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Sammanfattning  
Detta arbete har grundats i ett intresse för utvecklandet av nyare arbetsmetoder i klassrummet med 
inflytande av elevers val och åsikter. Arbetet har grundats i ett genusperspektiv då vi vill se hur valen 
kan både likna och skilja sig från varandra, beroende på kön. Syftet har varit att med hjälp av elevers 
inflytande, uppdatera lärarens synsätt,  att man kan använda olika medier i undervisningen. Fokus har 
legat på barnens perspektiv om hur de väljer olika medier, hur de konsumerar medierna i vardagen och 
hur detta kan skifta, beroende på kön. Arbetet bygger på intervjuer och enkäter. Studiens resultat 
struktureras efter elevernas svar på enkäterna, och ligger till grund för analysen där sambandet mellan 
intervjusvaren och enkäterna analyseras. Detta eftersom det vi ser i enkäterna kan styrkas eller 
kommenteras med hjälp av intervjusvaren. Resultatet av arbetet presenterar elevernas resonemang och 
åsikter kring olika typ av fiction och vår tolkning av varför det ser ut som det gör och hur det kan 
användas i undervisningen. Våra tolkningar av datainsamlingen baseras på syftet med studien samt 
forskningsöversikten. 
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Inledning 
Elevers val av böcker är ett väl beforskat ämne men Kåreland (2009) hävdar att det skett påtagliga 
förändringar i läsvanorna hos unga under 2000-talet även om bokläsandet totalt sett inte har 
minskat. Hon säger att eftersom utbudet av skildringar och berättelser idag kommer i så många 
olika former så behöver inte böcker vara det enda berättarmediet. Även tv och datorspel kan 
fungera som alternativa berättarmedier idag. Så barn idag lägger inte mindre tid på läsning utan har 
fortfarande samma omfång av berättande i sin vardag. Genom att undersöka barns val av fiction det 
vill säga, bok, film och spel vill vi utvidga vårt tankesätt kring användandet av berättarmedier i 
undervisningen. 
Collins & Halverson (2009) menar att många föräldrar och lärares bild av medier innebär en 
“corruption of youth” vilket leder till en negativ bild av dessa. Detta fångade vårt intresse då vi, 
med Kårelands ord i bakhuvudet, avseende internet, tv och datorspel som berättarmedier, funderade 
kring ifall gapet mellan böcker, film och spel verkligen är så stort som man först kan tro? Är det så 
att eleverna egentligen gör samma sak, fast på olika sätt? Vi har valt att undersöka detta, då vi har 
en tanke om att det läggs stor vikt vid att elever ska läsa böcker i skolan idag. Många skolor i 
Sverige har en 20 minuter lässtund på morgonen där eleverna absolut inte får spela eller titta på 
klipp på sin surfplatta. Vår tanke är att man som lärare ibland bör fundera över i vilket syfte man 
väljer att läsa en bok? Går det att göra någon annan aktivitet istället för att nå samma mål? Eller är 
boken alltid bäst ur ett lärarperspektiv? Svedner (2011) menar att berättelser är viktigt för att barnen 
ska få lära sig att reagera på en text. Det vill säga att få skapa egna bilder, stämningar och lära sig 
utveckla sitt eget skapande. Att läsa böcker värderas högt i skolan idag. Svensson (2009) menar att 
barnlitteratur kan vara det mest centrala mediet för att stärka barns språkinlärning. Samtidigt hävdar 
Rönnberg (2006) att även om barns konsumtion av lek och spel inte alltid syftar till lärande, så 
innebär det inte att det är bortkastad tid. Även om lekar och spel inte alltid görs för att lära sig saker 
så sker det alltid ett oavsiktligt lärande. Att läsa lär man sig självklart bäst genom att läsa, men för 
att lära sig handskas med moral- relations- och livsfrågor kanske inte boken alltid är det bästa 
mediet. 
Vi som framtida lärare ska lära känna eleverna och då måste vi också vara öppna för deras 
populärkultur och försöka använda oss av den i klassrummet. Vi vill genom denna undersökning få 
upp ögonen för vad elever egentligen är intresserade av och vad de helst lägger sin tid på. Enligt 
statens medieråds undersökning av barns medievanor från 2015 framkommer det att det finns en 
tydlig skillnad i flickor och pojkars val av fiction. Flickor konsumerar främst spel, filmer/tv-serier 
och böcker med teman som design, relationer och romantik medan pojkar väljer allt mer fiction med 
teman så som strategi, sport, action och därför ser vi det som väsentligt att som blivande lärare 
undersöka skillnader och likheter i mellan könen i valet av fiction. I skolans läroplan står det 
uttryckligen att, för att barn ska bli jämställda och utvecklas optimalt ska skolan och förskolan 
arbeta för att motverka traditionella könsroller. Detta ska vara ett långsiktigt arbete som sker 
kontinuerligt. Vi anser det också vara viktigt att bli medvetna om skillnader och likheter mellan de 
olika medierna.  Molloy (2007) påpekar, något som även andra forskare noterat, att flickor ofta läser 
samma böcker som pojkar men att pojkar inte allt för ofta läser typiska flickböcker.  Vi undrar om 
detta även gäller andra typer av medier? 
Vi tycker oss känna en negativ syn från vuxna på spelande och tv-tittande, i jämförelse med att läsa 
böcker. Buckingham (2000) pratar om många vuxnas förtvivlan om att barndomen försvinner allt 
mer. Att unga idag inte får vara barn och att ny media påvekar dem. Han menar också att, med 
paniken kring att ”barn inte längre är barn” så ställs allt mer krav på unga idag, både från skolan 
och i hemmet. Är spelande och tv-tittande endast en fritidsaktivitet som bör sysslas med utanför 
skolan eller kan vi lära oss att använda det som ett alternativt läromedel? 
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Syfte och frågeställning 
Denna studie har som syfte att öppna lärarens tankesätt om hur man kan använda andra medier än 
bara böcker i undervisningen. Vi vill med denna studie undersöka elevers val av fiction, det vill 
säga, elevers val av böcker, film och spel, ur ett genusperspektiv. Vi vill undersöka detta då vi vill 
få en större insikt i flickor och pojkars val av medier och en bredare förståelse över hur de resonerar 
kring lärande gällande böcker, film och spel. Det är viktigt för att kunna vidga, främst lärarens 
uppfattning av vad elever idag är intresserade av och hur man kan nyttja detta i undervisningen men 
även som lärare kunna vidga sitt eget tankesätt. Genom att diskutera olika medier med elever får 
läraren en chans att lära känna dem och på det viset krossa några av de förutfattade meningar och 
normer som finns. Wahlgren (2011) menar att det finns många elever som inte passar in i den 
normativa bilden som beskriver hur en flicka eller pojke ska vara och att om läraren ser eleven som 
en enskild individ så kan detta hjälpa eleven att utvecklas på bästa möjliga vis. Eftersom det är 
barnets egna val av fiction som står i huvudfokus kommer vi endast att intervjua barn. Denna 
uppsats kommer därför att utgå från ett barns perspektiv eftersom det är barnens beskrivande som 
står i fokus. Skolverket (2011) menar att: 
“läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad” 
(skolverket, 2011, s.15). 
 
I och med detta finns det goda skäl till att lyssna på och ta del av elevernas resonerande kring val av 
medier. Det har en stor betydelse, både för oss som lärare och för barnen själva. 
I vår undersökning kommer vi utgå ifrån följande frågeställningar: 
-   Vad i valet av fiction är viktigt för barn? 
-   Vilka skillnader eller likheter kan vi se i flickors respektive pojkars val av fiction? 
-  Vilka likheter och skillnader finns mellan de tre medietyperna, det vill säga böcker, filmer 
och spel utifrån ett lärandeändamål? Och hur kan vi använda oss av kunskapen om detta i 
undervisningen? 
När vi pratar om spel i denna uppsats menar vi både tv-spel, datorspel och spel på surfplatta. När vi 
pratar om film menar vi även tv-serier. Det är en empirisk studie då vi skaffat oss empirisk data 
genom enkäter och gruppintervjuer. 
 

Forskningsöversikt 
Vi har delat upp forskningsöversikten i kategorierna skillnad mellan pojkar och flickor, 
populärkulturen i skolan, elevers val av fiction och barns medievanor. 
 
Forskningsöversikten kommer att ger en bild hur kön och genus konstrueras och teorier kring hur 
detta kan genomsyra elevers val av fiction. Den kommer även att visa på hur populärkulturen ser ut 
idag och ge förslag på hur den kan användas i undervisningen, men den ger även teorier varför vissa 
motsätter sig den ur ett lärandeändamål. Genom forskningsöversikten kommer vi få en överblick 
över användbara begrepp inom vårt forskingämne, så som media literacy och multimediamiljö. 
Detta är två begrepp som är viktiga att vara införstådd i för att kunna förstå barns vardag idag. Vi 
kommer också kunna med hjälp av statens mediaråd se hur mycket tid elever lägger på olika medier 
i veckan och argument varför det kan se ut som det gör. 
 

Skillnad mellan pojkar och flickor 
I denna del kommer vi ta upp hur kön och genus kan ses och diskuteras. För att kunna göra en 
studie där vi jämför pojkar och flickor behövs en medvetenhet om vad som kännetecknar de olika 
könen. 
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Forskningen hänvisar till två olika uppfattningar om hur kön skapas. Den första innebär att man kan 
utläsa könsskillnader i kromosomerna och att dessa kromosomer har anlag för vissa egenheter och 
därmed dras flickor och pojkar till olika saker.  LaFreniere (2011) menar exempelvis att flickor och 
pojkar dras till olika leksaker t.ex. flickor dras till mjuka leksaker och dockor medan pojkar dras till 
hårdare leksaker så som lastbilar. Detta gör de i så tidig ålder att de inte ens vet att leksaken tillhör 
till ett visst kön. Han menar då att det finns en biologisk skillnad mellan könen och att det har 
påvisats att pojkar är mer fysiskt aktiva och gillar tuffare, hårdare och mer risktagande lekar, och i 
samband med detta uttrycker mer ilska och aggression. Detta kommer då att medföra att flickor inte 
gärna leker med pojkar eftersom detta inte passar in i deras beteende som är mer omhändertagande 
och lugnare. Detta beteende kan också påvisas hos apor vilket enligt LaFreniere (2011) bevisar att 
dessa beteenden tillhör ett visst typ av kön. 
                                                              
