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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på och jämföra sex flickors läsning på fritiden med 
läsningen i svenskundervisningen. Studien fokuserar inte bara på vad flickorna läser utan även 
vilken funktion de uppger att läsningen har, det vill säga hur och varför flickorna läser. 
Läsningens funktion kopplas till hur svenska kan bli ett demokratiämne genom att se om 
flickorna, i läsningen, får en ökad förståelse för sig själva och omvärlden och får reflektera över 
moraliska och etiska problem. 

I studien har sex flickor valts ut efter vad de läser på sin fritid. Det går inte att dra några 
generella slutsatser kring vad flickorna läser på fritiden utan läsningen är individuell och skiljer sig 
åt mellan flickorna. I svenskundervisningen dominerar läsning av skönlitteratur och tidnings- och 
debattartiklar. 

Läsningens funktion skiljer sig också åt då vissa läser för ett rent tidsfördriv medan andra 
använder läsningen som terapi och en del av sitt identitetsskapande. Studien tyder på att 
fritidsläsningens funktion tas med in i skolan när flickorna läser. I undersökningen framkommer 
att läsning kan användas för att göra svenska till ett demokratiämne. Dock uppger inte alla 
intervjuade flickor att läsningen i svenskundervisningen har en funktion som skulle kunna 
benämnas som demokratiskt fostrande. 

 
Nyckelord: Flickor, gymnasium, läsning, reception, intervju 
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Inledning 

Under mina år på lärarutbildningen har jag ofta stött på åsikter om att dagens elever inte är 
särskilt intresserade av läsning och att det kan vara svårt att motivera eleverna till att läsa. Under 
mina VFU-perioder har jag själv märkt att vissa elever blir direkt negativa bara man säger att man 
ska läsa och att vissa elever visar upp sitt missnöje demonstrativt.  

En vanlig förklaring till detta är att eleverna inte läser någonting på sin fritid och därför aldrig 
utvecklar någon läslust. PISA-studier (Programme for International Student Assessment) visar 
också på ett samband mellan prestationer i läsförmåga och lusten till att läsa. Sambandet mellan 
fritidsläsning och prestation i undersökningen är starkast i form av läsning av skönlitteratur.1 
Enligt min egen erfarenhet är det oftast pojkar som inte är intresserade av att läsa. Pisa-studiens 
resultat visar också att flickor i högre utsträckning än pojkar läser för nöjes skull på sin fritid samt 
att flickors prestationer inom läsförmåga är bättre än pojkars.2 Flickors högre resultat har gjort 
mig intresserad av att undersöka flickors läsning. Eftersom PISA-studien pekar på ett samband 
mellan läsning av skönlitteratur på fritiden och prestationsförmåga ska jag i denna studie 
undersöka flickor som läser respektive inte läser skönlitteratur på sin fritid. 

Min avsikt är att jämföra läsningen på fritiden med läsningen i svenskundervisningen ur sex 
flickors perspektiv. Flickorna har valts ut efter om de läser skönlitteratur eller inte på sin fritid. 
Avsikten är inte att redogöra för vad flickor läser i allmänhet utan att utifrån ett litet antal flickor 
se vad de läser men framför allt vilken funktion läsningen fyller för dessa flickor. Med funktion 
menar jag hur och varför flickorna läser.3 Jag ska inte studera vilken funktion läsningen faktiskt 
har utan vad flickorna själva uppger att läsningen fyller för funktion. Läser de för att få ny 
kunskap, fördjupa sina intressen eller för njutning och eskapism? Läsningens funktion är 
intressant att undersöka för att se vad dessa flickor anser gör läsningen meningsfull och vad de 
vill ha och får ut av sin läsning. Jag vill se om det finns en skillnad eller likhet i vad flickorna 
menar att deras funktion är av läsningen på fritiden och i svenskundervisningen.   

Tidigare forskning på läsning inom svenskämnet har fokuserat på hur läsningen kan syfta till 
att fostra demokratiska medborgare och på det sättet göra svenska till ett demokratiämne.4 Jag vill 
i denna studie fortsätta det arbetet genom att se hur läsningen i svenskämnet kan fungera som 
demokratiskt fostrande och främja demokratiska, etiska och mänskliga värden samt hos eleverna 
öka medvetenheten om sig själva och omvärlden. Detta ska jag göra genom att se på vilken 
funktion flickorna uppger att deras läsning i svenskundervisningen har. 

                                                 
1 Skolverket, (2010). Rustad att möta framtiden?: PISA 2009 om 15 åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och 
naturvetenskap. s. 30. 
2 Ibid. 
3 För en vidare redogörelse för läsningens funktion se avsnitt Sten Furhammar: Läsningens funktion, s. 7. 
4 Se avsnitt Svenska som demokratiämne, s. 17. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka vad sex flickor läser i svenskundervisningen och på 
sin fritid. Syftet är också att se vilken funktion läsningen har enligt flickorna, alltså hur och varför 
de läser, i svenskämnet och på fritiden. Läsningens funktion syftar till att svara på vad flickorna 
vill ha och får ut av sin läsning. Det kan då röra sig om vilka kunskaper de får men även om 
läsningen till exempel är ett nöje eller en upplevelse. Studien syftar till att se om de sex flickorna 
anser att det skiljer sig åt i hur och varför de läser på fritiden och i svenskundervisningen. 
Slutligen är även syftet att se till hur läsningen i svenskämnet kan användas för att göra svenska 
till ett demokratiämne. Detta ska jag göra genom att se på vad flickorna uppger att deras läsning i 
svenskundervisningen har för funktion.   

