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Sammanfattning 
I artikeln presenteras resultat utifrån en enkätundersökning om fiktionsvanor på 
fritiden bland ämneslärarstudenter i svenska vid två svenska lärosäten hösten 
2018. I enkäten efterfrågades dels omfattningen av fiktionsanvändningen i olika 
medier, dels om deltagarna hade tagit del av ett antal i förväg angivna titlar. 
Dessutom uppmanades deltagarna motivera sin medieanvändning i fritext. 
Enkätens data ställdes i relation till Bourdieus fält- och kapitalbegrepp. 
Resultaten visar att fiktionsanvändningen präglas av stor heterogenitet bland 
deltagarna avseende vilka medier som föredras, men också att det finns ett antal 
gemensamma kulturella erfarenheter som förenar studenterna inom 
svensklärarutbildningens fält. Framför allt gäller det sistnämnda tv-serier och 
film, men även skönlitteraturen uppvisar ett gemensamt kulturellt kapital. 
Undersökningens kvalitativa del visar att fritidens fiktionsanvändning helt 
präglas av avkoppling och underhållning, till skillnad mot utbildningens 
litteraturläsning, vilken ses som arbete.  
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1. Introduktion 

De senaste decenniernas förändrade medievanor har skapat nya möjligheter 
att ta del av berättelser på olika sätt. Flera nyligen publicerade svenska 
undersökningar utförda bland gymnasieungdomar visar hur traditionell 
läsning fortfarande är en viktig del av medieanvändningen, men också att 
berättande i andra medier, till exempel film, tv-serier och digitala spel, får ett 
mycket stort utrymme (Lundström & Svensson, 2017; Nordberg, 2017; 
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Pettersson, Nilsson, Wennerström Wohrne & Nordberg, 2015). Sedan 
tidigare finns även undersökningar som visar hur svensklärarutbildningar 
konstrueras vid olika lärosäten i Sverige (Bergöö, 2005; Palo, 2013) samt hur 
lärarstudenter läser, och inte läser, litteratur (Brink, 2009; Persson, 2010; 
Petersson, 2009; Skaar, Elvebakk & Hegdal Nilssen, 2016; Thavenius, 2018; 
Ulfgard, 2015; Wicklund, Larsen & Vikbrant, 2016). Gällande svensklärar-
studenters användning av berättelser i andra medier saknas det 
undersökningar om vilka fiktionstexter de har läst och använt när de kommer 
till utbildningen och vilka fiktioner de föredrar. Syftet med föreliggande 
artikel är därför att bidra med fördjupad kunskap om användning av fiktioner 
i olika medier bland ämneslärarstudenter i svenska vid två svenska lärosäten 
hösten 2018.  

Såväl Statens medieråds (2017) rapport Ungar & medier som 
Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015 (Wadbring, 2016) visar att 
traditionell läsning utmanas av andra medieformer bland unga idag. Gällande 
specifikt fiktioner har Stefan Lundström och Anette Svensson (2017) visat att 
gruppen gymnasieungdomar präglas av stor heterogenitet, där fritids-
användningen av fiktioner snarast är att betrakta som ett individuellt projekt 
och där traditionella skiljelinjer mellan olika kön och olika social bakgrund 
till viss del utmanas i dagens medielandskap. Frågan är således vad 
studenterna har med sig när de börjar på svensklärarutbildningen, vilka 
fiktioner och fiktionsformer de främst nyttjar och vad de helst använder på 
sin fritid. Avsikten med denna fråga är att utröna huruvida det finns en 
gemensam erfarenhetsbas gällande fiktioner bland svensklärarstudenterna 
eller om denna grupp präglas av samma heterogenitet som visats i andra 
undersökningar. Resultaten torde vara av stor relevans för hur svensklärar-
utbildningen konstrueras. 

2. Metod och material 

Resultaten i denna artikel baseras på en enkätundersökning gjord bland 
ämneslärarstudenter i svenska vid två svenska lärosäten. Enkäterna 
besvarades skriftligt i pappersform under, eller i direkt anslutning till, 
lektionstid i klassrum. Deltagande från studenternas sida var frivilligt, men 
samtliga närvarande studenter valde att fylla i enkäterna. Totalt besvarades 
enkäten av 71 personer i 6 olika undervisningsgrupper. Av dessa var 53 
kvinnor och 18 män. I materialet förekommer endast enstaka bortfall på ett 
par av frågorna, vilket innebär att antalet faktiska svar för varje redovisad 
kategori varierar mellan 67 och 71. 

I enkäten angavs 15–16 titlar i vardera av kategorierna (fortsättningsvis 
kallade fiktionsformer) skönlitteratur (vuxen), barn- och ungdomslitteratur, 
tecknade serier, tv-serier, film och digitala spel. Deltagarna ombads ange om 
de hade, eller inte hade, läst/sett/spelat respektive titel. Dessutom ombads de 
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ange hur ofta de använder olika medier för berättelser enligt kategoriseringen 
varje dag, någon gång/vecka, någon gång/månad eller aldrig. I en följdfråga 
hade studenterna möjlighet att i fritext motivera sin användning av olika 
medier. 