Den andra förklaringen innebär att det inte borde finnas några större sociala skillnader, kopplade till 
ett visst kön, utan att varje beteende eller egenskap man ser hos det ena könet också kan påträffas 
hos det andra könet. Denna förklaring innebär att barnet genom inlärning lärt sig vissa specifika 
beteenden för att passa in i det sociala könet. Med konstruktion av kön menas den process 
som  leder till de beteenden som förväntas av män och kvinnor i samhället inklusive klädsel, 
utseende, arbete, aktiviteter, skyldigheter, färdigheter och övrigt socialt beteende. Kåreland (2009) 
menar att något som är högst grundläggande i vårt samhälle är att dela in människor efter kön. Haag 
& Asplund-Carlsson talar också om att det helt enkelt är lättast att bara följa normer och rådande 
föreställningar. Den som bryter mot dessa tenderar att ses som en avvikare. Med detta synsätt kan 
det vara en utmaning att följa skolans läroplan då i Lgr11 står det följande: 
”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 
Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och 
sina intressen oberoende av könstillhörighet” (Skolverket 2011, s.8) 
I böckerna i skolan finns det ju en tydlig skillnad i vilket kön böckerna är riktade till. Andræ (2001) 
hävdar att en typisk flickbok har sitt ursprung från familjeromaner och rådgivningsromaner som ska 
vara som en slags vägledning för flickor att gå från flicka till kvinna. Medan pojkböckernas 
ursprung finns bland äventyrsböcker och reseskildringar. Kåreland (2009) visar genom sin 
forskning att pojkar generellt gillar en viss sorts spel, så som ”World of warcraft” som är ett 
krigsrollspel, medan flickor gillar en annan sort, till exempel relationsspelet ”The sims” där man 
bygger hem och skapar karaktärer. En förklaring till detta kan enligt Andræ (2001) vara att 
ungdomarna hittar en identitet och grupptillhörighet i att gilla det som andra personer ifrån samma 
kön gillar.  Det uppstår då en slags vi-mot-dem situation, flickor vs. pojkar. Att det som är socialt 
skapat är typiskt för pojkar och att det blir en motpol mot det som flickor “ska” gilla, och tvärt om. 
Haag & Asplund-Carlsson (2011) pratar om att pojkaktighet och manlighet har en betydligt högre 
status i samhället och att det är mer okej om en flicka gör något ”pojkaktigt” än om en pojke gör 
något ”flickaktigt”.  
 
I denna studie kommer vi diskutera hur föreställningar kring vad som är “pojkaktigt” och 
“flickaktigt” möjliggör eller begränsar elevers konsumtion av fiction. Utifrån den tidigare forskning 
vi tagit del av så definieras dessa två begrepp som två sterotypa uppfattningar av vad pojkar 
respektiver flickor har för intressen. Alltså anses “flickaktigt” i denna studie vara, precis som 
Andræ (2001) och Kåreland (2009) hävdar, fiction av genren romaner och relationer medan något 
“pojkaktigt” definieras som fiction av genrena äventyrsspel, reseskildringar och krigsrollspel. 
 
Lärare som enligt skolverket ska motverka traditionella könsmönster tvingas varje dag ta ställning 
till vad eleverna konsumerar för medier och har en stor roll i hur elever uppfattar och agerar efter 
sociala kön. 
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Populärkulturen i skolan. 
I föregående stycke kan vi se att det finns olika sätt att diskutera kring kön och genus. Att beroende 
på vilken förklaringsmodell man finner mest trolig kan man också påverka utifrån olika faktorer. I 
detta stycke kommer vi ta upp hur man kan använda elevers val av fiction i klassrummet och varför 
begreppet medialiteracy blir allt viktigare i skolundervisningen. Vi kommer också ta upp hur barn 
kan skapa sig en mening och identitet i tv-och datorspel. Med kunskapen om samhälles syn på kön 
kan lärare hjälpa eleven att bli mindre påverkad av detta och bli mer öppna i sina val av fiction. 
Molloy (2009) skriver om att elever idag kanske inte är tillräckligt vana läsare. Att ordet “tråkigt” i 
samband med läsning allt oftare förekommer. Hon konstaterar att “tråkigt” kanske inte används i sin 
ursprungliga betydelse, utan är, eller kan vara en synonym till svårt. Att elever idag hellre ser på 
film spekulerar hon i kan ha den betydelse att de helt enkelt tycker det är lättare, eller mindre 
krävande att se en film än att läsa en bok, och detta kan ha med just ovana att göra. Molloy (2009) 
menar att om man är mer van vid att se på en film än att läsa en bok så blir filmen ett medie som 
eleven känner sig mer bekant vid, och kan genom att se en film istället för att läsa en bok kunna 
uttycka, visa sin förståelse och kunskap i berättandet på ett sätt som eleven känner att hen bättre kan 
hantera.  
Falkner (2007) skriver att det som idag representerar det vi kallar ungdomskultur kan ingå i ett 
bredare sammanhang som betecknas populärkultur. Populärkulturen har ofta kritiserats av 
vuxenvärlden. Hon menar att det beror på att vuxna känner att populärkulturens framfart är utanför 
deras kontroll och blir svårt för föräldrar och lärare att styra då detta är en del av barnens fritid. 
Samtidigt fanns det en tid då även skönlitteraturen var ifrågasatt i skolans värld. Persson 
(2000)  menar  att det var först under 1800-talet som skönlitteraturundervisningen blev etablerad i 
svenskämnet. Det fanns ett utbrett misstroende för romanen. Litteraturundervisning var alltså inget 
man arbetade med i skolorna fram till dess. Men det blev snabbt ett av svenskämnets viktigaste 
moment. 
Idag menar Kåreland (2009) att det har uppstått en oro från de vuxnas sida, då de tror att 
populärkulturen kommer konkurrera ut böckerna och att de är rädda för att den generation som 
växer upp nu kommer bli ett icke-läsande folk. Denna oro styrks då det finns statistik då statens 
mediaråd (2015) påvisar just detta. Samtidigt menar Kåreland (2009) att tack vare denna 
populärkultur har försäljningen av böcker ökat. Dessutom får ungdomar intryck ifrån andra medier 
vilket vuxna ibland har svårt att förstå. Bennerstedt (2007) menar att även om det kan verka som att 
barnen går runt i spelet och skjuter folk, så är det så mycket mer än så. Många vuxna förstår inte att 
det handlar om att agera i spelmiljön på ett meningsfullt sätt. I spelet måste man utforska och hitta 
relevanta handlingar. Spelet är oftare en analyserande session än en döda-gubbar-lek. Molloy 
(2009) menar att datorspel ger chansen att pröva sig fram i sitt identiteskapande till skillnad från 
boken då karaktärerna i en bok är statiska eftersom man inte kan påverka dem som man kan i ett 
spel. I syftesdelen i Lgr11 står det: 
”I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika 
tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, 
scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (Skolverket 2011. s.222) 
Detta innebär att inte ”bara” böcker ska finnas till hands för eleverna utan även annan typ av 
literacy, som till exempel datorspel. Beroende på syftet i undervisningen kan datoranvändandet ha 
en stor betydelse. Molloy (2009) menar att man måste kunna se datorn och datorspelandet som en 
annan form av text att förhålla sig till, i jämförelse med den traditionella boken. Datorspelandet är 
alltså ingen innehållslös fritidsaktivitet utan även ett slags estetiskt berättande. 
 
Marie Nilsson (1992, refererad i Kåreland, 2009) påstår att datorspel är något asocialt. Hon menar 
att man med datorspel i lugn och ro kan sitta framför skärmen och inte utsätta sig för sociala 
sammanhang. Hon menar att fördelen med bokläsning är att boken går att ta med överallt. Detta 
påstående ses idag som relativt gammalmodigt, sen Marie Nilssons påstående har utvecklingen gått 
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snabbt och vi kan se att eleverna använder datorspelade som något socialt idag. Sociala medier är 
större än någonsin så man kan inte längre hävda att datoranvändande är asocialt. Molloy (2009) 
menar att även om datorspel främst handlar om att vinna så är det väldigt socialt. Man kan välja att 
spela ensam och tillsammans med andra. Att datorspel skulle vara något asocialt motsätter sig också 
Kåreland (2009) då hon påstår att datorspel, tv, video och internet generellt kan hjälpa både yngre 
och äldre barn genom att låta dem finna verktyg att skapa mening och bygga en identitet. Persson 
(2000) konstaterar att många idag ser populärkulturen, det vill säga film och spel som ett alternativt 
läromedel som istället för att minska klyftan mellan populärkulturen och skolan, konkurrerar med 
den, om tid, uppmärksamhet och intresse. Som tidigare nämnts kan populärkulturen ses som en 
annan form av literacy, det vill säga media literacy. Grace (2005) menar att begreppet literacy ofta 
förknippas med det skriva orden, men att unga idag behöver lära sig att läsa och bli bra på att kunna 
läsa av visuella berättelser också. Hon menar att film, datorspel, tv, internet och videoklipp inte är 
något som kommer försvinna, utan något som är en del av kulturen idag. Det är av stor vikt, för att 
följa med i samhällets utveckling, att lära sig bemästra olika typer av “läsning”. Media literacy, 
hävdar Grace, är viktigt för att unga ska lära sig få tillgång till, analysera, värdera och producera 
information för specifika ändamål och därför är det väsentligt att ta in alla olika typer av medier i 
undervisningen. 
Media literacy är idag något som majoriteten av unga behärskar bättre än sina föräldrar och lärare. 
Istället för att ta vara på ungas kompetenser väljer man istället att avfärda dem och skapar 
därigenom klyftor. Även Rönnberg (2006) talar om att man inte tar vara på vad barnen lär sig på 
fritiden, utan att många ser skolan och fritidens lärande som två helt skilda saker, istället för att 
sammanfoga dem till en helhet.  Collons & Halverson (2009) tycker det är viktigt att föräldrar och 
lärare börjar uppskatta de många möjligheter den nya teknologin kan ge. De menar att gapet mellan 
barn, vuxna och teknologin börjar i hemmet. Att även om ett stort antal föräldrar ger barn tillgång 
till tv, spel, dator och mobiler så erkänner många att de inte riktigt förstår hur deras barn använder 
tekniken. Att många vuxna inte förstår spelets bra egenskaper är det tydligaste exemplet på 
generationsglappet idag. Svensson (2009) visar att lärarens kunskap och attityd kring datorer i 
skolan kan påverka hur det används. En ointresserad eller osäker lärare kan ge negativa 
konsekvenser över datoranvändandet i skolan, konsekvenser kan uppstå när elever inte får prova på 
undervisning genom eller med hjälp av datorer och hamnar efter i sin medialiteracy. 
 