De frågeställningar studien ska besvara är: 
 
Vad för sorts texter läser flickorna på sin fritid?  
Vad för sorts texter läser flickorna i svenskundervisningen? 
Vilken funktion fyller läsningen på fritiden enligt flickorna? 
Vilken funktion fyller läsningen i svenskundervisningen enligt flickorna? 
Finns det någon skillnad eller likhet mellan läsningens funktion på fritiden och i 
svenskundervisningen? 
Hur kan läsningen i svenskundervisningen bidra till att svenska blir ett demokratiämne? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Sten Furhammar: Läsningens funktion 

Sten Furhammar skriver i sin undersökning Varför läser du? om vad människor i olika åldrar läser 
och vilka funktioner läsningen fyller. Boken är en del av Skrin-projektet (Projektet Skriftkultur 
och mediebruk i nordiska familjer) vars syfte är att klarlägga skriftliga mediers, med fokus på 
bokens, villkor i Skandinavien under 1900-talets senare hälft. Undersökningen består av 
intervjuer med tre generationer i sexton familjer.5 Studien inriktar sig inte bara på skönlitteratur 
utan tar även upp facklitteratur, serier, dagstidningar och tidskrifter. 

Furhammar delar in informanterna i fyra kategorier efter deras läsvanor och vilket utbyte de 
har av läsningen: opersonlig upplevelseläsning, personlig upplevelseläsning, opersonlig instrumentell läsning och 
personlig instrumentell läsning. Med utbyte menas vad informanterna uppger att läsningen har för 
funktion och ses som ”ett centralt uttryck för hans förhållande till enskilda texter och […] utbytet 
bör vara nära knutet till motivet att läsa.”6 Kategoriseringarna avser alltså vad informanterna 
själva uppger att de får ut för utbyte av läsningen och avser inte vad de faktiskt får ut. 

Dimensionen personlig och opersonlig läsning handlar om hur läsaren förhåller sig till stoffet 
genom att dra in sig själv i läsningen eller inte. Exempel på personlig läsning är om läsaren 
identifierar sig med en eller flera personer i det lästa eller i läsningen ständigt återkommer till 
reflektioner kring sin egen verklighet. Den andra dimensionen, upplevelseläsning och 
instrumentell läsning, gör skillnad på om läsningen har som syfte att ge upplevelse och tidsfördriv 
eller om läsningen är till någon nytta för individen som till exempel i form av ny kunskap eller 
självinsikt. Dessa två dimensioner kombineras sedan i fyra huvudkategorier. Kategoriseringen 
beror inte på valet av texttyp utan vilken funktion läsningen fyller för läsaren. Kategorierna beror 
alltså inte på vad som läses utan hur och varför. Dock visar undersökningen att det finns en stark 
koppling mellan funktion och valet av text.7 

Den opersonliga upplevelseläsningen syftar till underhållning och tidsfördriv. Läsaren håller 
sin egen person och sina erfarenheter utanför läsningen och kan liknas vid en neutral observatör. 
Dock kan läsaren uppleva känslor såsom spänning och upprymdhet, men dessa kopplas inte till 
den egna personen genom reflektion utan ses bara som en påverkan från texten. Vanligt för den 
denna kategori är att få veta historiens slut som tillsammans med spänning och nyfikenhet är 

                                                 
5 Furhammar, S., (1997). Varför läser du? s. 19f. 
6 Ibid., 133f. 
7 Ibid., s. 134ff. 
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viktiga drivkrafter för läsandet. Detta kan leda till att man ibland hoppar över sidor för att 
komma till upplösningen.8  

Den personliga upplevelseläsningen består av upplevelser som tolkas mot egna personliga 
uppfattningar, värderingar, minnen och erfarenheter. Typiskt för denna läsartyp är igenkännande 
med en eller flera karaktärer då läsaren kan känna igen sig i karaktärernas känslor, tankar och 
reaktioner och uppleva dem som sina egna. Läsaren själv ser ofta läsningen som ett samspel 
mellan läsare och text vilket framkommer av att läsaren ofta vid beskrivandet av upplevelserna 
refererar till sig själv. Läsningen ger förutom upplevelser även erfarenheter vilket gör att 
läsningen inte bara blir tidsfördriv utan även berikande. Läsaren bearbetar texten aktivt och 
läsningen kan beskrivas som reflexiv. Till skillnad från den förra kategorin läser man för de 
upplevelser man får under läsningens gång snarare än för att få veta ”hur det går”9 vilket kan 
medföra att slutet inte blir en belöning utan ett vemodigt avsked.10 

Karaktäristiska drag för den tredje kategorin, opersonlig instrumentell läsning, kan enligt 
Furhammar beskrivas med termen ”objektiv kunskap.”11 Läsningen är inte sammanlänkad med 
den personliga identiteten och berör inte läsaren som subjekt. Läsningen drivs av ett 
kunskapssökande som direkt kan överföras från texten till andra områden.12 Det utbyte som sker 
av läsningen är i princip oberoende av vem som läser eller dennes förhållande till textens 
innehåll.13 Typiskt för denna kategori är faktaläsning och facklitteratur men Furhammar påpekar 
att även fiktionsläsning kan tillhöra denna kategori. På samma sätt kan faktatexter läsas som 
underhållning eller tidsfördriv.14  

Personlig instrumentell läsning har en redskapsfunktion som är kopplad till den egna 
identiteten. Liksom i den förra kategorin ger läsningen insikt som kan överföras från läsningen till 
andra områden men i denna kategori ingår läsaren själv i det området som subjekt. Läsningens 
instrumentella funktion kan beskrivas som terapeutisk. Genom läsningen kan läsaren reflektera 
över sig själv och sin livssituation vilket leder till en ökad självinsikt och ger läsaren en chans att 
förstå sig själv, på ett subjektivt, nytt och bättre sätt. Detta kan möjligen leda till förändringar på 
läsarens personliga plan.  Den terapeutiska effekten kan även bestå av tröst, orosdämpning och 
att den skapar en distans till en problematisk verklighet. Men den kan också bestå av att läsningen 
ger problemlösning på det personliga planet, ger läsaren en bättre självkänsla genom att förvärva 
kunskaper eller stärker den egna identiteten.15  