Urvalet av titlar i varje fiktionsform är gjort av artikelförfattarna enligt 
vissa kriterier. Inom varje fiktionsform återfinns såväl nya som gamla titlar, 
de senare med ambitionen att kunna betraktas som klassiker. Vidare finns 
såväl kvinnor som män representerade där det är relevant. Dessutom finns en 
spridning mellan olika genrer, samtidigt som vi har gjort en bedömning att 
det ska finnas en rimlig chans att titlarna har använts. Samtliga titlar 
innehåller också någon form av narrativ och ska betraktas som fiktion. Det 
gör att rena dokumentärskildringar inte har fått plats, men däremot 
förekommer titlar som säger sig vara baserade på verkliga händelser. Gällande 
digitala spel är det många gånger svårt att avgöra huruvida dessa ska betraktas 
som en berättande text eller inte och det är rimligt att anta att enkätdeltagarna 
oftast inte har gjort någon distinktion mellan spel som de anser vara narrativa 
och spel som saknar narrativ, utan har angett en uppskattning av all tid de 
lägger på spel. Även om ambitionen skulle ha varit att göra en sådan 
distinktion är den mycket svår, eftersom i princip alla spel är möjliga att tolka 
som narrativ på en symbolisk nivå (jfr Aarseth & Calleja, 2015; Murray, 
1997). Bland de utvalda digitala spelen är The sims ett exempel som hamnar i 
gränslandet mellan att ha och inte ha ett narrativ, medan exempelvis Candy 
crush inte har bedömts som relevant att ta med. 

Genomgående i undersökningen har det kvantitativa materialet 
bearbetats med deskriptiv statistik, vilket innebär att inga slutsatser kan dras 
om populationen utanför de i studien deltagande informanterna. Ett annat 
urval av titlar hade givetvis också kunnat ge ett annat resultat. Avsikten är 
emellertid inte att utröna enskilda titlars användning, utan att se mönster och 
tendenser i användningen, vilka sedan kan ligga till grund för vidare studier 
inom området. Exempelvis är det inte avgörande hur stor del av populationen 
som har läst just Jane Austens Stolthet och fördom, men det kan ge en 
uppfattning om huruvida kanoniserad litteratur utgör en gemensam 
erfarenhetsbas i relation till någonting annat, exempelvis tv-serier. Det säger 
någonting om vilket kulturellt kapital (se nedan) svensklärarstudenterna bär 
med sig till utbildningen och således någonting om vilka erfarenheter 
utbildningen kan ta sin utgångspunkt i. 

De resultat som föreligger uppfyller undersökningens ambition med 
ett undantag. I enkäten uppmanades deltagarna att endast ange titlar som 
använts på fritiden. I ett fall har det visat sig att den angivna titeln, Söderbergs 
Doktor Glas, har använts inom undervisningen på lärarutbildningen och det 
förefaller som om studenterna inte har gjort skillnad på fritid och utbildning 
i detta fall.  

En faktor som kan ha betydelse för resultaten, men som är svår att 
validera, är tillgången till olika titlar. Med utgångspunkt i Lundström och 
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Svenssons (2017) undersökning, där fiktionsanvändning förefaller vara ett 
individuellt projekt som präglas av tydliga val, har vi antagit att deltagarna 
har gjort aktiva val av vilka böcker de läser, filmer de ser, digitala spel de spelar 
och så vidare. Det innebär att om en tv-serie har sänts under lång tid eller att 
en bok har sålts i många exemplar och därmed kan förväntas vara väl 
exponerad inte är faktorer som tas hänsyn till i föreliggande studie, även om 
det framgår av deltagarnas fritextsvar att detta kan ha viss betydelse (se avsnitt 
4.2). 

Att deltagarna ombads ange hur ofta de använder olika medier med i 
förväg bestämda kategorier påverkar också validiteten i undersökningen, då 
informanterna är bundna till just dessa svarsalternativ. Den höga 
svarsfrekvensen tyder emellertid på att frågorna har fungerat, vilket innebär 
att testet verkar mäta det som avsetts att mätas, så kallad hög face validity 
(Ejlertsson, 2014). Med utgångspunkt i detta används därför resultaten i 
kategorierna endast som relationella, inte som definitiva, mätningar av 
medieanvändningen. De jämförelser som görs är dels mellan kvinnor och 
män, dels mellan grupper utifrån en socio-ekonomisk bakgrundsfaktor 
bestående av föräldrars utbildningsnivå. För att möjliggöra jämförelserna har 
svarsalternativen getts ett siffervärde: varje dag = 4, någon gång/vecka = 3, 
någon gång/månad = 2 och aldrig = 1. Med hjälp av dessa har ett medelvärde 
för ett urval av populationen, exempelvis kvinnor, bestämts och jämförts med 
en annan grupps, exempelvis män, medelvärden. I resultatdelen anges dessa 
värden som genomsnittlig användningsgrad, men värdet anger alltså inte en 
absolut användningsgrad. 

Den fråga om motiven för medieanvändningen som medgav ett 
fritextsvar har analyserats med en kvalitativ temaanalys för att kunna utläsa 
tendenser i svaren, vilka redovisas i en separat del i resultatavsnittet. 
Fritextsvaren möjliggör en fördjupad förståelse av resultaten från 
undersökningens kvantitativa del och i den avslutande diskussionen förs 
dessa samman. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Enkätresultaten i föreliggande studie diskuteras med utgångspunkt i 
relationen mellan studenternas kulturella kapital och svensklärar-
utbildningens innehåll (jfr Bourdieu, 1992). Kultursociologen Pierre 
Bourdieus begrepp kulturellt, ekonomiskt, socialt och symboliskt kapital har 
varit flitigt förekommande i såväl utbildningsvetenskapliga som litteratur-
sociologiska sammanhang under många års tid. I vår studie är det framförallt 
kulturellt och symboliskt kapital som är aktuella att relatera till. Med 
kulturellt kapital avses ofta god smak och förtrogenhet med den kultur som 
det kulturella fältet värdesätter högst. Med symboliskt kapital menas ett 
kapital som tillerkänns värde av andra aktörer och agenter inom fältet. Det 
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kan vara det kulturella, sociala eller ekonomiska kapitalet som det då handlar 
om. I studien beaktar vi inte begreppet ekonomiskt kapital. Vi har inte heller 
för avsikt att göra en Bourdieuanalys i regelrätt mening, där empirin är 
omfattande och ett fält beskrivs i detalj (jfr Bourdieus Konstens regler. Om det 
litterära fältets uppkomst och struktur, orig. 1992, sv. 2000). Däremot tänker 
vi oss att ämneslärarutbildningen i svenska, även om den ser väldigt olika ut 
vid olika lärosäten, kan betraktas som ett fält inom universitet, med sina 
regler och sin doxa (Andersson, 2008), och som sådant styrt av såväl 
styrdokument som regler och förordningar. Med fält avser Bourdieu en 
verksamhet eller plats som hålls samman och definieras av deras aktörer och 
medlemmar (Bourdieu, 1992). För att vidmakthålla fältet och makten krävs 
att det finns människor som är med på ”spelet” och har kunskap om spelets 
regler samt om vilket kapital som är värdefullt. Kunskap om det kulturella 
fältets egenskaper, eller god smak, kan erövras och inläras exempelvis genom 
studier och social bakgrund. 