Elevers val av fiction - att få välja själv 
I detta stycke kommer det att diskuteras om elevernas föreställningar är beroende av samhällets 
normer och vilken påverkan det kan ha i deras val av fiction. 
Självklart är det viktigt för elever att de får göra ett eget val när det gäller att välja fiction. Men hur 
mycket väljer eleverna själva egentligen? Schmidl (2005) förtydligar att läsarroller är något man 
socialiseras in i. Det sociala könet är så djupt rotat att flickor lärt sig att böcker om relationer är 
något de “ska” tycka om, medan pojkar lärt sig att de “ska” gilla action. Så väljer elever verkligen 
fiction själva eller är det ett indirekt val gjort utifrån samhällets normer? Samtidigt menar Nilson 
(2010) att vi har en tendens att stirra oss blinda på uppdelningen mellan pojk- och flickböcker och 
att gränsen mellan pojk och flickbok idag är flytande. Franck (2009, refererad i Nilson, 2010) menar 
på att ungdomsböcker idag både är stereotypa och traditionella, trots att de även kan utmana och 
bryta normer. Kåreland (2015) talar om att i dagens ungdomböcker är det traditionella könsmönstret 
allt mer ifrågasatt. Normbrytande skildringar med osäkra pojkar och kaxiga flickor förekommer allt 
oftare. 
Kåreland (2009) påstår att elevers erfarenheter av kulturen i stort präglas av deras närområde och 
den kulturella tradition de är uppvuxna i. De är med andra ord i stor grad påverkade av vad deras 
föräldrar har för förhållande till populärkulturen. Kåreland hävdar också att kulturkonsumtionen har 
en anknytning till viss social miljö och Falkner (2007) menar att valet av vilken typ av medier man 
väljer kan ha att göra med barnets känsla av grupptillhörighet. Hon menar till exempel att: 
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 “För den som ser sig själv som dataspelare finns en lockelse i att möta andra som också uppfattar 
sig som spelare” (Falkner 2007 s.144). 
Mehrstam & Widhe (2013) talar om att konsumenten inte alltid skiljer medierna åt. De ger exemplet 
med berättelsen om “Harry Potter” och menar att läsarna inte förhåller sig till endast ett enskilt 
medium, eftersom man i sin multimediamiljö möter allt från film till dataspel, seriemagasin, 
spelkort och mjukisdjur i sin konsumtion av berättelser idag. 
Rönnberg (2006) menar att det finns en moralpanik gällande barns konsumtion och val av medier. 
Vuxna ser dem som sårbara. De får panik när barn konsumerar våldsspel eller ser på reality-tv då de 
tror att barn är så påverkningsbara att de börjar agera efter vad dem sett. Rönnberg (2006) menar att 
vuxna har en önskan om att medier idag borde vara mer pedagogiska. Det anses viktigt att barnen 
ska “lära sig någonting” av sin konsumtion. Faktum är att barn faktiskt lär sig genom 
andrahandsupplevelser, men då oroar man sig istället för att detta är fel sorts lärande. Många tror till 
exempel att barnen lär sig att bli våldsamma av våldsamma medier. Många vuxna vill och strävar 
efter att kunna tolka allt efter ett lärarhänseende, där allt barnen konsumerar ska ha en tydlig 
pedagogisk inriktning.  
 

Medievanor hos unga enligt statens medieråd.  
Nedan kommer statistik från statens medieråd. Där det är främst fokuserat på elevers medievanor 
och skillnader samt likheter mellan könen i åldrarna 9-12. Denna statistik är relevant att ta del av då 
studien är gjort på ett större antal barn och till viss del tar upp frågor som vi kommer undersöka. 
Enligt medierådet är användandet av datorspel väldigt uppdelat, bland de högkonsumerande barnen 
som spelar mer än 3 timmar per dag återfinns 29% av pojkarna och endast 4% av flickorna. Detta 
menar medierådet beror på att flickor dras mer till sociala medier än vad pojkar gör. Mängden av 
högkonsumenter av datorspel har dock minskat från förra undersökningen som gjordes 2012/2013. 
Numera är det endast 17 % som svarar att de spelar mer än 3 timmar per dag mot 24% från 
2012/2013. Det är fortfarande en stor skillnad jämfört med 2010 då endast 12% spelade mer än 3 
timmar per dag. (Se bilaga 1B & 2A) 
Det är också enligt den senaste undersökningen 90% av barnen som brukar spela spel på surfplatta. 
Detta kan ha att göra med att surplattor enligt skolverket blir allt vanligare. Det är relativt jämt i 
könsuppdelningen när det gäller att spela spel på surfplattan 94% av pojkarna jämfört med 86% av 
flickorna. (Se bilaga 2B) 
Enligt medierådet visar det sig att många pojkar lägger över 3 timmar per dag med att använda 
media och dessutom tycker 31 % att de ägnar för mycket tid åt detta. Jämfört med flickorna där 
endast 10% är högkonsumerande och 13% av dem tycker att det läggs för mycket tid åt detta. I 
samband med att medieanvändningen ökar minskar läsningen av böcker. I åldrarna 9-12 tycker 41% 
att de lägger för lite tid åt just böcker och tidningar. (Se bilaga 3A) 
Antal som tittar på film och tv-serier i åldrarna 9-12 har minskat under den senaste mätningen. Man 
kan dock se att av de högkonsumenter som tittar på film mer än 3 timmar per dag så har de ökat och 
blivit fler. Mellan 2010 och 2014 så har högkonsumenterna ökat med 11% (Se bilaga 3B & 4A) 

Metod  
Inom forskningen diskuteras problematiken att jämföra pojkar och flickor. Vissa hävdar att man inte 
bör forska på könsskillnader. Att så länge man pratar om pojkar och flickor som separata grupper så 
upprätthåller man könsmönster. Heikkilä (2015) menar att bilden av pojkar och flickor behöver 
nyanseras. När man analyserar pojkar och flickor måste man räkna med fler kategorier än endast 
dessa två eftersom flickor och pojkar inte är två homogena grupper då ålder, etnicitet, klass samt 
intressen kan spela roll. Vår tanke med studien var från början att bygga den på en 
intersektionalistisk teori där vi ville undersöka eventuella skillnader beroende på kön, klass, 
etnicitet och ålder och hur dessa olika perspektiv kan samverka. Detta var något vi inte hade 
möjlighet att undersöka inom ramen för examensarbetet. Vi valde att begränsa studien till att 
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jämföra pojkar och flickor då vi anser det viktigt att bli medvetna om skillnader och likheter för att 
kunna motverka stereotypa könsmönster som kan finnas i klassrummet. Vi är medvetna om att vår 
fokusering av genus är en av många olika aspekter som kan studeras utifrån vårt syfte med studien 
och denna studie även kan omfatta material till andra slag av problematierande.  
Wahlgren (2011) visar i sin forskning, att skolan inte förhindrar könsnormer och försöker bryta 
maktstrukturer, utan förstärker dem. Detta medför att de elever som inte passar in i de könsmönster 
som finns i skolan blir mer utsatta. Vi anser att man som lärare måste bli medveten om köns- och 
maktstruktur för att kunna motarbeta dem. Vi kan inte ignorera att det kan finnas ett stereotypt 
synsätt på hur pojkar och flickor bör bete sig och behandlas om vi vill kunna påverka de normer och 
värderingar som finns i klassrummet. Därför anser vi att det är viktigt att som lärare kunna göra den 
här typer av studier. 
 
När vi skriver om spel i denna uppsats menar vi både tv-spel, datorspel och spel på surfplatta. När 
vi skriver om film menar vi även tv-serier. Det är en empirisk studie då vi skaffat oss empirisk data 
genom enkäter och gruppintervjuer. 
 

Undersökningsgrupp 
Vi har gjort undersökningen i två årskurs 6:or på två olika skolor. Den första skolan var en 
mångkulturell skola som var belägrat i utkanten av staden. I denna skola var det 15 elever som 
intervjuades, varav sex var pojkar och sju var flickor. I den här klassen var det många av eleverna 
som var fortbollsintresserade.  Den andra skolan var belägen på landet, mellan två större städer. Tio 
elever som intervjuades från denna skola, varav sex var pojkar och fyra var flickor. I denna klass 
kunde vi tyda ett stort intresse för datorspelade bland flera elever i klassen. Att göra intervjuerna på 
två olika skolor ser vi som något positivt då skolor och klasser kan skilja sig i normer och 
värderingar då de har olika lärare och olika skolkulturer. Vi kan också se att elevernas kultur och 
intessen skiljer sig åt, därför kan valet av två olika skolor ge större variation mellan svaren. Men 
eftersom vi vill undersöka skillnader och likheter mellan kön och inte mellan elever på olika skolor 
så väljer vi att se eleverna från båda skolorna som en grupp.  
 
Vi var ute efter att se likheter och skillnader mellan könen i svaren och därför delade vi upp 
eleverna i grupper. På den första skolan var det ungefär lika många pojkar som flickor så vi valde 
att dela upp dem i en flickgrupp, en pojkgrupp och en blandgrupp. Anledningen till att vi ville dela 
upp i en pojkgrupp och en flickgrupp var för att vi trodde det skulle vara enkelt att kunna se 
skillnader i svaren mellan grupperna på så vis. Om det visade sig att det fanns en markant skillnad i 
pojk- och flickgrupperna ville vi också experimentera genom att ha en blandgrupp med både pojkar 
och flickor. Detta för att se ifall svaren fortfarande skiljde sig åt då den sociala situationen blir olika 
beroende på sammansättning av grupperna. 
Alla elever som har deltagit i studien går i årskurs 6. Vi valde denna årskurs eftersom vi hade en 
tanke om att elever är mer medvetna om sina val av medier ju äldre de blir, och att de kan förklara 
och resonera kring detta på ett tydligare sätt. Vi har valt att vara på skolor som vi tidigare 
praktiserat på. Detta kan visa sig ha både för- och nackdelar. Att vara på skolor där vi setts tidigare 
kan göra att eleverna känner sig mer trygga i situationen och därmed är mer bekväma i att dela med 
sig av sina åsikter och tankar under intervjuerna. Nackdelen kan vara att vi redan har en viss 
kännedom kring vad eleverna har för intressen och att detta kan påverka intervjun och hur vi agerar 
under intervjun. Till exempel att vi pratar med eleverna på ett visst sätt. Vi kan, i och med att vi till 
viss del känner eleverna, omedvetet format intervjun i förväg, och på så vis valt att ställa frågor där 
vi vet att vi kan få sådana svar vi redan innan intervjuerna förväntat oss. Vi kan också ses som 
lärare av eleverna och inte som forskare. Ifrån början hade vi en tanke om att detta inte skulle 
påverka resultatet. Det visade sig senare vara mer komplext än vad vi först trodde, då vi under 
intervjuerna såg att eleverna påverkas av den sociala situationen. Detta fick vi ha i åtanke i analysen 
av resultatet. 
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Undersökningmetod 

Intervju 
Vi har valt att basera denna studie på semistrukturerade gruppintervjuer. (Se bilaga 5). 
Här var vi intresserade av vilka tankar som lyftes i de olika gruppkonstellationerna. 
Intervjun utformades på så sätt att vi först frågade mer basala frågor om böcker, spel och filmer. 
Här ville vi först få en uppfattning av elevernas medievanor och vad som är viktigt när de väljer 
medier. Vi ville veta vad som lockar dem i valet och var, när och hur de nyttjar de olika medierna. 
Vi ville också ställa medierna emot varandra för att se vilket av medierna som var mest aktuellt för 
eleverna. En av våra forskningsfrågor var om medierna verkligen är så olika varandra Därför ville 
vi se elevernas syn på detta och om det påverkade deras val av medier.  Inspiration till valet av 
frågor fick vi när vi skrev vår forskningsöversikt, där vi fick mer insikt och kunskap om ämnet och 
även inspiration om hur andra forskare har ställt sina intervjufrågor om liknande ämne. 
 