Furhammar menar dock att i praktiken finns ofta inga vattentäta skott mellan dessa fyra 
kategorier och att de inte är statiska utan det kan förekomma flertalet kategorier i en och samma 

                                                 
8 Furhammar, S., (1997). s. 137ff. 
9 Ibid., s. 140. 
10 Ibid., s. 140f. 
11 Ibid., s. 142. 
12 Ibid., s. 142f. 
13 Ibid., s. 165. 
14 Ibid., s. 143. 
15 Ibid., s. 144f. 
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läsupplevelse. Dels kan man se två samtidigt förekommande utbyten där det ena inte påverkar det 
andra. Dels finns det fall där ett utbyte ger upphov till ett annat. Detta kallar Furhammar generering 
eller överskridande. 

Jag ska använda mig av Furhammars kategoriseringar för att kunna dela in flickornas läsning 
efter vilken funktion läsningen har, det vill säga hur och varför de läser. Jag använder mig av 
dessa kategoriseringar för att de inte bara behandlar skönlitteratur utan inkluderar andra sorters 
texter som tidningar och facklitteratur. 

Jag kopplar dessa läskategorier till styrdokumenten. Magnus Persson, som studerat 
styrdokumenten, visar att för att bli godkänd i Svenska A kan det räcka med en enkel referatteknik 
och att formulera egna tankar kring läsningen16, vilket kan uppnås genom en opersonlig 
instrumentell läsning. Men svenskämnets syfte är också att genom litteratur främja mognad och 
personlig utveckling samt stärka den egna identiteten. Under ämnets karaktär i Svenska A ingår 
läsning för inte bara lust och glädje utan även självkännedom.17 Att genom läsning stärka den 
egna identiteten och få självkännedom kräver någon form av personlig läsning där texten kopplas 
till den egna personen. Att utveckla sin fantasi genom läsning av skönlitteratur är ett av målen att 
sträva emot18 och detta uppnås genom någon form av upplevelseläsning. 

Katheen McCormick: Model of the reading situation 

Kathleen McCormick har studerat unga läsares reception av texter. Hon har framtagit en teori 
kring läsning som tar avstamp i tre vetenskapliga traditioner inom forskning kring läsning vilka är 
kognitiv, expressivistisk och sociokulturell tradition. Inom den kognitiva traditionen ses läsning 
som en del av hierarkiskt uppställda kunskaper där läsaren måste lära sig att bemästra vissa 
färdigheter för att kunna gå vidare och lära sig nya som ligger på en högre nivå.19 Enligt 
McCormick koncentrerar sig den expressivistiska traditionen på läsarens personliga eller 
subjektiva tolkning av texten. McCormick beskriver skillnaden mellan den kognitiva och den 
expressivistiska traditionen med att den förstnämnda försöker ge elever ”rätt” underliggande 
kunskap för att göra en ”korrekt” läsning av texten medan den sistnämnda fokuserar på elevernas 
unika skillnader i bakgrund och erfarenhet för att få fram genuina läsningar och tolkningar av 
texten.20 I den socio-kulturella traditionen beskrivs läsningen inte som en avgränsad förmåga utan 
någonting som pågår i olika sociala sammanhang och föreställningar.21  

McCormick sätter inte dessa emot varandra utan menar att i läsningen sker en samverkan 
mellan de olika faktorerna som de olika traditionerna fokuserar på, där alla utgår från den kultur 

                                                 
16 Persson, M., (2007). Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen. s. 146. 
17 Skolverket (2000) Gy2000. 2000:16, Samhällsvetenskapsprogrammet : programmål, kursplaner, betygskriterier och 
kommentarer. s. 173. 
18 Ibid., s. 172. 
19 McCormick, K., (1994). The culture of reading and the teaching of English. s. 16. 
20 Ibid., s. 30. 
21 Ibid., s. 48. 
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eller kontext som läsningen sker i. McCormick menar att både läsare och text bidrar i 
läsprocessen och att både läsare och text är ideologiskt och kulturellt situerade. Hon kombinerar 
de tre traditionerna i sin modell hur läsare och text möts, ”Model of the reading situation”. I 
modellen samverkar läsningens kognitiva och expressivistiska sidor med den kulturella kontext 
den ingår i.22  

McCormicks modells utgår från vad hon kallar ideology vilket hon beskriver som 

a marker for those common values, practices, ideas and assumptions of a particular society that, in 
fact, hold it together: the deeply ingrained, sometimes only partly conscious habits, beliefs lifestyles 
of a particular time and place.23 

Hon skiljer mellan literacy ideology och general ideology där den förstnämnda ryms det som är knutet 
till litteraturen, till exempel vad som är ”god” litteratur eller om en dikt ska ses som en spegling 
av poeten eller samhället, och den sistnämnda rymmer allt som inte är direkt kopplat till frågor 
kring litteraturen. Till ideology kopplar McCormick begreppet repertoar. Hon menar att både 
läsaren och texten har sin general och literary repertoire (jag kommer i fortsättningen beskriva dem 
som allmän och litterär repertoar) vilka båda tillför något till läsningen.24 Textens allmänna 
repertoar handlar om textens perspektiv och dess attityder kring moraliska värderingar, sociala 
praktiker, antaganden och trosuppfattningar. Läsarens allmänna repertoar består av hans eller 
hennes värderingar, politiska åsikter, trosuppfattningar och förväntningar, vilka kan förändras 
över tid.25 Textens litterära repertoar består av form, handling, karaktärsteckning etc. Läsarens 
litterära repertoar består av dennes uppfattningar om och tidigare erfarenheter av litteratur samt 
vilka strategier han eller hon använder vid läsandet. Dessa strategier, reading strategies, beskriver 
McCormick som olika tekniker läsare använder sig av för att behandla en text: 