Vad som är den vetenskapliga doxan, det vill säga det som betraktas 
som självklart, i ett ämne som litteraturvetenskap är just textanalysen, något 
som Hanne-Lore Andersson visat i avhandlingen Doxa och debatt (2008) om 
den svenska litteraturvetenskapen på 2000-talet. Precis som för litteratur-
vetenskapen besitter litteraturen, och ibland en särskild litteratur, ett stort 
symboliskt kapital inom svensklärarutbildningen. Icke desto mindre är det 
viktigt att reflektera över vad kommande svensklärare behöver kunna för att 
utbilda framtidens elever för att de ska kunna besitta viktiga ämneskunskaper 
för framtiden (jfr Lambert, 2017). Det är därför av vikt att undersöka vad 
svensklärare har med sig för kunskaper om olika fiktioner och vilka 
fiktionsvanor de har på fritiden.  

4. Resultat 

Resultatdelen är indelad i två avsnitt, där vi först redogör för de kvantitativa 
resultaten och därefter för de kvalitativa resultaten.  

4.1 Kvantitativa resultat 

För att möjliggöra en jämförelse mellan olika fiktionsformer har en 
genomsnittlig träffprocent inom varje kategori räknats ut. Tabell 1 visar att 
bland de utvalda titlarna är det tv-serier (54,9 %) och film (51,1 %) som har 
högst träffprocent. Skillnaden mellan dessa två är som synes relativt liten. 
Därefter är det ett hopp ner till den tryckta litteraturen, där barn- och 
ungdomslitteraturen har något fler träffar (37,7 %) än vuxenlitteraturen (30,3 
%). För spelmediet hamnar den genomsnittliga träffprocenten på 22,7, 
medan tecknade serier når 9,4 %. Den tydligaste gemensamma kulturella 
basen avseende fiktionsform finns således i tv-serier och film, medan 
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tecknade serier uppvisar den minsta gemensamma basen i denna 
undersökning. För att fördjupa analysen bryts varje fiktionsform ner i 
enskilda titlar nedan. 
 
Tabell 1. Genomsnittlig träffprocent för olika fiktionsformer. 
 

Fiktionsform Träffprocent 
Tv-serier 54,9 
Film 51,1 
Barn- och ungdomslitteratur 37,7 
Skönlitteratur vuxen 30,3 
Digitala spel 22,7 
Tecknade serier 9,4 

 
Den första kategorin skönlitteratur föreställer vi oss har en relativt vuxen 
målgrupp. Som framgår av tabell 2 når tre titlar en träffprocent på 50 eller 
högre. Av dessa tre kan två författare, Hjalmar Söderberg och Jane Austen, 
sägas ha status som klassiker, medan Jonas Jonasson, och även femteplatsens 
Stieg Larsson, utgör nutida svenska författare som har nått en stor publik. 
Anmärkningsvärt är de höga träffprocenten på Söderberg (55,2) och Austen 
(50,7). Här bör påpekas att enkäterna tyder på att åtminstone två av 
undersökningsgrupperna har läst Söderbergs Doktor Glas inom ramen för sin 
utbildning, eftersom samtliga studenter i gruppen säger sig ha läst den. 

 
Tabell 2. Skönlitteratur vuxen. Andel som har läst respektive titel. 
 

Hjalmar Söderberg: Doktor Glas 55,2 % 
Jane Austen: Stolthet och fördom 50,7 % 
Jonas Jonasson: Hundraåringen som klev ut genom ett fönster och försvann 50,0 % 
Stieg Larsson: Män som hatar kvinnor 41,1 % 
Jojo Moyes: Livet efter dig 40,6 % 
Jonas Hassen Khemiri: Ett öga rött 40,6 % 
Helen Fielding: Bridget Jones dagbok 37,9 % 
Camilla Läckberg: Häxan 23,9 % 
August Strindberg: Fröken Julie 20,9 % 
Chimamanda Ngozi Adichie: Lila hibiskus 13,2 % 
Selma Lagerlöf: Herr Arnes penningar 10,4 % 
Frank McCourt: Ängeln på sjunde trappsteget 7,5 % 
Elena Ferrante: Min fantastiska väninna 7,4 % 
Jo Nesbø: Fladdermusmannen 6,0 % 
Athena Farrokhzad: Vitsvit 5,9 % 