Enkät 
Vi har också valt att låta eleverna fylla i enkäter med mer basala frågor där vi är intresserade av hur 
mycket tid de lägger på de tre olika medietyperna vi haft i fokus. Vi ville låta dem rangordna på en 
skala från 1-10 vilken typ av medier de helst konsumerar. Tanken var att eleverna skulle försöka 
rangordna efter titel, omslag eller genre. (Se bilaga 6.) 
När vi utformade enkäten använde vi oss av surfplattsspel som statens medieråd kommit fram till att 
barn mellan 9-12 år gamla använder idag. Vi lade också till spel som vi uppfattade liknande dessa 
spel. Vår tanke var att ha tre stycken stereotypa pojkspel, tre stycken stereotypa flickspel och fyra 
spel som kan ses som neutrala. När vi valde böcker diskuterade vi utifrån vår erfarenhet av vilka 
böcker vi hade sett elever läsa och vilka av dem som låg på ”Bokus” topplista i åldrarna 9-12. Så 
tänkte vi även när vi valde filmer. Vi försökte också välja böcker och filmer som kunde ses om 
antingen typiskt “pojkaktiga”, “flickaktiga” eller relativt neutrala. 
Vi är medvetna om att alla pojkar inte gillar typiska pojkspel och att alla flickor inte gillar typiska 
flickspel. Men vi ville använda oss av medier som till viss del ses stereotypa. Vi ville se hur mycket 
av de förutfattade meningarna som egentligen stämmer. Även om det är oavsiktligt och någonting 
vi arbetar med att försöka förebygga, så finns det stereotypa uppfattningar i vårt förhållningssätt till 
eleverna. Det är lätt hänt att man som lärare tipsar en elev om en bok eller en film, baserat på 
elevens biologiska kön, utan egentlig eftertanke. Barker (2008) menar att om det ska bli en 
förändring måste det ske vissa anpassningar. En förändring kan bara ske gemensamt genom att 
villkoren i ett samhälle ändras och anpassas. Att använda stereotypa förslag kan ge oss chansen att 
se att det som ses som “flickaktigt” eller “pojkaktigt” inte alltid stämmer och är föränderligt och i 
ständig rörelse. Att det vi tror gäller, visar sig vara helt fel. Enligt Wedin (2014) kan det vara svårt 
för eleverna att våga vara normöverskridande och därför är det upp till lärarna att hitta vägar åt 
eleverna. 
 

Tillvägagångssätt och etiska överväganden 
Eftersom de aktuella eleverna är under 18 år krävs godkännande från föräldrar för att delta i 
forskningsintervjuer. Veckan innan intervjuerna var tänkta att hållas mailade vi ut missivbrev till 
våra handledare på skolorna, så att eleverna och föräldrarna skulle ha god tid på sig att fundera på 
ifall de ville vara med och sedan kunna lämna tillbaka brevet till läraren. 
På den första skolan visade det sig att alla eleverna hade fått godkännande och ville vara med och 
intervjuas. På den skolan var det dock två elever som hade vetat vara med men som ej kunde 
närvara den dagen. Eftersom vi inte visste exakt hur många elever som kunde eller ville vara med 
på intervjun innan vi kom, ansåg vi det enklast att skapa grupperna på plats. Genom detta blev det 
inte något oberäkneligt bortfall eftersom vi då inte hade räknat med några elever som senare inte 
kunde närvara. Vi hade inte heller sedan innan bestämt hur många elever som skulle få vara med på 
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intervjuerna. Vi visste att det gick 17 respektive 16 elever i de båda klasserna, så vi valde att ta med 
alla som ville och som hade fått godkännande att få vara med. 
Eftersom vi känner eleverna sen tidigare visste vi att vissa elever i den första klassen inte alltid 
känner sig trygga i varandras närvaro. Därför gjorde vi ett medvetet val att inte sätta just de 
personerna i samma grupp, de övriga eleverna sattes in i grupper via ett slumpmässigt urval. Detta 
var en etisk fråga då vi inte ville utsätta någon elev för en situation de skulle känna sig obekväma i. 
Vi försökte tillgodose elevernas bästa och göra en kompromiss som skulle fungera bra för alla. Vi 
valde alltså att gruppera in eleverna i grupper vi trodde de skulle känna sig bekväma i. 
På den andra skolan var det totalt sex elever som var sjuka, hade glömt lämna tillbaka missivbrevet, 
ej fått godkännande eller som valde att inte vara med. Även här skapade vi grupperna på plats. 
Eftersom det var sex pojkar och fyra flickor kunde en blandgrupp inte bli jämnt i antal mellan 
könen. Därför valde vi att ha en flickgrupp och två pojkgrupper. Då det bara var fyra flickor som 
ville vara med valde vi att helt enkelt låta dem vara i en grupp tillsammans. Gällande pojkarna 
kände vi oss trygga med ett slumpmässigt urval då vi delade in dem genom att dra lappar med deras 
namn på.  
Innan varje intervju gick vi igenom med eleverna vad syftet med vår studie var och vad vi skulle 
använda materialet till. Vi frågade dem ännu en gång om de fortfarande ville vara med och 
genomföra intervjun. Vi informerade om deras villkor, att intervjun skulle spelas in, att intervjun 
var anonym så att de skulle försöka att inte kalla varandra vid namn under intervjun eller säga 
vilken skola de gick på. Vi berättade även att de när som helst kunde avbryta och lämna 
intervjusituationen. Intervjuerna genomfördes under skoltid i ett grupparbetsrum bredvid elevernas 
hemklassrum.  Efter gruppintervjun var gjord bad vi eleverna fylla i varsin enkät. Vi gick noggrant 
igenom hur man skulle fylla i den med exempel där vi själva hade fyllt i frågor. 
 

Dataanalysmetod 

Enkät 
Vi gjorde en univariat analys av materialet där vi tittade på diagrammens staplar var för sig och fick 
en övergripande bild av den insamlade informationen. Vid den första delen av enkäten använde vi 
oss av spridningsmått och standardavvikelse. I den andra delen av enkäten använde vi oss av central 
mått för att kunna göra jämförelse. Medierna rangordnas efter medelvärde och om medelvärdet var 
det samma använde vi oss av median och typvärde för att kunna rangordna medierna. 
 

Intervju 
Intervjuerna transkriberades. (Se bilaga 7.) Vi har inte transkriberat helt ordagrant då vi uteslutit 
upprepningar, småord och störande ljud. Vid kodningen av transkriberingen har vi kategoriserat och 
valt ut intressanta och utmärkande delar från intervjun som kommenterar eller styrker det vi sett i 
enkätanalysen och de slutsatser vi dragit. Vi har alltså utgått från enkäten som grund för analysen 
och med hjälp av intervjuerna kunnat fördjupa analysen och stärkt det vi sett. 
 

Bortfall 
Sammanfattningsvis har vi intervjuat 25 elever. Eftersom vi bad varje elev att fylla i en enkät efter 
intervjuerna har vi också 25 enkäter, dock var det två av eleverna som missuppfattade våra 
instruktioner när vi förklarade hur de skulle rangordna de olika medierna i en skala på 1-10. De 
hade istället satt 1 på de medier som de tyckte om och 10 på de medier de tyckte minst om. Alltså, 
flera 1:or och flera 10:or. Detta gjorde det inte möjligt att ta med deras svar i analysen och därför 
har vi bara 23 enkäter i resultatet. Eftersom de eleverna som missuppfattat instruktionerna ändå 
hade betygsatt medierna i viss mån kunde vi se om deras val urskiljde sig mot de andra eleverna. 
Detta hade vi i åtanke när vi analyserade resultatet.  
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De interna borfallen upptäcktes först efter vi hade lämnat skolorna. Eftersom vi intervjuat 25 elever 
är vi medvetna om att värdena representeras av få deltagare i resultatet. 
 

Resultat 
 
I detta avsnitt kommer vi redovisa svaren från enkäterna i stapeldiagram samt cirkeldiagram. Vi 
kommer efter varje diagram kort sammanfatta vad man kan utläsa från dem.  
 

Böcker 
 

 
 
 

 
 
 
15 elever av de 25 som har deltagit i enkäten läser inte mer än 2 timmar i veckan, alltså större 
delen av de deltagande. Det vi kan se utav resultatet är att det inte finns någon påtaglig skillnad 
mellan könen här. 
Något som måste ingå i beräkningen är att pojkarna är en person mer än flickorna. 
Vi drar slutsatsen att även om pojkarna är en fler, lägger de mer tid på böcker än vad flickorna gör. 
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Film 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Även här kan vi se att det är fler pojkar än flickor som lägger 6 timmar eller mer på film i veckan.  
Dock lägger både pojkarna och flickorna 31% 2 timmar i veckan på film och det finns inte stora 
skillnader i övrigt i resultatet. 
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Spel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
Det finns en markant skillnad i resultatet av hur mycket tid eleverna lägger på spel. Det vi kan se 
av resultatet är att flickor i större utsträckning inte lägger mer än 2 timmar på spel i veckan i 
kontrast mot pojkarna där 38% är högkonsumenter och lägger mer än 6 timmar.  
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Tabeller över elevernas val av bok, spel och film 
I följande tabeller kan vi läsa svaren på enkäterna där eleverna skulle ranka de medier de tyckte 
lockade mest, respektive vilka medier de lockades till minst. I denna tabell kan vi se medelvärdet 
över hur flickorna respektive pojkarna rankat sina val av filmer. 1 motsvarar det mediet som lockar 
mest och 10 det som lockar minst.  Vi kan även utläsa elevernas gemensamma medelvärde. 
Eftersom detta är gjort anonymt av eleverna kan vi inte utläsa om eleverna svarat på enkäten utifrån 
titel, omslag eller genre, utan detta är något vi kommer spekulera kring i analysen. I analysen 
kommer även försöka tolka varför det ser ut som det gör. 
 
Filmer Flickor Pojkar Båda 
Hobbit 2 2 1 
Hungerspelen 3 4 2 
Frost 6 6 7 
Förr eller senare 
exploderar jag 

5 9 9 

Transformers 9 3 6 
Endless love 7 10 10 
Fast and furious 10 1 4 
Sune i fjällen 4 7 5 
Dawn of the planets 
of the apes 

8 5 8 

Twilight 1 8 3 
 
De populäraste filmerna bland flickorna är ”Twilight”, ”Hobbit” och ”Hungerspelen”. De filmer 
som fick lägst ranking bland flickorna var: ”Dawn of the planets of the apes”, ”Transformers” och 
”Fast and furious” 
 
De populäraste filmerna bland pojkar visade sig vara ”Fast and Furious”, ”Hobbit” och 
”Transformers”. De filmer med lägst ranking var: ”Twilight”, ”Förr eller senare exploderar jag” och 
”Endless love”.  
 
De populäraste filmerna gemensamt var ”Twilight”, ”Hobbit” och ”Hungerspelen. Medan de filmer 
med lägst ranking gemensamt var: ”Dawn of the plantes of the apes”, ”Förr eller senare exploderar 
jag” och ”Endless love”. 
 