They include such well-recognized activities as creating (or, as they conventionally may assume, 
’recognizing’) themes, identifying with characters, looking for a consistent point of view, creating 
literal/figurative distinctions, filling in gaps, relating the text they are reading to other texts, 
relating the text to personal experiences, responding to certain text strategies suck as viewpoint, 
tone, metre and mood in particular ways, reading playfully for multiple meanings, relating their 
own ‘personal’ response to the text to larger aspects of their culture.26 

Som jag skrev tidigare tillför både läsare och text sin allmänna och litterära repertoar till 
läsningen, vilket kan ge olika resultat. McCormick skriver om matching of repertoires (matchning) 
vilket sker när läsarens och textens repertoarer överensstämmer Gör de inte det uppstår 
mismatching of repertoirs (icke-matchning). Detta gäller de båda repertoarerna.27 Det finns även ett 
mellanting vilket McCormick kallar tension, spänning. Detta uppstår när läsaren är bekant med 

                                                 
22 McCormick (1994). s. 68ff. 
23 Ibid., s. 73f. 
24 Ibid., s. 72ff. 
25 Ibid., s. 76. 
26 Ibid., s. 86. 
27 Ibid., s. 87. 
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textens repertoar men av någon anledning motsätter sig den. McCormick menar att spänningar 
uppstår i de flesta läsningar och att denna spänning kan användas väl i pedagogiska 
sammanhang.28 Figur 1 visar hur ideologi och repertoarer hör ihop och sammankopplas vid 
läsningen. 

                                              

                                           
Figur 1. Model of reading situation.29 

 
McCormick betonar alltså både vad läsaren för med sig in i läsning bestående av personliga 
uppfattningar och erfarenheter och vad texten för med sig som är beroende av hur den är skriven 
och vilka idéer, uppfattningar och attityder den innehåller.  

Jag använder mig att McCormick teori kring läsning för att genom matchning och spänning se 
hur flickorna tar till sig det de läser. Inom den litterära repertoaren inkluderar jag inte bara 
skönlitteratur utan även andra sorters litteratur såsom tidningar och bloggar. Jag kopplar samman 
Furhammars kategorierer med McCormicks modell genom att jag ser läsningens funktion som en 
del av den litterära repertoarens lässtrategier.  

                                                 
28 McCormick, K., (1994). s. 87f. 
29 Ibid., s. 73. 
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 Forskningsläge 

Läsning i skolan och på fritiden 

Maria Ulfgard studerar i sin avhandling För att bli kvinna – och av lust. En studie i tonårsflickors läsning 
flickors reception av skönlitteratur. I studien intervjuas flickor från tre olika skolor i olika delar av 
landet om deras syn på läsning. Dessa tre är en skola som ligger i en storstads ytterområde, en 
grundskola på norrländska glesbygden och en grundskola på landsbygden i Sydsverige.30 I studien 
visar Ulfgard på hur de geografiska, sociala, kulturella och religiösa skillnaderna mellan de tre 
områdena påverkar flickorna, deras val av litteratur och hur de läser och uppfattar böckerna.31 
Studien fokuserar framför allt på hur läsningen hänger ihop med flickornas konstruktion av 
genus. Ulfgard visar på hur läsningen inte bara är lustfylld utan även är en del av flickornas 
identitetsutveckling. Flickorna i undersökningen uppger också ett kunskapsmotiv för läsandet. 
Det kan handla om att få ny kunskap om historiska skeenden men också en större förståelse för 
andra människor och omvärlden samt en praktisk förmåga i form av att man läs sig behärska 
språket bättre. Det senare betonas framför allt av flickor med invandringsbakgrund. I studien 
framkommer både hur flickorna kan tycka om och avfärda läsningen i skolan. Ulfgard menar att 
resultaten inte pekar på att en ensidig läsning av endast populärfiktion ska förekomma i 
undervisningen men att elevernas fritidsläsning bör fungera som inspiration för att bredda 
urvalet.32 

Ulfgards resultat om motiven till läsning stämmer överens med Lövgrens undersökning 
”Farlig lockelse – tonårsflickors läsning av romantikböcker”. Flickorna i undersökningen läser av 
lust och som tidsfördriv men i läsningen bearbetar de också frågor som är viktiga för dem: om 
vuxenlivet, relationer och kvinnorollen.33 I läsningen spelar igenkänning en viktig roll och 
flickorna lever sig in i böckerna och identifierar sig känslomässigt med karaktärerna.34 Flickorna i 
undersökningen betonar vikten av spänning, att det händer mycket och att texten behandlar 
människor och mänskliga relationer.35 I läsningen lär sig flickorna inte bara om sig själva utan kan 
även få faktakunskaper, som till exempel en bättre förståelse för historiska skeenden.36 Flickorna 
ger en bild av att det är en stor skillnad mellan deras läsning på fritiden och i skolan. I skolan läser 
de inte av lust och för upplevelsen utan bedriver vad de kallar ”skuggläsning” vilket innebär att 

                                                 
30 Ulfgard, M., (2002). För att bli kvinna - och av lust: en studie i tonårsflickors läsning. s. 111f. 
31 Ibid., s. 326ff. 
32 Ibid., s. 341. 
33 Lövgren, K., (1991) Farlig lockelse – tonårsflickors läsning av romantikböcker. s. 115f. 
34 Ibid., s. 197. 
35 Ibid., s. 104f. 
36 Ibid., s. 112. 
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läsa texten för att hitta svar på lärarens frågor.37 Denna läsning är vad Furhammar skulle beskriva 
som opersonligt instrumentell.  