 
Värt att notera är också att deckargenren, här företrädd av de i allmänhet 
mycket lästa Camilla Läckberg (23,9 %) och Jo Nesbø (6,0 %), inte får särskilt 
höga träffprocent i denna undersökning. Nyare internationell litteratur 
förefaller även den ha svårt att slå sig in högt på listan, även om Jojo Moyes 
(40,6 %) och Helen Fielding (37,9 %) har en förhållandevis hög träffprocent. 
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I undersökningen urskildes barn- och ungdomslitteratur som en egen 
kategori. Titlarna redovisas i tabell 3 nedan. Den genomsnittliga 
träffprocenten (37,7) måste här sägas vara hög med tanke på det begränsade 
urvalet titlar. Föga förvånande visar det sig att de flesta studenter har läst Pippi 
Långstrump (93,0 %) och den första Harry Potter-boken (82,9 %). En 
träffprocent på 50 eller mer får även Thydells I taket lyser stjärnorna (54,4 %), 
Janssons Trollvinter (50,7 %) och Boynes Pojken i randig pyjamas (50,0 %). 
Värt att notera är att Peter Pohl (20,6 %) och Maria Gripe (13,6 %), som under 
lång tid varit lästa och omtyckta barn- och ungdomsförfattare i Sverige, i 
denna undersökning hamnar på en relativt låg träffprocent, precis som 
ALMA-pristagarna Rosoffs och Harnetts böcker, medan internationella 
storsäljare som Stephanie Meyer (39,1 %) och Neil Gaiman (32,8 %) hamnar 
högre upp. 
 
Tabell 3. Barn- och ungdomslitteratur. Andel som har läst respektive titel. 
 

Astrid Lindgren: Pippi Långstrump 93,0 % 
J.K. Rowling: Harry Potter och de vises sten 82,9 % 
Johanna Thydell: I taket lyser stjärnorna 54,4 % 
Tove Jansson: Trollvinter 50,7 % 
John Boyne: Pojken i randig pyjamas 50,0 % 
Lewis Carroll: Alice i Underlandet 44,9 % 
Stephanie Meyer: Om jag kunde drömma 39,1 % 
Markus Zusak: Boktjuven 34,3 % 
L. M. Montgomery: Anne på Grönkulla 32,8 % 
Neil Gaiman: Coraline 32,8 % 
Annika Thor: En ö i havet 30,3 % 
Peter Pohl: Jag saknar dig, jag saknar dig 20,6 % 
Jules Verne: En världsomsegling under havet 19,4 % 
Maria Gripe: Tordyveln flyger i skymningen 13,6 % 
Meg Rosoff: Så har jag det nu 3,0 % 
Sonya Hartnett: Torsdagsbarn 1,5 % 

 

Utgivningen av tecknade serier har under de senaste årtiondena drastiskt 
förändrats i Sverige. Medan de flesta serietidningarna idag är nedlagda 
upplever utgivningen av seriealbum ett uppsving, särskilt avseende svenska 
serier med höga konstnärliga ambitioner. Av detta syns dock inte särskilt 
mycket i undersökningen (se tabell 4). Endast Liv Strömquist, den kanske 
mest kända representanten för en ny generation serietecknare i Sverige, når 
fler än enstaka träffar med 10,4 %. Däremot tyder exemplet med Tintin (59,1 
%) på att de klassiska seriealbumen fortfarande når en stor publik, medan 
nyare satsningar på utgivning av internationella storsäljare på svenska, här i 
form av Dylan Dog, inte ger någon träff alls. 

I listan når Toriyamas mangaserie Dragon Ball (19,7 %) en andraplats. 
Även om utgivningen av manga på svenska har avtagit och numera är ytterst 
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begränsad (Svenska barnboksinstitutet, 2016) behöver detta faktum inte 
betyda att läsningen av manga minskat, då tillgången på manga i engelska 
översättningar är god. 

 
Tabell 4. Tecknade serier. Andel som har läst respektive titel. 
 

Hergé: Tintin-album (vilket som helst) 59,1 % 
Akira Toriyamas: Dragon Ball 19,7 % 
Frank Miller: Batman – År ett 10,8 % 
Liv Strömquist: Kunskapens frukt 10,4 % 
Neil Gaiman: Sandman 9,1 % 
Alan Moore: Watchmen 6,1 % 
Art Spiegelman: Maus 4,5 % 
Marjande Satrapi: Persepolis 3,1 % 
Bill Willingham: Fables 1,5 % 
Joakim Pirinen: Socker-Conny 1,5 % 
Malin Biller: Om någon vrålar i skogen 1,5 % 
Dylan Dog-album (vilket som helst) 0,0 % 
Mats Jonsson: Nya Norrland 0,0 % 
Nina Hemmingsson: Mina vackra ögon 0,0 % 
Riad Sattouf: Framtidens arab 0,0 % 

 
Tabell 5. Tv-serier. Andel som har sett respektive titel. 
 

Simpsons 88,2 % 
Vänner 87,0 % 
Solsidan 83,1 % 
Skam 70,0 % 
Game of thrones 69,6 % 
Gossip girl 69,6 % 
Bron 62,9 % 
A handmaid’s tale 52,2 % 
House of cards 51,5 % 
Walking dead/Fear the walking dead 45,5 % 
Vikings 43,9 % 
Pretty little liars 41,2 % 
Vampire diaries 41,2 % 
Mad men 29,9 % 
Sopranos 23,9 % 
The wire 19,4 % 

 
Den fiktionsform som uppvisar högst genomsnittlig träffprocent är som 
tidigare visats tv-serier, med 54,9 %. Av de 16 titlar som redovisas i tabell 5 
har 9 en högre träffprocent än 50 och 13 en högre träffprocent än 40. Högst i 
listan hamnar tre komediserier, samtliga med över 80 i träffprocent, medan 
tre serier av dramakaraktär hamnar längst ner. Andra dramaserier, till 
exempel Skam (70,0 %) hamnar dock högt upp, vilket gör att det är svårt att 
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dra några slutsatser att tv-tittande bland svensklärarstudenter kan hänföras 
till vissa genrer. I stället är resultatet att det är just fiktionsformen tv-serier 
som skapar en relativt hög grad av gemensamma kulturella referenser. 