Böcker Flickor Pojkar Båda 
Du och jag Sigge 4 10 9 
Hög press 9 7 8 
Räcker det om jag 
älskar dig 

8 6 7 

Den osynlige 1 1 1 
Glasbarnen 5 8 6 
Percy Jackson: 
Monsterhavet 

3 4 4 

Vildhäxa 2 3 2 
Nikkis dagbok 10 9 10 
Pax 7 5 5 
Dagbok för alla mina 
fans 

6 2 3 
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De populäraste böckerna bland flickorna är ”Percy Jackson: Monsterhavet”, ”Vildhäxa” och ”Den 
osynlige”. De böcker som fick lägst ranking bland flickorna var: ”Räcker det om jag älskar dig”, 
”Hög press” och ” Nikkis dagbok” 
 
De populäraste böckerna bland pojkar visade sig vara ”Vildhäxa”, ”Dagbok för alla mina fans” och 
”Den osynlige”. De böcker med lägst ranking var: ”Glasbarnen”, ”Nikkis dagbok” och ”Du och jag 
sigge”.  
 
De populäraste böckerna gemensamt var ”Dagbok för alla mina fans”, ”Vildhäxa” och ”Den 
osynlige”. Medan de filmer med lägst ranking gemensamt var: ”Hög press”, ”Du och jag Sigge” 
och ”Nikkis dagbok” 
 
 
Spel Flickor Pojkar Båda 
Airport city 7 6 8 
Hay day 1 4 2 
Dragonvale 8 5 6 
Horse haven world 
adventures 

5 10 9 

Cooking fever 6 8 7 
Minecraft 2 1 1 
Heroes of warcraft 9 2 4 
The sims 3 9 5 
Football manager 10 7 10 
Candy crush saga 4 3 3 
 
De populäraste spelen bland flickorna är ”The Sims”, ”Minecraft” och ”Hay Day”. De spel som fick 
lägst ranking bland flickorna var: ”Dragonvale”, ”Heroes of Warcraft” och ”Football manager” 
 
De populäraste spel bland pojkar visade sig vara ”Candy crush saga”, ”Heroes of warcraft” och 
”Minecraft”. De spel med lägst ranking var: ”Cooking fever”, ”The Sims” och ”Horse heaven world 
adventure”.  
 
De populäraste filmerna gemensamt var ”Candy crush saga”, ”Hay Day” och ”Minecraft”. Medan 
de spelen med lägst ranking gemensamt var: ”Airport city”, ”Horse heaven world adventure” och 
”Football manager”. 

Analys 
Nedan kommer vi analysera svaren från enkäterna med hjälp av intervjuerna. Vi kommer analysera 
de tre medietyperna, spel, bok och film var för sig. Vi kommer även att analysera hur metoden 
påverkade studien. 
 

Spel 
De spel som rankandes högst bland flickorna handlar mestadels om att bygga hem och sköta om 
både byggnaden och personerna som lever där. Flickornas högst rankande spel var: “Hay day”, 
“Minecraft”, och “The sims”. Dessa spel låg också som topp tre i Statens medieråds 
(2015)  undersökning på vad flickor gillar för spel. Detta är sådana spel som de är bekanta med 
sedan tidigare då alla spel under tiden vår undersökning gjordes låg på itunes topplista över 
populäraste spel. Vad vi kan uppfatta så väljs spelen efter innehåll och popularitet mer än hur spelet 
ser ut. Det finns alltså ingen direkt avgörande markör i vad eleverna tycks lockas till utifrån 
omslagets färger och titel, som vi först trodde skulle ha en betydande roll. Samtidigt ser vi utifrån 
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enkäten att flickorna inte spelar spel så mycket, vilket kan påverka flickornas val, då de kanske inte 
är så orienterade i spelvärlden. Det kan innebära att när de väl spelar väljer de spel som är riktade 
mot flickor. En anledning till att flickor lägger mindre tid på spel kan vara som statens medieråd 
(2015) antagit, att flickor istället ägnar mer tid åt sociala medier.  
Samtidigt kan vi avläsa utifrån intervjun att de flickor som spelar lite mer än genomsnittet i vår 
undersökning är mer orienterade i spelvärlden och går emot de förutfattade meningar som finns om 
vilka spel flickor vanligtvis väljer. 
Från intervju 1 
Rebecca: Ni som spelar mycket, ni två *Riktar sig till flicka 4 och flicka 5*. Vilken typ av spel spelar ni 
då? 
Flicka 4: Typ ”Minecraft” och lite annat. 
Flicka 5: Typ CoD 
Rebecca: ”Call of duty”? 
Flicka 5: Ja. 
Rebecca: Okej, vad lockar dig då? 
Flicka 5: Man dödar folk. 
*Skratt* 
Flicka 5: Jag vet inte. 
Detta behöver inte betyda att de flickor som spelar mer alltid väljer ”pojkaktiga” spel men att de 
kanske har större kunskap än resterande flickor  om vad det finns för spel och därmed får de en 
större variation i sina val. 
De spelen som hamnade sist i flickornas ranking var: “Dragonvale”, “Heroes of warcraft” och 
“Football manager”. 
Dessa var spel som vi i vår enkät plockade ut som typiskt “pojkaktiga” spel utifrån våra förutfattade 
meningar. Vilket är intressant då det stämmer överens med den stereotypa bild vi hade av flickornas 
val av spel. Som vi precis diskuterat så kan detta bero på att flickor som inte spelar så mycket 
kanske inte provar på denna typ av spel, då det i princip är uttalade pojkspel.  
I enkäten kan vi utläsa att när pojkar spelar spel så har de inte en så stor variation i sina val. De 
väljer fortfarande spel som klassas som ”pojkaktiga”. Som vi skrev tidigare i forskningsöversikten 
så pratar Haag & Asplund-Carlsson (2011) om att pojkaktighet och manlighet har en betydligt 
högre status i samhället och att det är mer okej som flicka att göra något ”pojkaktigt” än som pojke 
att gör något ”flickaktigt”. Detta syns väl när vi pratade med en pojkgrupp om att flickorna också 
spelade spel. 
Från intervju 2 
Rebecca: Tjejerna vi intervjuade tidigare sa att de också spelade online och lärde sig engelska och så 
genom det. Vad tror ni om det? 
Pojke 4: Haha, my little pony då eller? 
Vi ser att det finns en fördom från en del pojkars håll gällande flickors spelande och en negativ bild 
om att flickor borde hålla sig till hästspel. Pojken visar att han inte ville ingå i samma spelgrupp 
som flickorna. Det visar också ett bekräftelsebehov i det sociala sammanhanget. Vi uppfattade att 
Pojke 4 här ville låta tuff inför sina klasskompisar och använda sig av härskartekniken, förlöjligade, 
då han vill påvisa distansen mellan sitt eget och flickornas spelande. 
Pojkarnas topp 3 spel är sådana spel som vi tagit med som antingen ”pojkaktiga” eller neutrala. 
”Minecraft” som handlar om att bygga och sköta om ligger på plats nummer 1. ”The Sims” som har 
liknande uppdrag hamnar på nummer 9. Detta tycker vi är intressant då spelen är relativt lika. 
Skillnaden vi kan se i spelen är dock att ”The Sims” är mer av ett relationsspel än ”Minecraft”. 
”Minecraft” har även moment där man ska döda zombies. Ändå var ”The sims” ett spel som hade 
en tydlig könsmarkör. 
Från intervju 4 
Rebecca: Om man tar spel som t.ex. många ungdomar spelar idag, ”Sims” är det någonting ni skulle 
kunna… 
Pojke 9: Nej. 
Pojke 10: Ja när jag var typ 5 år kanske. 
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Pojke 8: Jag körde också det när jag var liten. 
Pojke 10: När jag var liten med min syster men det gör jag inte längre. 
Pojkarna i denna intervju värjer sig snabbt från att vilja bli förknippade med att spela The Sims. 
Pojke 8 erkänner att han spelat det när han var liten, men mest för att han inte visste bättre. Pojke 10 
erkänner att han spelat det med sin syster, men påpekar snabbt att det inte är någonting han gör 
längre. 
Från intervju 6 
Rebecca: Vad för typ av spel spelar ni när ni väl spelar? 
Flicka 9: Sims. 
Flicka 10: Sims. 
Flicka 11: Sims 
Flicka 12: Äventyrsspel, men jag spelar väldigt mycket ”sims” också. Men ”Minecraft” och ”Spore”. 
”The Sims” var något som alla fyra flickor från intervju 6 spelar. Samtidigt svarar en pojke i 
intervju 2 att om han fick slå ihop två spel så hade han velat slå ihop ”Minecraft” och ett 
fotbollsspel där han skulle få möjligheten att båda bygga och leva personens liv. 
Från intervju 2 
Sarah: Diskutera lite, finns det något spel som ni skulle vilja spela som inte finns nu? 
Pojke 1: GTA7! 
Pojke 2: Jag har ett! Jag har alltid tänkt på det! En människa, en fotbollsmänniska så här spela 
matcher med den och sen ha schema och sedan på dagen gå ut med den alltså som en egen värld. 
Pojke 5: Som GTA fast fotboll? 
Pojke 2: Ja, fast man dödar ingen, och sen skriver man på kontrakt med lag och sånt. 
Sarah: Så du vill alltså ha ett spel där du blir den fotbollsspelaren och lever dennes liv? 
Pojke 2: Ja, gå ut på natten och träffa kompisar och sånt. 
Pojke 5: Det finns ett kontraktspel som heter ”Football manager”. 
Sarah: Någon annan som har något förslag? 
Pojke 1: En fotbollsmänniska fast med ”Minecraft”, så man kan bygga och sånt. Eh, jag skoja bara, 
inget ”Minecraft”. 
Det vi kan se är att pojken egentligen beskriver ett spel som i stora drag liknar The Sims, men 
eftersom ”The Sims” är ett förknippat som typiskt ”flickspel” så väljer pojkar att prata om 
”Minecraft” istället. Därmed bekräftas vår stereotypa uppfattning om vad pojkar respektive flickor 
spelar, då vi ser att de själva bär på dessa uppfattningar. 
 