Birgitta Bommarco har i sin studie Texter i dialog. En studie i gymnasieelevers litteraturläsning följt en 
klass på samhällsprogrammet. Bommarco är själv undervisande svensklärare för klassen. I studien 
har hon både samlat in material från eleverna i form av skrivna texter, såsom läsloggar, och 
intervjuat eleverna. Studien är uppdelad i två delar där den första fokuserar på hur eleverna 
arbetar med, skriver och samtalar om tre lästa romaner. Den andra delen består av intervjuer med 
tre elever med fokus på deras litteraturläsning, både i skolan och på fritiden, och hur de ser på 
svenskundervisningen. Bommarco kommer fram till att eleverna skapar mening åt och förståelse 
för texten både genom att formulera egna tankar och idéer i läsloggar och genom att diskutera i 
klassen. Hon lyfter fram att det är viktigt att skrivandet inte bara blir ett refererande och 
reproducerande av det lästa utan en produktion med utrymme för nya tolkningar och 
förstålelser.38 

En del elever uttrycker i undersökningen en önskan om att läsa fler romaner i 
svenskundervisningen. Bommarco ser tre möjliga förklaringar till detta. För det första handlar det 
om en tidsbrist och att eleverna inte hinner eller tar sig tid till att läsa på fritiden. Hon kopplar 
detta till att eleverna ser litteraturläsning som nyttig eller värdefull och att det är skolan som ger 
dem möjlighet att arbeta med litteratur. Den andra förklaringen handlar om att vissa elever vill 
läsa för att bli mer allmänbildade vilket kopplas till deras identitetsskapande. Den tredje 
förklaringen handlar om att eleverna hellre läser i grupp än i sin ensamhet. Detta ger dem en 
möjlighet att diskutera och reflektera över värderingar och livets frågor vilket uppskattas av 
eleverna som tycker att det gör läsningen roligare och intressantare.39 

Gunilla Molloy har i sin doktorsavhandling Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av 
skönlitteratur på högstadiet följt fyra klasser på fyra olika högstadieskolor i deras svenskundervisning. 
I varje klass kommer det fram en huvudfråga kring litteraturundervisningen: Varför ska vi läsa 
skönlitteratur? Hur kan vi diskutera skönlitteratur? Vad talar vi inte om? Vad talar texten om? 

Molloy finner att eleverna vill känna igen sig själva och sina funderingar och vardagsproblem i 
det som de läser. Eleverna vill ha svar på frågor som kan vara djupa och problematiska. Dock 
finner Molloy att diskussioner kring dessa brinnande och för eleverna viktiga ämnen ofta uteblir. 
En del lärare tycker att ämnena är för känsliga eller komplicerade vilket gör att de inte vet hur de 
ska ta upp och arbeta med dem. Ett exempel är en lärare, Cissi, som finner det svårt att prata om 
och ta upp existentiella frågor såsom självmord, ätstörningar och sexualitet. Molloy poängterar 
för det första att läraren inte behöver oroa sig för att ta upp ämnet då det redan är ”uppe” via 
eleverna. För det andra menar hon att frågorna skulle vara svårhanterliga inte är ett argument för 

                                                 
37 Lövgren, K., (1991) s. 113. 
38 Bommarco, B., (2006). Texter i dialog: en studie i gymnasieelevers litteraturläsning. s. 215. 
39 Ibid., s. 219f. 
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att ignorera dem. För det tredje att Cissi inte tänkt på att hon skulle kunna vara en bland många 
deltagare i klassrummet som är osäker och inte har något absolut svar på dessa svåra frågor.40  

I undersökningen framkommer det att flickor i högre utsträckning än pojkar läser 
skönlitteratur. Molloy pekar även på att litteratururvalet domineras av manliga författare och 
huvudkaraktärer. Molloy lyfter fram att det inte bara handlar om att läsa om starka kvinnliga 
karaktärer. Hon ger exempel på hur både pojkar och flickor avvisar starka och självständiga 
kvinnliga karaktärer i bokdiskussionerna. Det Molloy efterlyser är en diskussion kring både 
elevernas och textens allmännas repertoarer angående kön och genus.41 

Helen Scmidl undersöker i Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass 
hur fyra klasser i årskurs åtta läser och arbetar med skönlitteratur i undervisningen. Studien 
inkluderar intervjuer med lärare angående hur de ser på litteraturundervisningen och med elever 
angående vad de läser på fritiden och hur de uppfattar läsningen i skolan. Schimdl genomför även 
observationer i klassrummen för att se hur undervisningen går till. Studien visar att flickorna läser 
mer än pojkarna. Elever av både könen betonar vikten av spänning vid läsningen men flickorna 
läser mer om relationer och betonar personbeskrivningar mer.42 Flickorna läser också med mer 
identifikation och ett större känslomässigt engagemang.43 Scmidl fann att elevernas intresse och 
en matchning mellan elevernas och textens repertoarer var avgörande för hur de uppfattade 
böckerna.44 Schmidl menar slutligen att diskussionerna av böckerna i hög grad koncentrerade sig 
på elevernas egna erfarenheter men utan paralleller till de frågor och problem som tas upp i 
böckerna samt att de spänningar som uppstod mellan textens och elevernas repertoarer inte gav 
upphov till någon diskussion.45 Schmidl efterfrågar en litteraturundervisning som inte bara 
fokuserar på elevernas erfarenheter och tankar utan där litteraturhistoria och textanalys får lika 
stor plats som frågor kring teman och problem.46  