Även film visar en hög genomsnittlig träffprocent (51,1). Som framgår 
av tabell 6 har 7 titlar en högre träffprocent än 50 och 12 titlar en högre 
träffprocent än 40. Den enskilt högsta noteringen, oavsett fiktionsform, nås 
med Forrest Gump, som har setts av i stort sett alla studenter (97,2 %). Även 
titlarna Pretty woman (87,3 %), Star wars (85,5 %) och Love actually (83,1 %) 
har mycket hög träffprocent. Bland dessa fyra finns tre olika genrer 
representerade. Filmklassiker som Moderna tider (7,5 %), Apocalypse now 
(27,9 %) och Det sjunde inseglet (42 %) hamnar långt ner på listan, men når 
åtminstone i de två sistnämnda fallen en förhållandevis hög träffprocent. Med 
utgångspunkt i denna undersökning går det inte att säga att någon särskild 
genre är mer framträdande än andra. Snarare är blandningen tydligare för 
film än för andra fiktionsformer. 
 
Tabell 6. Film. Andel som har sett respektive film. 
 

Forrest Gump 97,2 % 
Pretty woman 87,3 % 
Star wars/Stjärnornas krig 85,5 % 
Love actually 83,1 % 
Die hard 70,6 % 
Gudfadern 57,1 % 
Jägarna 53,5 % 
Psycho 47,8 % 
Förr eller senare exploderar jag 47,1 % 
Sameblod 44,1 % 
Spirited away 43,5 % 
Det sjunde inseglet 42,0 % 
Apocalypse now 27,9 % 
Äta sova dö 14,7 % 
Picassos äventyr 9,0 %  
Moderna tider 7,5 % 

 
Den sjätte och sista fiktionsformen som undersökningen innefattar är digitala 
spel (se tabell 7). Resultaten för dessa visar en större divergens än andra 
fiktionsformer. Bland studenterna finns en minoritet som förefaller ägna sig 
åt spel och då anger relativt många av titlarna. De flesta har dock i princip 
inte spelat någonting alls. Undantaget är The sims, som 85,9 % har spelat. 
Även Grand theft auto når en förhållandevis hög träffprocent med 50,7. The 
sims är, som namnet antyder, ett simulatorspel, där narrativet spelar en 
mycket begränsad roll, men spelet är traditionellt ett av få som också 
appellerar till kvinnor. Detta bekräftas även i denna undersökning. Möjligtvis 
är det mer förvånande att Grand theft auto, ett spel som är hyllat bland 
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spelare, men ofta utsatt för kritik i media på grund av sitt våldsrelaterade 
innehåll, förefaller ha ett relativt stort antal kvinnliga spelare. I övrigt 
stämmer resultaten väl med tidigare undersökningar av kvinnors respektive 
mäns spelande (jfr Lundström & Svensson, 2017). 
 
Tabell 7. Digitala spel. Andel som har spelat respektive titel. 
 

The sims 85,9% 
Grand theft auto (oavsett version) 50,7% 
Assassin’s creed (oavsett version) 35,8% 
World of warcraft 30,9% 
Legend of Zelda: Breath of the wild 29,9% 
Tomb raider 26,5% 
Star stable 14,9% 
Last of us 13,4% 
The walking dead 13,4% 
The witcher 3 12,1% 
Silent hill 2 9,0% 
Heavy rain 6,0% 
Stardew Valley 4,5% 
A wolf among us 3,1% 
Gone home 3,0% 

 
Spel som ofta hyllas för sitt narrativ, exempelvis Last of us (13,4 %), Heavy 
rain (6,0 %) och A wolf among us (3,1 %) hamnar långt ner i listan i denna 
undersökning. Det förefaller således som om spel med fokus på berättande 
inte får särskilt stort utrymme i svensklärarstudenternas medieanvändning. 

I enkätundersökningen har studenterna även fått ange hur frekvent de 
använder olika fiktionsformer med fyra i förväg fastställda alternativ. I tabell 
8 visas dels det faktiska antalet svar i varje möjlig kategori, dels den 
genomsnittliga användningsgraden på skalan 1–4 (se avsnitt 2. Metod och 
material ovan). 

 
Tabell 8. Användningsgrad fiktionsformer 
 

Fiktionsform Varje dag 
Någon 
gång/ 
vecka 

Någon 
gång/ 

månad 
Aldrig 

Anv.grad 
genom-

snitt 
Tryckta böcker 22 27 21 1 2,99 
Tecknade serier 4 13 19 34 1,81 
Tv-serier 37 27 7 0 3,28 
Filmer 4 40 27 0 2,68 
Digitala spel 9 10 16 36 1,89 
Ljudböcker 6 10 19 35 1,82 
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Den högsta användningsfrekvensen uppvisar tv-serier (3,28), där 37 
personer, det vill säga cirka hälften av studenterna, säger sig titta varje dag. 
Därefter följer tryckta böcker (2,99), som nästan en tredjedel (22 personer) 
säger sig läsa varje dag. Jämfört med träffprocenten på enskilda titlar hamnar 
film som fiktionsform relativt långt efter tv-serier i användningsfrekvens. 
Möjligen återspeglar detta en allmän beteendeförändring rörande medier, där 
tv-serier idag är den populäraste fiktionsformen, medan studenterna bär med 
sig många erfarenheter av film sedan tidigare. Digitala spel (1,89), ljudböcker 
(1,82) och tecknade serier (1,81) får låg genomsnittlig användningsgrad, men 
det är värt att observera att spridningen mellan alternativen för dessa är stor. 
Många använder aldrig dessa fiktionsformer, men det finns också de som 
använder dem varje dag. 