Film 
Under intervjuerna uppfattade vi att den övervägande delen av eleverna, oavsett kön, svarade att de 
tyckte om filmgenrer som komedi, äventyr och action. Det var bara en flicka som pratade om att 
hon gillade filmen som berörde en så man nästan började gråta. Vad vi kan utläsa av enkäterna så 
finns det dock en större skillnad i val av film än vad vi först lade märke till. Äventyrsgenren är högt 
i topp hos båda könen. Hobbit kom på plats nummer 2 hos båda könen och Hungerspelen kom på 
plats 3 samt plats 4. 
En tanke som slår oss är att eleverna tycker att action och äventyr är ungefär samma sak, eftersom 
flickorna flera gånger svarar att de gillar action men enkäterna visar att actionfilmerna rankas som 
mest ointressanta hos flickorna. “Dawn of the planets of the apes”, “Transformers” och “Fast and 
Furious” är alla actionfilmer och hamnade längst ner på flickornas ranking. Samtidigt som 
“Twilight”, “Hobbit” och “Hungerspelen” är äventyrsfilmer och dessa toppade flickornas ranking. 
Precis som Kåreland (2009) tidigare nämnt så är normbrytande skildringar allt oftare 
förekommande i populärkulturen idag. Detta kan vi se då “Hungerspelen” med en stark kvinnlig 
huvudperson rankas högt även bland pojkarna. Men pojkarnas val av genre är fortfarande relativt 
stereotypt då deras topp 3 val är “Fast and Furious”, “Hobbit” och “Transformers”. “Twilight”, 
“Förr eller senare exploderar jag” och “Endless love” är alla filmer om kärlek. Dessa tre filmer 
rankas sämst av pojkarna. Detta tror vi beror på att kärleksfilmer ses som något “mesigt” bland 
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pojkar, samtidigt är det värt att notera att den sociala situationen kan ha spelat roll vid dessa svar. 
Något som kommer tas upp under rubriken Den sociala situationen. 
Efter att ha läst igenom intervjuerna och tittat på enkäterna funderar vi över ifall eleverna inte 
reflekterar så mycket i sina val av filmer. Vi uppfattar att se på film eller en tv-serie ses som ett 
skönt tidsfördriv. Eleverna vet vad de gillar och ”sätter bara på något” för att sedan byta om de inte 
gillar det. 
Från intervju 1 
Rebecca: Vad är det som lockar då? Med skräck till exempel? 
Flicka 5: Jag vet inte, jag bara sätter på nån så ser jag om den är bra. 
Rebecca: Action och komedi sa du? *riktar sig mot flicka 4* 
Flicka 4: Det är olika. 
Vi uppfattade att eleverna oftast sätter på en film och om de inte fastnar för den är de snabba med 
att kunna stänga av den. Det är lätt att stänga av och byta en film om man inte tycker om den. Det 
som krävs av en film i motsats till en bok är att den måste fånga personens intresse direkt, medan 
det i en bok läggs ett flertal kapitel på att bygga upp det som senare kommer bli spännande. Precis 
som Molloy (2009) tidigare nämnt så kan barn idag hellre vilja se en film än att läsa en bok, vilket 
kan ha med ovana att göra. Om man behärskar ett medium bättre än ett annat så kan det vara mer 
bekvämt att nyttja just denna. Därför uppfattar vi att resonemanget om elevernas val av film blir 
svagt eftersom de inte väljer film lika medvetet som de gör när de väljer böcker. Boken kräver både 
mer tid och engagemang för att orka ta sig igenom och därför drar vi slutsatsen att valet av bok är 
mer medvetet från eleverna. Sammanfattningsvis av alla intervjuerna kan vi konstatera att den 
övervägande delen av eleverna väljer att sätta sig med en film eller ett spel framför boken. 
Under intervjuerna uppfattade vi att eleverna väljer film och bok på ungefär liknande vis. De tittar 
på omslag, titel, genre och den korta sammanfattningen på baksidan. En skillnad vi kan se i valet 
mellan film och bok är att skådespelare kan ha en högst betydande roll. Detta gör oss medvetna om 
att oavsett vad det är för slags film kan en skådespelare också avgöra i valet av film. 
Intervju 6 
Rebecca: Om du ska gå hem ikväll och välja film, vad för film väljer du då? 
Flicka 12: Jo, men deckare eller typ krig. 
Flicka 11: Det är samma för mig. Men det beror också på vilken skådespelare som är med. Om det är 
någon som man vet är bra. För ofta om man känner till dom så är dom mycket bättre. 
Flicka 12: Ja, typ som Johnny Depp. 
[...] 
Flicka 9: Jag tycker det lockas väldigt mycket vilken skådespelare det är i filmen för ibland blir det 
”Jag måste se den här filmen för den här personen är med.” För om man vet att personen är bra då vet 
man oftast att filmen är bra. 

Bok  
Övervägande delen av elever säger att de helst läser spännande böcker och nämner, precis som vid 
film, att de läser titeln och ser på omslaget när de väljer bok. Många pratade om att mörka och 
spännande färger lockar till att vilja få reda på mer om boken. ”Den osynlige” ”Vildhäxa” och 
”Percy Jackson: Monsterhavet” ligger högt bland både flickor och pojkar. Detta är alla böcker i 
färgskalorna svart och rött. 
Från intervju 6 med fyra flickor 
Rebecca: Om man tittar på bilden av en bok. Hur ska den se ut? Vad lockar er med bilden på boken? 
Flicka 12: Jag tycker att om den har liksom mörka färger och det ser lite läskigt ut typ för i ”Balders 
grav” där var det en döskalle på framsidan och då blir det spännande. 
Flicka 9: Det är lite olika vad det är för slags bok typ. Ibland kan man bli jättelockad av att titta på 
framsidan men ibland orkar man inte ens kolla på baksidan för att framsidan är så tråkig. 
Flicka 10: Alltså, det är beroende på vad man läser för bok men jag tycker det kan vara lockande med 
färger för till exempel mörka färger då kan man bli väldigt lockad ifall det är svart eller någonting och 
mera bilder på, men annars om det är mer färgglada saker så betyder det ju mer gladare och kärlek och 
så och då lockas man till färgerna också. Om det är så himla starka färger. 
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”Glasbarnen” som är en spännande bok, men vi tolkar det som att barnen rankar den som den minst 
spännande boken i den genren eftersom färgerna på omslaget till denna bok är ljusare, och där titeln 
inte ger några större ledtrådar till vad boken handlar om. “Glasbarnen” rankas relativt lågt hos båda 
könen. 
“Dagbok för alla mina fans” och “Nikkis dagbok” är två liknande böcker. I båda böckerna får man 
läsa från huvudpersonens dagbok. Skillnaden mellan böckerna är att i ”Dagbok för alla mina fans” 
är huvudpersonen en pojke och i ”Nikkis dagbok” är huvudpersonen en flicka. ”Nikkis dagbok” har 
fått låg ranking hos båda könen.  ”Nikkis dagbok” beskrivs på sidor som Adlibris som: 
”Motsvarigheten till Jeff Kinneys megasuccé »Dagbok för alla mina fans« - fast för tjejer!” 
Citat på sidor där eleverna köper böcker som denna kan göra att pojkar väljer att inte läsa denna bok 
då det är tydligt uttalat att denna bok är till för flickor och att pojkarna redan har en pojkversion att 
läsa. Här kan vi ännu en gång se att pojkar helst väljer de medier som är riktade till dem och precis 
som Haag & Asplund-Carlsson (2011) hävdar att pojkaktighet och manlighet har en betydligt högre 
status då även flickorna väljer “pojkversionen” framför “flickversionen” 
 
Generellt har all fiction gällande kärlekstema rankats sämst bland pojkarna. Dock ser vi ett 
undantag, då boken “Räcker det om jag älskar dig” hamnar på plats 6 i rankingen av böcker de helst 
läser, vilket är relativt högt för att vara en bok med ett kärlekstema. Det ska jämföras med att den 
kommer på plats 8 i flickornas ranking. Vi undrar varför denna bok med ett kärlekstema känns mer 
intressant för pojkar än vad andra kärleksböcker gör? En tanke kan vara att bokens omslag är blått, 
vilket är en stereotypt “pojkaktig” färg. Det kan också ha att göra med att det är en pojke på bokens 
framtida, vilket kan locka pojkarna genom igenkänningsfaktor. Vi funderar över om boken hade 
varit rosa, ifall den hade rankats lägre bland pojkarna då? Eller är detta en stereotyp uppfattning av 
oss som tycker det är märkligt att pojkar rankar den kärleksboken högre än flickor? 
En tanke vi haft  är att vi i efterhand skulle vi frågat eleverna hur bekanta de var med böckerna sen 
tidigare, eftersom vi inte vet om eleverna gick efter igenkänningsfaktor eller efter den boken de 
tyckte såg intressantast ut. Vi kan inte avgöra om det finns någon direkt skillnad mellan pojkar och 
flickors val av böcker. Det som i så fall skulle kunna noteras är “Hög press” och “Du och jag, 
Sigge” men vi anser också att dessa böcker riktar sig till personer med ett visst sorts intresse för 
fotboll eller hästar. 
 

Sambandet mellan medierna. 
Precis som Mehrstam & Widhe (2013) tidigare konstaterat så är valet av medier eller valet mellan 
medier inte alltid lika självklart. Att man som läsare inte bara förhåller sig till ett medium utan att 
medierna kompletter varandra. I intervjuerna ser vi flera exempel på hur ett medium kan locka att 
man tar del av ett annat som har samma berättelse som grund. 
Intervju 2 
Sarah: Händer de ofta att ni har sett en film som ni senare vill läsa boken eller kanske spela spelet? 
Pojke 2: Om jag har sett en film och att man tycker den är bra så är det nästan alltid att jag vill läsa 
boken. 
Intervju 5 
Sarah: Har någon film eller bok lockat er till att spela det spelet eller tvärtom? 
Pojke 11: Japp, det har det. Om till exempel en film så är det klart man vill se, men i boken kommer 
man in i mer. Boken har liksom 500 sidor om samma grej du vet, men en film kan ju inte vara så många 
timmar. Man får mer fakta i boken än vad man får av att välja att se en film. Dom får inte med allt i en 
film. Man kan ju inte ta med varenda minsta lilla detalj liksom. 
[...] 
Pojke 13: Boken har lockat mig till att titta på filmen. Jag har ju läst Harry Potter. Hela serien och då 
så efter varje bok så tittade jag på filmen jag precis läst om. 
Rebecca: Varför gjorde du det? 
Pojke 13: För det känns liksom kul att se hur någon annan kanske illustrerat det boken beskriver och 
jämföra lite. 
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Precis som Grace (2005) menar så finns det ett växande mediekultur som vi måste lära oss hantera 
och dra nytta av. En film kan komplettera en bok när berättandet ändrar form och når ut till den 
större massan. Som Pojke 13 beskriver i intervju 5 kan en bok locka till att vilja se en film. Han vill 
kunna se hur någon annans inre bilder kan illustreras på andra sätt än hans eget. Något vi funderar 
över är om en film kan göra att fler elever kan få ta del av populärkulturen idag.  
 
Till exempel fenomenet kring Harry Potter, där filmen har gjort att alla kan få ta del av fankulturen, 
även om inte alla kan eller vill läsa böckerna. Film, spel och böcker kan gemensamt göra det 
möjligt att få uppleva berättelsen oavsett vilken berättarteknik man föredrar eller behärskar.  
Eleverna har o intervjun uttryckt att de vill känna att de är en del av mediet. 
Vi uppfattar att de vill slukas i berättelsen och valet mellan medier kan bero på vad de helt enkelt 
har lust med eller har för vana att syssla med. 
Från intervju 1 
Pojke 1: Man växlar från 1 till 2 till 3 till 4 till 5 till 6 till 7 till 8 till 9 till 10 till 11 till 12 och wrooom 
wrooom och så växlar man upp och på med musik. 
Rebecca: Och då känner du det som att du kör på riktigt? 
Pojke 1: Ja! 
Från intervju 6 
Flicka 12: Jag tycker mycket om när det är sorgligt och man nästan börjar gråta. 
Flicka 10: Som Twilight. 
Flicka 9: För så är filmen så bra att man till och med börjar gråta. 
Rebecca: Så du vill bli berörd? 
Flicka 9: Ja, det tycker jag är bäst. 
 