Elaine Millard undersöker i Differently Literate. Boys, Girls and the Schooling of Literacy pojkar och 
flickors läsning både på fritiden och i skolan. Hon kommer fram till att flickor läser mer 
skönlitteratur än pojkar. Hon menar även att texterna flickorna läser, som handlar om relationer 
och känslor, stämmer bättre överens med vad de läser i skolan än pojkarnas texter som består av 
äventyr och actionfyllda berättelser.47 Att läsningen i skolan tilltalar flickorna riskerar att få 
pojkarna att inte läsa något överhuvudtaget då läsningen inte blir lustfylld.48 Millard visar på att 
lärarna har en viktig roll i att få eleverna läsmotiverade. Hon menar att lärarna måste välja texter 
som utmanar eleverna och ger dem möjlighet att diskutera olika uppfattningar med varandra. 

                                                 
40 Molloy, G.,(2002). Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet. s. 247ff. 
41 Ibid., s. 320ff. 
42 Schmild, H., (2008). Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass, s. 299f. 
43 Ibid., s. 301. 
44 Ibid., s. 304f. 
45 Ibid., 317f. 
46 Ibid., s. 322f. 
47 Millard, E., (1997). Differently Literate. Boys, Girls and the Schooling of Literacy. s. 75f. 
48 Ibid., s. 122. 
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Hon menar att man inte bara ska fokusera på till exempel karaktärsteckning vid arbetet med 
läsningen utan även välja texter som behandlar de unga elevers frågor kring livet. Millard visar 
också på att eleverna i skolan får läsa om sådant som de upplever här och nu medan de på 
fritiden läser om ämnen som de kommer stötta på senare i livet.49  

Camilla Andersson undersöker i examensuppsatsen ”Den som läser måste välja”. En studie av 
gymnasieelevers läsvanor och gymnasielärares val av skönlitteratur i undervisningen vad och hur mycket 
gymnasister läser på fritiden och vad deras inställning till läsning i skolan är. Hon finner att 
flickor läser i högre utsträckning än pojkar. Vad eleverna läser varierar från person till person 
men Andersson kan peka på att flickorna har ett stort intresse av att läsa deckare och 
självbiografier medan pojkarna tenderar att läsa fantasy och tidningar.50 Studien visar att de allra 
flesta elever anser att det är viktigt att läsa och framhåller positiva effekter som ett större 
ordförråd, allmänbildning, bättre fantasi och kunskap om andra människor. På fritiden läser 
eleverna för att det är roligt, avkopplande, intressant och allmänbildande.51 

Jeanette Carlsson och Ann-Charlotte Persson undersöker i sitt examensarbete Gymnasieelevers 
läsvanor utanför skolan elevers fritidsläsning. De kommer fram till att flickorna i deras studie är mer 
vana och mogna läsare än pojkarna och att flickorna väljer mer avancerad litteratur i ifråga om 
svårighetsgrad och ämne. Förutom skönlitteratur läser flickorna biografier, fakta och lyrik. 
Studien visar också att skolarbete prioriteras före fritidsläsning och att de ovana läsarna gärna 
läser tidningar på bekostnad av bokläsning.52 I studien framkommer både positiva åsikter om 
skolans litteraturläsning där den fungerar som en inspirationskälla och negativa uppfattningar om 
undervisningen av litteratur som traditionell och tråkig. Carlsson och Persson kan dock inte finna 
någon skillnad i själva undervisningen för de elever som är positiva och negativa som skulle 
förklara detta.53 Slutligen förespråkar de mer ungdomsböcker i litteraturundervisningen för att 
skapa ett läsintresse hos framför allt de läsovana eleverna.54  

Johan Adler och Erika Lundgren har gjort en enkätundersökning som presenteras i 
examensarbetet Elevers läsvanor och attityder till litteratur. Resultaten visar att flickor läser mer och 
oftare än pojkar och dessutom har en positivare attityd till litteratur där den största skillnaden 
ligger i om man tycker att läsning är rolig eller tråkig. En annan skillnad är att flickorna i högre 
utsträckning anser att läsningen är viktig för dem själva. Flickorna läste framför allt 
kärleksromaner och realistisk litteratur medan de pojkar som läser håller sig till deckare, fantasy 
och skräck.55 Slutligen visar studien att både pojkarna och flickorna läser för identitetsskapande 

                                                 
49 Millard, E., (1997). s. 163 
50 Andersson, C., (2007)”Den som läser måste välja”. En studie av gymnasieelevers läsvanor och gymnasielärares val av 
skönlitteratur i undervisningen. s. 27f. 
51 Ibid., s. 30. 
52 Carlsson, J. och Persson, A., (2001). Gymnasieelevers läsvanor utanför skolan. s. 18. 
53 Ibid., s. 20. 
54 Ibid., s. 20f. 
55 Adler, J. och Lundgren, E., (2003). Elevers läsvanor och attityder till litteratur. s. 29ff. 



16 
 

och självbekräftelse.56 Adler och Lundgren efterfrågar en litteraturundervisning som är 
individanpassad där alla elever får möjlighet att finna vägar till litteraturen.57  

Christina Olin-Scheller undersöker i sin avhandling Mellan Dante och ”Big Brother”. En studie om 
gymnasieelevers textvärldar, fiktionsläsning i skolan och på fritiden med fokus på det vidgade 
textbegreppet. Undersökningen visar att flickor läser skönlitteratur och olika sorters texter i högre 
grad än pojkar som håller sig till ett fåtal texttyper. Flickorna har genom sin fritidsläsning 
utvecklat olika lässtrategier och breda litterära repertoarer som gör att de har lättare att ta till sig 
texterna i svenskundervisningen. En skillnad mellan fritidens och skolans texter är 
huvudkaraktärernas kön. Medan flickorna på fritiden ofta läser om starka kvinnor domineras 
svenskundervisningens texter av män och pojkar vilket gör att flickorna har svårt att identifiera 
sig.58 

I licentiatavhandlingen Medier och identitet i gymnasiets mångkulturella vardag studerar Anette 
Årheim hur litteratur och andra medier påverkar elevernas syn på mångkultur. Årheim intresserar 
sig för läsning och medieanvändande i skolan och på fritiden.  