Som tidigare nämnts består populationen i denna studie till 
övervägande del av kvinnor, 53 personer, medan gruppen män utgörs av 18 
personer. Tidigare studier har visat att det finns skillnader mellan könen 
avseende vilka fiktionsformer som används. Gällande gymnasieungdomar är 
läsande vanligare bland kvinnor, medan spelande är vanligare bland män 
(Lundström & Svensson, 2017). Tabell 9 visar att det sistnämnda gäller även 
i föreliggande studie, där männen har en genomsnittlig användandegrad på 
3,06 för digitala spel, medan kvinnor har 1,49. Däremot bekräftas inte 
resultatet avseende läsande, där männen även här har en högre 
användningsgrad (3,17 jämfört med 2,92). Eftersom undersökningens män 
även läser mer tecknade serier (2,00 jämfört med 1,75) blir den totala 
användningen av olika fiktionsformer högre för männen. Varken tv-serier 
eller film skiljer sig mellan könen, medan kvinnor lyssnar mer på ljudböcker 
än män (1,89 jämfört med 1,61). 
 
Tabell 9. Användningsgrad enligt kön. 
 

Fiktionsform Anv.grad 
genomsnitt 

Anv.grad genomsnitt 
kvinnor 

Anv.grad 
genomsnitt 

män 
Tryckta böcker 2,99 2,92 3,17 
Tecknade serier 1,81 1,75 2 
Tv-serier 3,28 3,28 3,28 
Filmer 2,68 2,68 2,67 
Digitala spel 1,89 1,49 3,06 
Ljudböcker 1,82 1,89 1,61 

 
I Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015 (Wadbring, 2016) framgår att 
medieanvändning kan relateras till socioekonomiska bakgrundsfaktorer. I 
undersökningen har därför studenternas föräldrars utbildningsnivå 
efterfrågats. 29 studenter har föräldrar med gymnasieexamen som högsta 
utbildningsnivå (varav 3 studenter har föräldrar med endast 
grundskoleexamen), medan 42 studenter anger högskoleexamen som högsta 
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utbildningsnivå (varav 6 studenter har någon förälder med doktorsexamen). 
När dessa två grupper jämförs (se tabell 10) visar sig skillnaderna i 
användningsfrekvens av olika fiktionsformer i denna studie vara mycket små. 
Studenter vars föräldrar har högskoleexamen uppvisar en något högre 
användningsgrad av tv-serier (3,38 jämfört med 3,14), medan det omvända 
gäller för tecknade serier (1,71 jämfört med 1,96), digitala spel (1,81 jämfört 
med 2,00) och ljudböcker (1,71 jämfört med 1,97). Skillnaden i den totala 
användningsgraden är så pass liten att den antagligen inte är statistiskt 
signifikant. Resultatet är således att föräldrars utbildningsnivå inte har någon 
avgörande betydelse för medieanvändningen hos undersökningens 
svensklärarstudenter. Kanske är det så att studenter som väljer att läsa till 
svensklärare åtminstone avseende vissa aspekter bär på gemensamma 
kulturella erfarenheter som når över traditionella kategoriseringar. Detta 
diskuteras vidare i artikelns avslutande del. 
 
Tabell 10. Användningsgrad baserat på föräldrars utbildningsnivå. 
 

Fiktionsform Anv.grad 
genomsnitt 

Föräldrar med högst 
gymnasieexamen 

Föräldrar med 
högskoleexamen 

Tryckta böcker 2,99 3 2,98 
Tecknade serier 1,81 1,96 1,71 
Tv-serier 3,28 3,14 3,38 
Filmer 2,68 2,66 2,69 
Digitala spel 1,89 2 1,81 
Ljudböcker 1,82 1,97 1,71 

4.2 Kvalitativa resultat 

Som den kvantitativa analysen visat föredrar blivande svensklärare att ta del 
av tv-serier och film på sin fritid. Över 50 procent ägnar sig åt tv-serier varje 
dag. Skönlitteratur ligger på tredje plats med cirka 30 %. I enkäten ombads 
studenterna att i fri text motivera omfattningen av medieanvändningen och 
varför de använder vissa medier mer än andra. Några kommenterade inte 
frågan alls, men de allra flesta svarade kort, varför vissa slutsatser kan dras.  

De vanligaste argumenten för att titta på tv-serier kan indelas i fem 
grupper utan inbördes rangordning. Vanligt förekommande var att tv-serier 
var avkopplande och avslappande. Denna kategori är tätt förknippad med att 
tv-serier inte kräver ansträngning och att de är enklare att ta till sig än tryckta 
böcker och film. Tv-serier betraktas som tidsfördriv och att titta på serier är 
skönt efter plugg på dagen. Flera kommenterade att böcker är mer ett arbete, 
att det krävs mer och att man behöver annat efter en dag på universitetet (fast 
alla skriver skolan!). Det tredje argumentet för tv-seriernas topplacering är att 
de är lättillgängliga, och då inte bara i bemärkelsen enkla att titta på utan att 
de är lätta att få tag i. Tv-serier finns på Netflix, HBO och andra kanaler och 
kan ses direkt på datorn, mobilen eller på tv:n. Den fjärde viktiga 
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dimensionen med att se på tv-serier är att man gärna ser dessa med någon 
annan. Det kan vara med en sambo eller med vänner. Tv-serier betraktas som 
en social aktivitet till skillnad från att läsa böcker, vilket ses som en individuell 
aktivitet. Det femte framträdande argumentet är att tv-serier kan kombineras 
med andra individuella aktiviteter. Flera skriver att de ser på tv-serier 
samtidigt som de äter, tränar eller städar.  