Den sociala situationen 
Något vi tidigare nämnt är hur vi kunde se andra saker i gruppintervjuerna än det vi var ute efter, på 
grund av gruppkonstellationerna. Vi fick inte bara svar på våra intervjufrågor utan kunde också se 
att svaren formades efter den sociala situationen. Under intervjun fick vi uppfattningen av att 
elevernas svar kanske inte är helt tillförlitliga för vår studie då gruppdynamiken fick en avgörande 
roll.  Det var något vi först inte hade räknat med. Det vi efter intervjuerna kunde konstatera var att 
det fanns en maktfaktor i vissa av gruppintervjuerna.  I vissa av grupperna fanns det elever med en 
högre social status och svaren anpassades efter vad de avgjorde var socialt okej. 
Från intervju 2 
Sarah: Är det det som är bättre med bok och spel än med film, att du kan avsluta lite när du vill? 
Pojke 2: Film, det tjänar man inget på. Man lär sig ingenting. 
Pojke 3: Jo, engelska lite. När man kollar på engelska filmer. 
Pojke 2: Ja, med du kollar ju på Sune? 
Pojke 3: Inte bara det. 
Pojke 3 hade tidigare nämnt att han gärna tittade på Sune. Detta fick han igen senare då Pojke 2 
retar honom för detta. Här sker ett förlöjligande av varandra. Denna typ av jargong under 
gruppintervjuerna kan göra att barnen blir mer vaksamma över vad det säger och kanske inte är helt 
ärliga i sina svar. Detta gör att vi inte kan dra för stora slutsatser av vad som sagt under 
intervjuerna, det visar oss också vad eleverna tycker är socialt okej. 
Vi uppfattade också att eleverna ibland kunde ge oss svar som de trodde vi skulle tycka var “rätt”. 
Rebecca: Spelar ni mycket? 
Pojke 9: Mycket, mycket ,mycket, mycket 
Pojke 10: Ah! 
Rebecca: Gör ni det allihopa? 
Pojke 10: Ah, fast jag tränar ibland så här. Kan inte bara sitta. 
Rebecca: Så du idrottar ibland också? 
Pojke 10: Ja! 
Rebecca: Men när spelar ni då? 
Pojke 9: Varje dag. 
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Pojke 10: När man kommer hem från skolan. 
Pojke 9: Hem från skolan, äta, spela. 
Sarah: Spelar ni tills ni går och lägger er då? 
Pojke 9: Vanliga dagar får jag spela hur mycket jag vill. 
Pojke 10: Mh, jag är ganska upptagen för jag tränar ju sport hela veckan utom på fredagen så jag kör 
ju lite mer på kvällen. 
Från intervju 5 
Sarah: Spelar ni mycket tv-spel, datorspel eller på surfplattan? 
Pojke 11: Jag är inte så förtjust i att spela. Inte så mycket dator eller x-box eller sånt där. Det är i så 
fall på plattan jag spelar mest. Men det är inte jättejätteofta jag gör det. Jag gillar ju spel men spelar 
inte så mycket ändå. Jag tycker att det finns så mycket annat att göra ute. Man kan vara med kompisar 
och så. 
Både Pojke 10 och Pojke 11 säger att de inte spelar så mycket, och det kanske de inte gör, men de 
är också noga med att berätta att de är utomhus eller idrottar mer och att det finns andra saker att 
lägga sin tid på. Vi tolkar att det fanns en bekräftelse i att visa att man är duktig som är utomhus och 
rör på sig, att man gör saker på riktigt, då sitta inne och spela ofta kan uppfattas som något negativt 
från vuxna. 
När vi frågar eleverna varför det läggs så stor vikt vid att läsa böcker i skolan får vi även här svar 
som vi uppfattar sägs för att tillfredsställa oss. 
Från intervju 2 
Sarah: Varför tror ni de läggs så mycket tid på att läsa böcker i skolan? 
Pojke 5: Att man ska få en flytande läsning. 
Pojke 1: Man får bra ordförråd och man får bättre uttal också om man har högläsning. För ibland har 
vi det med läraren. 
Pojke 2: Menar du att läsa i skolan? För att som de andra har sagt, att man får bättre ordförråd och 
sen i högstadiet kommer de inte säga till oss att läsa böcker. Så de vill att vi ska bli intresserade av att 
läsa. 
Pojke 3: Samma som de andra har sagt. 
Vi uppfattar att detta är något eleverna inte har så stor kunskap kring själva, utan att de säger saker 
som de hört från lärare eller vuxna i sin omgivning. Denna slutsats baseras även på nedanstående 
citat. 
Från intervju 1 
Sarah: Tror ni det finns något negativt med att använda datorspel eller surfplatta i undervisningen? 
Flicka 4: Om man spelar mycket spel kanske man tappar bort tiden och så gör man inte läxorna. 
Flicka 3: Att skriva med papper och penna är något som försvinner mer och mer. 
Sarah: Vad tror ni andra? 
Flicka 2: Man slarvar med läxorna och det. Man lär sig typ inte, för när man går till skolan tänker man 
bara på det. 
Från intervju 6 
Flicka 10: Det är inte bra att sitta med surfplattan för länge heller. 
Rebecca: Varför? 
Flicka 12: För man kan bli närsynt. 
Flicka 9: Det är inte bra för kroppen att sitta så länge. Många sitter ju även hemma väldigt mycket och 
då tänker dom nog inte på… att vi sitter väldigt mycket i skolan också. Det är ju ganska farligt 
egentligen. 
Flicka 12: För om man sitter med surfplattan för nära och för länge, då blir man närsynt. 
Flicka 10: Det är farligt för ryggen och nacken. Alla sitter ju och tittar neråt. 
 

Diskussion 
 



 21  

Sammanfattning av våra tre frågeställningar  
  

Vad är viktigt i valet av fiction? 
Sammanfattningsvis kan vi se att elevernas syfte med sina val av fiction är att bli underhållna. En 
övervägande del av eleverna säger att de helst sätter sig med en film eller ett spel om de får välja 
själva. Precis som Molloy (2007) anser vi att detta kan ha att göra med att elever inte är lika vana 
läsare idag. Samt att boken ses som tråkig eller något man måste göra. 
Det är först när vi frågar dem om det finns något av vikt att lära sig i medierna som de kommer med 
fler idéer kring detta. När det gäller böcker och film väljer elever efter omslagets bilder, färger och 
sammanfattningen på baksidan. Det anses viktigt för att kunna få en uppfattning av vad boken eller 
filmen innehåller. I filmval kan skådespelaren ha en avgörande roll för om just den filmen lockar. 
När elever väljer spel finns det inga yttranden om att de skulle välja utifrån ett omslag, utan där är 
reklam, samt förslag från vänner och vilka genrer spelet hör till viktigare. Precis som Falkner 
(2007) hävdar så har grupptillhörighet en betydande roll i valet.  Det är också viktigt att eleverna 
kan få vara en del av eller iallafall kunna sympatisera med det som händer i medierna. 
 

Vilka skillnader och likheter kan vi se i flickor och pojkars val av fiction? 
Eleverna i årskurs 6 uttryckte att de främst var ute efter spänning i både böcker och film. Till 
skillnad från Andræ (2001) kan vi inte se att flickor främst skulle söka sig till familje- och 
rådgivningsromaner. Pojkar väljer å andra sidan gärna äventyr och reseskildringar. Vi kunde se att 
val av bok och film inte skilde sig markant åt mellan könen i enkäterna.  Både flickor och pojkar 
gillar genrer som komedi och äventyr. Genren action var något som de skiljde dem åt, då pojkar 
rankade actionfilmerna högst i enkäten och flickor rankade dem lägst. Vi kan se att pojkar lägger 
mer tid på medierna i allmänhet i jämförelse med vad flickorna gör. Pojkar lägger mer antal timmar 
i alla tre kategorier. Detta kan ha att göra med att flickor istället ägnar mer tid åt sociala medier, ett 
alternativ som inte fanns med i vår undersökning. Detta är något Statens medieråd (2015) 
konstaterar i sin undersökning. I valet av spel finns det en tydlig könsmarkör. De spel som vi tagit 
ut som typiskt “pojkaktiga” eller “flickaktiga” i enkäten höll sig den större delen av eleverna till. 
Dock toppade ”Minecraft”, som vi tagit ut som ett könsneutralt spel, både flickornas och pojkarnas 
ranking. Generellt kan vi se att pojkar inte söker sig till fiction med kärlekstema i samma 
utsträckning som flickor gör. 
 

Vilka likheter och skillnader finns mellan de tre medietyperna, det vill säga böcker, filmer och spel 
utifrån ett lärandeändamål? Och hur kan vi använda oss av kunskapen om detta I undervisningen? 
Utifrån våra intervjuer kan vi se att eleverna ser en stor likhet mellan de tre medietyperna. En film 
kan bli en inkörsport till att läsa en bok och tvärtom. Eleverna ser också ett samband mellan genrer. 
En spännande film kan få eleven att vilja spela ett spel som ingår i samma generer. Mehrstam & 
Widhe (2013) anser att barn lever i en multimediamiljö och att det är svårt att skilja medierna åt. 
Idag förhåller man sig inte till ett enskilt berättarmedium. Samma berättelse kan finnas som bok, 
spel och film. Detta kan vi som lärare dra nytta av, att ha en kunskap om vilka böcker, spel och 
filmer eleverna väljer kan hjälpa oss i läraryrket. Till exempel hjälpa en elev att hitta nöjet i en bok 
när eleven redan har sett filmen eller att vi ger bokförslag utifrån de spel som eleven intresserar sig 
för. Därför är det av yttersta vikt att man som lärare vet vad som lockar eleverna när de väljer 
fiction. För att på så sätt kunna introducera elever till nya medier, bygga upp ett intresse och 
engagemang kring undervisningen utifrån vad eleverna intresserar sig av. 
 

