse av ett fenomen 

och vilka variationer som finns. Generalisering kan då göras i relation till andra snarlikna 

situationer. Det är detta vi har som förhoppning att arbetet ska frambringa, vi vill veta vad vi 

kan tänkas möta när vi själva kommer ut i verksamheten. Även Gillham (2008) menar att 

generalisering i forskning blir problematisk när man försöker komma nära ett specifikt 

undersökningsområde med få informanter. En kvalitativ intervju som vi genomfört 

undersöker ofta en balanserad bild av vad informanterna berättar. Gillham (2008) menar även 

att den information informanterna ger på en skola kanske ser annorlunda ut på en annan skola 

men att resultatet från en grupp ändå kan vara tillämpningsbar på andra skolor. Vår avsikt var 

att studera åtta elever, fyra flickor och fyra pojkar i år 5 från en skola i sydvästra Sverige. Vår 

förhoppning är att denna undersökning ska ge oss en praxisnära föraning av vad vi kan tänkas 

möta ute i verksamheten när vi själva blir verksamma pedagoger. Denna undersökning 

representerar därför, för oss, en del av den stora mångfald av elever som vi i framtiden kan 

tänkas möta ute i verksamheten. Vi kan dock inte generalisera vårt resultat så pass att det 

skulle kunna representera alla flickor och pojkar i vårt avlånga land. För att vi skulle kunna 

generalisera vårt resultat hade det krävts ett större och mer omfattande urval samt mer tid till 

att undersöka området. Vi anser att reliabiliteten i vår studie är hög då andra forskare skulle 

kunna få samma resultat med vårt insamlade material. 
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7.4 Slutord, didaktiska implikationer samt förslag till fortsatt forskning 

Molloy (2007) framför i sin forskning att många elever idag rör sig obehindrat i andra 

textvärldar än vad många lärare gör då lärarna inte är vana vid eller ens har samma kompetens 

som deras elever har. Vad lärare gör med elevers texter, eller vilka texter som läraren inbjuder 

till klassrummet kan därmed också både luckra upp en snäv textgenre och skapa nya 

uppfattningar om vad en text faktiskt kan vara. Vidare menar Molloy (2007) att det kan finnas 

en orsak till att elever idag inte väljer att läsa det skolan traditionellt erbjuder. Författaren 

menar att man måste se till vad skolan erbjuder för texter och om undervisningen har ett 

funktionellt sammanhang som relevant för eleverna. Att ta reda på vad läskunniga elever 

läser, när de läser och var någonstans de läser är viktigt för att skolan ska kunna erbjuda 

eleverna ett funktionellt sammanhang in undervisningen.  

Molloy (2007) menar därför att skolans traditionella undervisning inte alltid besvarar 

elevernas sätt att läsa och skriva. Den traditionella undervisningens literacies överensstämmer 

alltså inte med de literacies som eleverna ofta använder idag. Författaren menar vidare att 

dagens moderna textvärldar erbjuder en stor mångfald av olika literacies idag som inte alltid 

används och tillgodoses i skolan trots att det i dagens samhälle borde vara högst relevant. 

Vårt resultat visade på flickors och pojkars textmöten i olika medier. Elevernas otroliga sätt 

att röra sig i och använda olika medier med finess var märkvärt. Eleverna hade skapat och lärt 

sig olika sätt att stimulera sina kunskapsbehov och utnyttjade sina mediekunskaper för att ”ta 

sig fram” i olika sammanhang i samhället, skolan och i det sociala umgänget. Eleverna i vår 

studie hade utvecklat många literacies och kunde på olika sätt använda dessa för att uppnå de 

utmaningar som fanns runt omkring dem. Fast (2008) menar att barn kan vara bärare av rika 

erfarenheter av texter av olika slag men att deras erfarenheter kanske inte stämmer in på 

skolans praktik och skolans förväntningar och värderingar. Vi vill ta fasta på att barn har 

många erfarenheter av texter när vi som pedagoger kommer in i skolans verksamhet. Eleverna 

i vår studie hade många erfarenheter av olika sorters texter som skulle kunna användas på ett 

passande sätt i skolan. Styrdokumenten blir allt mer inriktade på medier och texter av olika 

slag. Att acceptera barnens text- och medievanor är viktigt om man som pedagog ska kunna 

utnyttja elevernas kunskaper och erfarenheter för att nå de mål som ställs på dagens elever. 