Tv-serier jämförs något med film, där filmen är kortare och betraktas 
som en mer krävande form. Det är dock få som jämför dessa medier i vårt 
material. Däremot är jämförelser mellan tv-serier och den trycka boken 
vanligt förekommande. Ett argument för att titta på tv-serier är att det skiljer 
sig från läsningen av en bok, där bokläsningen betraktas som ett arbete och 
alltså är något som kräver mer. Ett fåtal uppger också att de har 
koncentrationssvårigheter och då är tv-serier bättre än bokläsning och i något 
fall även bättre än film. 

Argumenteten för att läsa trycka böcker utgår aldrig från en jämförelse 
med andra medier. Tvärtom är argumentet kopplat direkt till bokläsningen 
som betraktas som en avkopplande aktivitet. Man gillar upplevelsen av att 
läsa en bok, det är avslappnande och framförallt avstressande. Läsningen är i 
flera fall kopplad till sänggående och för att kunna sova. Vidare konstaterar 
en informant att bokläsning är både ”mindre tidskrävande och mer 
hälsosamt.” En annan skriver att hen ”mår bra av att läsa” och kan ”varva 
ner”. På liknande vis som tv-serier betraktas läsning av skönlitteratur som 
avkopplande och avstressande bland dem som gillar att läsa. De som inte gör 
det betraktar alltså bokläsning som något krävande och som något som hör 
skolan till. 

Kommentarer om de andra medierna, digitala spel, film, ljudbok och 
tecknade serier är färre. Konstateras kan att kring digitala spel lyfts 
interaktiviteten fram som ett viktigt argument och kring ljudboken är 
aspekten att kunna lyssna på en bok samtidigt som man gör något annat, som 
att gå ut med hunden eller träna, påtaglig. Ingen av informanterna 
argumenterade för tecknade serier, utan någon kommenterade att hen var 
ointresserad av denna fiktionsform. Slutsatsen från den kvalitativa analysen 
är att informanterna ger betydlig fler skäl till varför de ser på tv-serier än 
varför de läser böcker. Huvudskälet avkoppling gäller för de båda olika 
fiktionsformerna. Vidare är det intressant att notera att argumenten för den 
trycka boken inte är fler än detta. Det skulle kunna förekomma fler, 
exempelvis att lära sig och få ny insikt och kunskap om andra kulturer och 
människor genom och med andra föreställningsvärldar, vilket de svenska 
styrdokumenteten bland annat lyfter fram, eller en önskan om att med 
litteraturen få en estetisk upplevelse som genom främmandegöring omkastar 
och kullkastar ens vardag och ger nya insikter eller bildning. Klart är att 
argumenten som anges i vårt material för att se på tv-serier och film, läsning 
av skönlitteratur och lyssnande på ljudböcker eller spela digitala spel på 
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fritiden är förknippade med något som är lustfyllt och avslappande, och inte 
något som kräver ansträngning. 

5. Diskussion 

I ett historiskt perspektiv har läraryrket i Sverige haft hög status och 
utbildningen höga antagningspoäng. Idag är intresset för läraryrket lägre, 
vilket märks genom ett relativt lågt söktryck och låga antagningspoäng. Dock 
skiljer sig antagningspoängen mycket åt beroende på ämneskombinationer 
och lärosäten. Lärarutbildningen i Sverige organiseras också i hög grad lokalt 
på lärosätena, varför både dess innehåll och ämneskombinationer varierar. 
Maxbetyg i Sverige på gymnasiet är 22.5 och några exempel från 
höstintagningen 2017 får illustrera skillnaderna i landet för att komma in på 
ämneslärarprogrammet med svenska: Göteborgs universitet, ämneslärare 
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i svenska och historia 21.30, 
Uppsala universitet, ämneslärare med inriktning mot arbete i 
gymnasieskolan i svenska 19.11, Luleå tekniska universitet inriktning mot 
gymnasieskolan svenska och historia 16.25 och Malmö universitet, 
gymnasieskolan förstaämne svenska 16.04 (Antagningspoäng, 2019). 

I vår studie skiljde sig inte enkätsvaren åt mellan de två lärosätena. 
Dock är det möjligt att en mer omfattande studie med fler lärosäten skulle 
kunna påvisa skillnader mellan lärarstudenters kulturella erfarenheter på 
olika platser. I föreliggande studie finns emellertid flera intressanta resultat 
som kan diskuteras med hjälp av Bourdieus fält- och kapitalbegrepp. Frågan 
huruvida studenterna bär med sig någon form av gemensam kulturell bas kan 
utifrån studien besvaras med både ja och nej. Materialet visar likheter med 
tidigare studier (jfr Lundström & Svensson, 2017) i det att medie-
användningen präglas av stora skillnader mellan individer, såväl kvantitativt 
som kvalitativt. Samtidigt finns påfallande många exempel på titlar i olika 
fiktionsformer som en stor andel av studenterna har tagit del av. Till skillnad 
mot en del tidigare forskning, som dock i huvudsak rör grundskollärare (se 
t.ex. Brink, 2009; Wicklund et al., 2016), visar föreliggande undersökning att 
skönlitteraturens ställning fortfarande är stark bland studenterna och utifrån 
resultaten förefaller de läsa klassiker i högre grad än vad folk i gemen kan 
förväntas göra. Det kan tolkas som att de studenter som studerar till 
svensklärare i gymnasieskolan bär på och är måna om att besitta ett visst högt 
kulturellt kapital, vilket också stämmer överens med att en populär genre som 
deckare hamnar lågt i denna undersökning. Studenterna har således 
erfarenheter som värderas högt som symboliskt kapital i svensklärar-
utbildningen (jfr exempelvis Skaar et al., 2016, där deckare är vanlig läsning 
bland blivande grundskollärare i Norge). Det är dock mycket tydligt att detta 
traditionellt högt värderade kapital utmanas av andra erfarenheter. De 
tydligaste gemensamma erfarenheterna bland studenterna finns i tv-serier 
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och film, vilka är två fiktionsformer som, i alla fall inte ännu vad gäller tv-
serier, har nått samma status inom det kulturella fältet och som antagligen 
inte har samma utrymme inom svensklärarutbildningen som skön-
litteraturen har. 