Komplexiteten i läraruppdraget 
Att använda sig av dataspel i undervisningen är ifrågasatt ute på fältet. Persson (2000) pratar om att 
man historiskt sett inte alltid ens haft med skönlitteratur i undervisningen i skolan, något som idag 
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är en självklar del av svenskundervisningen. Grace (2005) talar om att tekniken är här för att stanna. 
Det går inte att stoppa teknikens framfart och elevernas användning av den. Vissa lärare motsätter 
sig den nya tekniken och längtar tillbaka till tiden då man skrev på papper med penna, istället för på 
surfplattor. Kan denna motsättning bero på att lärare känner sig osäkra hur de ska ta in detta i 
undervisningen, och att det då är bekvämare att göra på det sätt man alltid har gjort. Precis som 
Svensson (2009) säger så är det läraren som avgör hur datorer ska användas i skolan. Om då läraren 
är ointresserad eller osäker hindras elevernas utveckling. Det kan också bero på att lärarna ligger i 
underläge. Många av eleverna är i dagsläget överlägsna när det kommer till dator och surfplattor. 
Persson (2000) menar att om lärare undviker användandet av dessa medier på grund av osäkerhet 
skapas en klyfta mellan elever och lärare. 
Vi har i denna studie belyst både positiva och negativa aspekter på valet av olika medier och lyssnat 
på elevernas åsikt kring valet av dessa. Vi kan genom forskningsöversikten se att det finns en 
mängd olika sätt att nyttja elever intresse av olika medier i undervisningen och vi har under 
intervjuerna fått höra att det finns ett intresse från elevernas håll att få syssla mer med spel och film 
i undervisningen. Vårt tankesätt har under arbetets gång varit att elevernas intresse för spel och film 
är något vi vill kunna utnyttja som framtida lärare. 
Något vi insett med denna studie är alla positiva aspekter med att som lärare kunna variera sina val 
av medier och inte alltid ta boken som första bästa alternativ. Vi har också fått insikt om och 
argument för varför det är viktigt att variera valet av medier. Precis som Grace (2005) hävdar så 
finns det en ny form av literacy idag som är viktig att lära sig förstå och använda sig av. Det är 
alltså inte bara viktigt att variera sin undervisning mellan olika medier för att eleverna ska tycka det 
är roligt, även om detta givetvis är en positiv del. 
Dock ställer vi oss frågan hur mycket av medierna man egentligen kan ta in i undervisningen? Inte 
från ett lärandeändamål, utan om det alltid är okej att “ta” elevernas fritidsspel och göra dem till 
något man arbetar med i skolan. Barnboken har genom tiderna haft ett fostransuppdrag. Är det så att 
vi som framtida lärare desperat försöker fånga elevernas intresse genom film och spel men istället 
tar filmen och spelet och använder oss av dessa som nya fostringsmedel? Om eleverna tycker om att 
spela och se på film som avkoppling efter skolan eller på helgerna så undrar vi om man verkligen 
ska föra in detta i undervisningen på ett sådant sätt att eleverna börjar förknippa det som en 
skolaktivitet. Kommer vi ta ifrån det roliga med spelandet eller kommer vi fånga elevernas intresse 
på ett helt nytt sätt? Detta är en komplex fråga som vi inte vet hur vi ska tackla då vi aldrig sett 
detta på fältet tidigare. 
Med tanke på att vi belyst skillnaden mellan pojkar och flickors val av genre i fiction kommer vi att 
tänka på ett problem vi uppfattat i praktiken på skolorna. Att när man som lärare ska välja 
högläsningsbok eller gemensam bok till klassen är valet allt oftare en bok som kan uppfattas mer 
“pojkaktig”. Enligt Linderoth (2007) har pojkar ett större motstånd till att konsumera 
gränsöverskridande lek, eftersom det inte tolereras i det sociala spelet. För att pojkarna i klassen ska 
bli nöjda så väljs en bok som passar dem och detta ser vi som något otroligt komplicerat i 
lärareyrket, då vi vill få hela klassen att bli engagerade i boken men samtidigt har ett uppdrag att 
motverka könsnormer och bör välja bok med en genomtänkt insikt. Valet kan bli att antingen bejaka 
pojkarnas intresse eller ta fighten mot könsnormen i klassrummet. 
 
 

Metodvalsdiskussion 
Under intervjuerna uppfattade vi att eleverna ibland kunde ge sådana svar de trodde vi ville höra. Vi 
kunde se att eleverna påverkades av varandra i grupperna. Kan man vara helt ärliga med sina svar i 
en grupp full av klasskompisar? Elverna kan både trigga fram svar hos varandra samt hindra 
varandra från att känna sig trygga med att ge oss ärliga svar. Att göra gruppintervjuer kanske inte 
var idealt med detta i åtanke, men det som var ett problem i metoden tycker vi istället blev en del av 
metoden som gjorde att vi kunde se andra saker, så som hur eleverna vill uppfattas av kompisar 
eller av oss. Vi insåg att den sociala situationen spelar stor roll i sådana här typer av intervjuer. 
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Eleverna sattes i en situation där de både skulle bli erkända av varandra och tillgodose oss. För hur 
professionella vi än försökte vara i vår forskarroll så känner elverna oss sedan tidigare och ser oss 
fortfarande som lärare. Eftersom vi delade in fem av sex grupper efter kön kunde vi urskilja en 
särskild jargong i grupperna. 
 

Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie skulle kunnas utvidgas med en intersektionalistisk perspektiv, där man även 
undersöker skillnader i val av fiction baserat på etnicitet, klass, ålder och kön. Under arbetets gång 
har vi även flera gånger diskuterat att vi skulle vilja höra resonemang från lärarens perspektiv om 
hur de ställer sig i frågan om frammarschen av medialiteracy. 
I denna studie har fokus främst legat på att man bör utvidga sitt synsätt på medier som 
berättarform.  Ett förlag på fortsatt forskning är att undersöka hur man kan göra detta på ett 
grundligare sätt. Man skulle även kunna undersöka specifika spel som elever nämner under 
intervjuerna för att se hur dessa kan användas för ett lärandeändamål. 
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Individuella bidrag till examensarbetet 
 
Under arbetets gång har vi skrivit allting gemensamt. Vi anser att detta sett har varit det bäst 
fungerande för oss och att det inte funnits någon anledning att dela upp arbetet. Därför kommer vi 
nedan endast beskriva det vi gjort individuellt.  
 
Sarah:  
Tagit konktat med skola 1 för intervjuer och enkäter. 
Sammanställning av enkäter. 
Transkriberat en intervju enskilt. 
Sökt litteratur och artiklar på HV:s sökmotorer samt ERIC. 
Lånat litteratur på Skövde stadsbibliotek. 
Läst hälften av insamlad litteratur och forskning. 
 
 
Rebecca:  
Tagit kontakt med skola 2 för intervjuer och enkäter.  
Skrivit inledning. 
Transkriberat tre intervjuer enskilt. 
Sökt litteratur och artiklar på ERIC. 
Lånat litteratur på Pedagogen. 
Läst hälften av insamlad litteratur och forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilagor 
 
Bilaga 1A. 

 
(Statens medieråd, 2015 s.44) 
 
 
Bilaga 1B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Statens medieråd, 2015 s.31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 2A 

 
(Statens medieråd, 2015, s.43) 
 
Bilaga 2B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(Statens medieråd, 2015,  s.42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
Bilaga 3A 

 
(Statens medieråd, 2015 s.82) 
 
 
 
Bilaga 3B 
 
 
 
(Statens medieråd, 2015, s.26) 

 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
Bilaga 4A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Statens medieråd, 2015 s.32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
Bilaga 5. Intervjufrågor 
 
Semi-konstruerade intervjufrågor  
 
Bok 
Läser ni mycket? När, vart i så fall?  
Vad för typ av böcker läser ni helst? visa!  
Vad är det som lockar med just dessa böcker? (omslag, tips från andra, genre) 
 
 
Film 
Ser ni mycket på film? När? 
Vad för typ av film? 
Vad är det som lockar med just dessa filmer? (omslag, tips från andra, genre) 
 
 
Spel 
Spelar ni mycket? När?  
Vad för typ av spel? 
Vad är det som lockar med just dessa spel? (omslag, tips från andra, genre) 
 
 
 
Vad väljer ni helst att sätta du med? Bok, film, datorspel?  
 
Har någon film eller bok lockat er till att spela spelet? Vad var det som lockade till  
detta? 
 
Har ni någon idé till ett spel du skulle vilja spela, men som inte finns nu?  
 
Varför tror ni att det läggs så mycket tid på att läsa böcker i skolan? Tillskillnad från att spela spel 
eller se på film. 
 
Skulle ni vilja ha mer av något av dessa medier i undervisningen?  
 
Borde vissa spel vara mer okej att spela i skolan? Varför? 
 
 
Tycker ni att det finns några negativt med att använda sig av datorer/platta i undervisning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
Bilaga 6. Enkät 
 

Hejhej! 
 Vad kul att du vill vara med och hjälpa oss i vår enkätundersökning! I denna 
undersökning kommer du få kryssa i dina bok, film och spelvanor och vilken 

typ av dessa medier du helst väljer.  
 

Tack för hjälpen!  
 

/Sarah & Rebecca   
 
 

Jag är:  Flicka   Pojke  
 
 
1.  Hur mycket tid lägger du på film i veckan? 

0-2 timmar    2-4 timmar              

4-6 timmar    6 timmar eller mer  
 
 
2. Hur mycket tid lägger du på böcker i veckan? 
 

0-2 timmar    2-4 timmar              

4-6 timmar    6 timmar eller mer  
 
 
3.Hur mycket tid lägger du på datorspel i veckan? 
 

0-2 timmar    2-4 timmar              

4-6 timmar    6 timmar eller mer  
 
 
 
 
 



 

   

 
4. Kategorisera från 1-10 vilken bok du helst skulle vilja läsa, då 1 är den du 
helst vill läsa och 10 den du vill läsa minst  

 

                   
 
 
 

                        
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
5. Kategorisera upp från 1-10 vilken film du helt skulle vilja se då 1 är den du 
helst vill se och 10  den du minst vill se. 
 

                   
 
 
 

          
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
6. Kategorisera upp från 1-10 vilket spel du helt skulle vilja spela då 1 är den 
du helst vill spela och 10 den du minst vill spela.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 



 

   

 
 
 
Bilaga 7. Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser till mellanstadielärare på Högskolan Väst. Vi har precis påbörjat 
vårt första examensarbete där vi ska undersöka elevernas val av fiction, det vill säga elevers val av 
böcker, film och spel och sedan jämföra skillnader och likheter mellan pojkars och flickors val. Vi 
hade tänkt göra detta genom gruppintervjuer och-/eller enkäter med eleverna. undersökningen 
kommer ske under skoltid och intervjuerna kommer spelas in på band, så att vi sedan kan lyssna på 
dem i efterhand. Jag (Rebecca) har sedan hösten 2012 haft min praktik på skolan och eleverna 
känner mig sedan tidigare.  
 
Som forskare utgår vi från följande fyra etiska principer: 
 
1, informationskravet - skyldighet att informera deltagaren om dennes villkor och rättigheter som kan 
påverka deras villighet att delta. Även informera om syftet med forskningen.  
 
2, samtyckeskravet - forskaren ska ha samtycke av deltagande innan undersökningen börjar, om det gäller en 
minderårig (under 15 år) ska även vårdnadshavare samtycka.  
 
3, konfidentialitetskravet - deltagaren ska ges största möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan få tillgång till dem, eller lista ut vem  som deltagit i en studie.  
 
4, nyttjandekravet - uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskning. De får inte 
användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften som kan påverka individen. 
Eftersom eleverna i detta fall är under 15 år behöver vi både barnets och vårdnadshavarens godkännande.  
 
Om detta är något som du och ditt barn skulle vilja hjälpa oss med ber vi att du skriver under nedan 
och att barnet tar med pappret tillbaka till skolan. 
 
Tack på förhand!  
 
Hälsningar 
Rebecca Karlsson 
Sarah Lundgren   
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________   
           Vårdnadshavarens godkännande 
 
 
 För frågor, kontakta oss på rebecca.karlsson.4@student.hv.se , sarah.lundgren.3@student.hv.se 
eller vår handledare: inga.wernersson@hv.se  
 