I sin avhandling visar Årheim bland annat hur en elev, Tomas, genom att läsa olika sidor på 
Internet får sina fördomar gentemot invandrare bekräftade. Hans negativa bild av invandrare 
bekräftas också när han läser skönlitteratur som Liza Marklunds Gömda. När Tomas läser tar han 
bara in sådant som bekräftar hans främlingsfientliga inställning och utelämnar sådant som 
utmanar den. Årheim pekar på hur faktionslitteratur59, som Gömda, kan reproducera fördomar 
om receptionen hålls till eleven och är tyst.60 Hon menar också att Tomas, i likhet med sina 
klasskamrater, har svårt att skilja på medierad och upplevd erfarenhet vilket hon ser som en 
didaktisk utmaning för dagens skola.61  

Anette Årheim fortsatte att följa samma klass vilket resulterade i  avhandlingen När realismen 
blir realistisk. Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares tolkningsstrategier som handlar om hur 
ungdomar upplever vad som är sant, eller ”verkligt”, när de läser. Hon koncentrerar sig framför 
allt på faktionslitteratur vilket Årheim beskriver som ”texter med sanningsanspråk, där det 
autentiska material man hänvisar till är stark dramatiserat och fiktionaliserat.”62 Typexempel för 
en sådant verk är Liza Marklunds Gömda. Studien visar på att ungdomarna har svårt att skilja på 
vad som är fakta och fiktion. De läser dessa romaner med en dubbel lustkänsla och menar att de 
fått en estetisk njutning samtidigt som de känner att de lärt sig något genom att de fördjupat sig i 
”sanningen” kring aktuella samtidsproblem.63 Eleverna i undersökningen visade sig också kunna 

                                                 
56 Adler, J. och Lundgren, E., (2003). s. 31. 
57 Ibid., s. 40. 
58 Ibid., (2006). s. 227f. 
59 Se nästa stycke. 
60 Årheim A., (2005). Medier och identitet i gymnasiets mångkulturella vardag. s. 55. 
61 Ibid., s. 120. 
62Årheim, A., (2007). När realismen blir orealistisk: litteraturens "sanna historier" och unga läsares tolkningsstrategier. s. 
20. 
63 Årheim, A., (2007). s. 190. 
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se nytta med att bli ”tvingade” att läsa en viss bok utvald av läraren istället för att få välja en egen 
vilket Årheim tolkar som att man som svensklärare kan införa gemensam läsning på bekostnad av 
ett fritt individuellt litteraturval.64 

Svenska som ett demokratiämne 

I kursplanen för svenska står det att eleverna genom att läsa texter ska skapa sig en förtrogenhet 
för demokratiska, etiska och mänskliga värden men även få en ”medvetenhet om samhällets 
destruktiva krafter att reagera mot”.65 Många receptionsforskare som studerar skolan inriktar sig 
på hur svenska kan bli ett demokratiämne genom läsningen. Molloy menar att det bör ske en 
förändring av svenskämnet där demokratifrågor borde sammanfogas in i det vanliga 
svenskarbetet och inte som separata teman. Svenskämnet bör även samverka mer med de 
samhällsvetenskapliga ämnena.66 Hon menar att den didaktiska frågan vad (som ska läsas) borde 
komma efter frågan vem (ska tala om vad). Detta skulle, enligt Molloy, göra att läraren istället för 
att först tänka på vad eleven ska lära sig om ämnet och litteraturen snarare skulle ställa sig frågan 
vad hon, läraren, ska lära sig om eleven så att han eller hon hamnar i centrum. Detta skulle leda 
till att ”vägen till kunskap för eleverna om jaget och omvärlden [skulle] gå genom språk och 
litteratur.”67 Molloy förespråkar det deliberativa samtalet där fokus inte bara ligger på att uttrycka 
egna idéer och åsikter utan lika mycket på att lära sig att lyssna på andras. Inom ett deliberativt 
samtal ställs olika synsätt mot varandra och det ges utrymme för olika argument och idéer och 
alla deltagarna bemöts med respekt. Molloy menar, och ger exempel på, hur ett deliberativt samtal 
om texter, inte bara skönlitteratur, kan vara ett sätt för att eleverna att diskutera moraliska och 
etiska problem. Då kan det deliberativa samtalet ha en demokratiskt fostrande effekt genom att 
eleverna får lära sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och eleverna blir utmanade att 
reflektera kring sin egna, vanemässiga, syn på omvärlden.68  

Årheim utgår från Nussbaums begrepp narrativ fantasi vilket beskrivs som ” förståelsen för vad 
det skulle innebära att vara i en helt annan individs position”69 vilket hon menar är ”den typ av 
kunskap som alltså är en förutsättning för att elevers attityder gentemot den mångkulturella 
verkligheten ska utvecklas mot undervisningsmålen.”70 Årheim pekar på att i dagens ökade 
medieutbud finns det fler kanaler för eleverna till narrativ fantasi. Hon menar att trots de många 
konkurrerande medierna har skönlitteraturen inte spelat ut sin roll. Hon menar istället att 
skönlitteraturen och litteratursamtal behövs för att öka elevernas omvärldsförståelse: ”Snarare 