En annan aspekt som bör lyftas är att de skillnader mellan män och 
kvinnor och mellan olika socioekonomiska bakgrunder som tidigare påvisats 
(se exempelvis Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015, Wadbring, 2016) 
inte på samma sätt får genomslag i denna undersökning. Snarare förefaller 
det vara så att de som söker sig till svensklärarutbildningen har vissa 
gemensamma erfarenheter i medievanor som överskrider kategoriseringar i 
kön och socioekonomisk bakgrund. 

Resultatet att ämneslärarstudenterna både läser skönlitteratur och 
tittar på tv-serier och film på fritiden främst i avkopplande och underhållande 
syfte är något som också tidigare forskning pekat på (jfr Nordberg, 2017; 
Pettersson et al., 2015; Skaar et al., 2016). I Nordbergs avhandling om 
gymnasieelevers attityder till skönlitteratur från 2017 är ett ytterligare 
argument för att läsa skönlitteratur att eleverna gillar verklighetsflykt, 
eskapism. Detta nämns inte alls i vår studie. Däremot lyfter de elever som 
ägnar sig mycket åt läsning och tv-tittande fram det lustfyllda med 
aktiviteterna. Skolarbete anges som huvudskälet till att gymnasisterna i 
Nordbergs undersökning inte läser (mer) skönlitteratur, vilket också 
lärarstudenterna anger som en viktig orsak till att de inte läser mer eller att de 
läser mer på loven. De studenter som läser mycket lite på fritiden poängterar 
att de ser läsning av skönlitteratur som ett arbete som kräver ansträngning 
(jfr även Skaar et al., 2016). Detta kan också tolkas som att dessa studenter 
gör stor skillnad på fritid och utbildning och inte ser skönlitterär läsning i 
relation till det kommande läraryrket, det vill säga som ett sätt att öka sitt 
kulturella kapital på fältet. Ingen av studenterna anger andra skäl till att läsa 
litteratur eller att se på tv-serier och film, som att dessa fiktioner skulle kunna 
ge kunskap om andra världar eller att skönlitteratur, film och tv-serier också 
är estetiska kunskapsformer. Detta resultat ligger helt i linje med Nordbergs 
och Pettersons studier om gymnasieelever (Nordberg, 2017; Petterson et al., 
2015). Däremot skiljer sig resultatet från Skaars et al. (2016) norska 
undersökning bland lärarstudenter, där kunskap är en relativt tydlig 
anledning till att läsa, dock främst gällande faktabaserade böcker, exempelvis 
biografier. 

Ett annat intressant resultat är möjligheten att göra andra saker 
samtidigt när lärarstudenterna argumenterar för valet av fiktioner på fritiden. 
Detta gäller huvudsakligen för tv-serier och ljudböcker. Detta resultat kan 
ställas i relation till att ljudböcker ofta används exempelvis av lastbils-
chaufförer på arbetet (Asplund & Pérez Prieto, 2017). Det betyder att 
lyssnande på fiktion eller fiktionstittande är något som inte anses kräva total 
uppmärksamhet, utan kan kombineras med annat. Att inte koncentrera sig 
på en sak i taget är också något som vi vet är vanligt förekommande i dagens 
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medielandskap, men vad detta får för konsekvenser får framtida forskning 
utvisa. Att våra lärarstudenter på fritiden också lyfter fram tv-serier som en 
social aktivitet i motsats till enskild läsning säger något om fiktions-
användningen på fritiden. Fritid är något som ska vara lustfyllt, avkopplande 
och en tid där man gärna gör något tillsammans med andra, oavsett 
fiktionsform.  

Resultatet att läsningen av tecknade, högkvalitativa serier var låg bland 
lärarstudenterna är något förvånande med tanke på att denna fiktionsform 
fått ett rejält uppsving under de senare åren, är starkt på frammarsch och att 
många yngre serietecknare finns i Sverige idag. Inte heller digitala spel får 
särskilt stort utrymme bland studenterna.  

Fritidens medievanor kan i ljuset av denna undersökning tolkas som 
att studenterna fördjupar och stärker sitt kulturella kapital på fritiden genom 
att läsa skönlitteratur, men då i första hand i avslappande syfte. Den mer 
krävande läsningen hör utbildningen till och betraktas som arbete, vilket kan 
tolkas som att det finns olika gränser mellan och innehåll i fritidsläsning och 
läsningen på lärarutbildningen och där det kulturella kapitalet på fritiden inte 
har någon avgörande betydelse. Slutligen visar undersökningen på 
medievanor och erfarenheter bland studenterna som på sikt skulle kunna 
utmana det traditionstyngda fältet som svensklärarutbildningen utgör. Dessa 
kunskaper om lärarstudenternas fiktionsvanor på fritiden torde vara av vikt 
för lärarutbildare i svenska, både för att bejaka och stävja tendenser i tiden. 
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