När vi som yrkesverksamma pedagoger kommer ut i de olika verksamheterna vill vi möta 

eleverna och kunna dra nytta av deras erfarenheter på olika sätt i undervisningssituationer.  
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I vår studie har vi tagit reda på vad fyra flickor och fyra pojkar möter för olika texter utifrån 

ett vidgat textbegrepp samt vilka medier som användes och vilka medier de föredrog i mötet 

med dessa texter. Vi fann att eleverna hade många erfarenheter av texter av olika slag. Det 

hade därför varit intressant att intervjua verksamma lärare angående deras erfarenheter av och 

attityder till att ta in olika medier i undervisningen samt hur de använder medier som ett 

verktyg för att följa och uppnå skolans styrdokument.  
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Bilaga 1 

Hej barn och vårdnadshavare! 

Vi är två studenter som studerar till lärare på Halmstad Högskola. Vi håller just nu på och skriver vårt 

examensarbete som ska handla om elevers kontakt med olika texter. Det vi avser att undersöka är olika 

texter som elever kommer i kontakt med genom olika medier (TV, bok, film, data/internet och spel). 

Vi kommer även att göra en jämförelse och se om det finns någon skillnad mellan flickor och pojkars 

läsvanor.  

 För att kunna göra denna undersökning skulle vi behöva intervjua några elever i år 5. Våra 

intervjuer kommer att spelas in på band för att sedan transkriberas och analyseras. Vi vill påpeka att 

alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att vi inte kommer att publicera 

några personuppgifter i vårt examensarbete. Efter att vårt examensarbete är klart kommer all insamlad 

information så som ljudupptagning, transkribering och personuppgifter att raderas eller förstöras.  

 För att kunna genomföra denna undersökning behöver vi ert och ert barns samtycke till att vara 

med. Att vara med är helt frivilligt och man har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

 Vi ber er därför att skriva under lappen och lämna in den till klassföreståndaren så snart som 

möjligt för att vi ska kunna komma igång med intervjuerna efter påsklovet. Vi skulle vara oerhört 

tacksamma om ni skulle vilja ställa upp på intervjuerna inför vårt examensarbete.  

Med vänliga hälsningar;   

Johanna Hinriksdottir; 073-xxxxx06 

Matilda Thorén; 073-xxxxxx01  

Har ni några frågor är ni välkomna att ringa till oss. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

          Ja, vi samtycker till att medverka i studien. 

Nej, vi samtycker inte till att medverka i studien. 

 

Elevens namn:_______________________________________________  

Vårdnadshavarens namn:_______________________________________ 
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Bilaga 2 

Samtalsguide med förslag till intervjufrågor 

Boken 

 Läser du böcker? 

 Hur ofta läser du böcker? 

 Hur länge läser du i boken åt gången? 

 Finns det någon skillnad på de böcker du läser hemma och i skolan? 

 Vad för slags böcker läser du? 

 Varför läser du böcker? 

  Vad är syftet med bokläsningen? 

 Var läser du böckerna, hemma eller i skolan? 

 Vad tycker du om att läsa böcker? 

Tidningen 

 Läser du tidningen?  

 Hur ofta läser du tidningen? 

  Vad är det för typ av tidning du läser?  

 Varför väljer du att läsa den/dessa tidningar? 

 Var läser du tidningen?  

 Varför läser du tidningen?  

 Läser du tidningen i pappersform, på datorn eller i mobilen? 

 Vad tycker du om att läsa tidningen? 

TV 

 Tittar du på TV? 

 Hur ofta tittar du på TV? 

 Hur länge tittar du på TV? 

 Varför väljer du att titta på TV? 

 När du tittar på TV, vad tittar du på? 

 Har du en egen TV på ditt rum? 

 Tycker du om att titta på TV, Motivera? 
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Filmen 

 Tittar du på film? 

 Tycker du om att titta på film? 

 Hur ofta tittar du på film? 

 När du tittar på film, var får du tag på filmerna? 

 Varför tittar du på film? 

 Vilken sorts film tittar du på? 

Internet 

 Använder du datorn? 

 Hur ofta använder du på internet? 

 Hur länge är du ute på internet? 

 Vad använder du datorn till? 

 Vilka hemsidor är du inne på? 

 Vad gör du mest på internet? 

 Vad använder du internet till och varför? 

TV- och dataspel 

 Spelar du TV- och dataspel och varför? 

 Hur ofta spelar du? 

 Hur länge spelar du per gång? 

 Vad spelar du för spel? 

 Varför spelar du TV- och datorspel?  

 Känner du att du lär dig något när du spelar? 

 Spelar du själv eller spelar du med andra? 

 Vad tycker du om att använda TV- och datorspel? 

Kombinationsfrågor 

 Väga medierna mot varandra, vilka texter föredrar eleverna att läsa/använda? 