                                                 
64 Ibid., s. 194f. 
65 Skolverket, (2000). GY.2000:16, Samhällsvetenskapsprogrammet: programmål, kursplaner, betygskriterier och 
kommentarer. s. 171f. 
66 Molloy, G., (2002). s. 310. 
67 Ibid., s. 314. 
68 Ibid., s. 217ff. 
69 Årheim, A., (2005). s. 14f. 
70 Ibid., s. 118. 
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betyder resultaten att utan skönlitteraturläsning och litteratursamtal blir komplexiteten i 
medierade erfarenheter mindre och en viktig kugge går därmed förlorad i omvärldsförståelsen.”71  
Samtidigt skriver hon att studien pekar på att även de som inte läser skönlitteratur fortfarande 
kan, via andra medier, utveckla sin narrativa fantasi vilket hon ser som en ”angelägenhet för 
lärarutbildningen att göra något konstruktivt av denna möjlighet”.72 

Bommarco förespråkar en litteraturundervisning som hon kallar det utvidgade klassrummet där 
eleverna blir mer delaktiga i undervisningen. Bommarco betonar vikten av att eleverna ska kunna 
relatera läsningen till sina egna liv, tankar och erfarenheter. Hon menar även att undervisningen 
kan ske ämnesövergripande. Ett sådant synsätt, menar Bommarco, skulle kunna göra 
svenskämnet till ett demokrati- och värdegrundsämne. Undervisningen bör då uppmuntra till ett 
kritiskt tänkande och ett meningsfullt skapande där arbetet kring läsningen både fokuserar på 
livet i och utanför texten.73  

Ulfgard kopplar ihop sin studies resultat med skolans litteraturundervisning och kommer fram 
till att för att göra den meningsfull måste läsningen inte bara vara lustfylld utan även kunna hjälpa 
eleverna att växa och utvecklas som människor. Detta menar Ulfgard ryms inom skolans 
styrdokument angående värdegrund och kulturella kapital där en mängd av olika litteratur kan 
rymmas.74 Hon förespråkar en litteraturundervisning som inte förkastar elevernas egna val och 
tolkningar av litteratur men som erbjuder möjlighet till att möta annan litteratur med andra 
skildringar och perspektiv. Ulfgard menar att läsning av olika former av texter som har olika 
perspektiv bara är en del i arbetet att utveckla eleverna som människor. Där till förespråkar hon 
ett flerstämmigt klassrum där alla elever får komma till tals och genom reflektion med sig själv 
och varandra utvecklas som människor vilket skulle vara demokratifostrande.75  

Diskussion av tidigare forskning 

Som framgått har det bedrivits en hel del forskning om läsvanor både i skolan och på fritiden av 
både skönlitteratur och andra texter. Ingen av de undersökningar jag tagit del av har dock använt 
sig av Furhammars definitioner för att kategorisera läsningen. Om svenska ska kunna bli ett 
demokratiämne genom läsning så måste läsningen på något sätt bli personligt instrumentell 
eftersom det är då läsningen kopplas till den egna personen genom att en förändring av åsikter 
och en ökad förståelse för sig själv och omvärlden kan ske. Denna undersökning bidrar då 
förhoppningsvis till en del till forskningen kring läsning. 

                                                 
71 Årheim, A., (2005). s. 118. 
72 Ibid., s. 131. 
73 Bommarco, B., (2006). s. 225f. 
74 Ulfgard, M., (2002). s. 346f. 
75 Ibid., s. 343ff. 
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Design och datainsamling 

Urval 

Eftersom jag avser att göra en undersökning av flickors läsning ville jag, för att förenkla arbetet, 
få fram en klass med många flickor i. Jag tog då kontakt via e-post med flera svensklärare där jag 
förklarade syftet med min undersökning. Det visade sig vara svårt att få några att ställa upp då en 
hel del lärare svarade att de fått många förfrågningar och att det tar för mycket tid av 
undervisningen. Dock fick jag kontakt med en lärare som tyckte undersökningen lät intressant 
och som trodde sig ha en klass som passade till undersökningen. Jag bad läraren att fråga klassen 
om de kunde ställa upp på enkät samt eventuell intervju vilket de sade sig vara villiga att göra. 

Presentation av skolan och klassen  

Undersökningen gjordes i en klass på en gymnasieskola centralt belägen i en större stad i 
Mellansverige. På skolan finns både teoretiska och praktiska program såsom 
samhällsprogrammet, byggprogrammet, fordonsprogrammet samt estetiska program. Klassen jag 
gör min undersökning i är en blandad klass med hälften samhällselever och hälften estetelever 
med samhällsinriktning. De läser olika kurser beroende på inriktning men har gemensamma 
lektioner i kärnämnena. Klassen består av 27 flickor och två pojkar. I denna undersökning har jag 
valt att exkludera pojkarna då det är flickors läsning jag är intresserad av och att de, på grund av 
sitt låga antal, skulle kunna vara lätta att identifiera. Av de 27 flickorna läser tretton på det 
estetiska programmet och fjorton på det rena samhällsprogrammet. Av de 27 flickorna valde två 
att inte ingå i undersökningen.  

Enkät som urvalsmetod 

Jag använde mig av en enkät som underlag för att välja ut respondenter till intervju. Peter 
Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud skriver i Metodpraktikan. 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad att en enkätundersökning är ett bra sätt att få fram 
ett slutgiltigt urval där de rekommenderar att man frågar två eller tre gånger så många som man 
tänkt sig till det slutgiltiga urvalet.76 Jag ville få maximal variation i urvalet för att få med olika 
sorters läsare.  Eftersom Esaiasson m. fl. menar att man i urvalet inte ska använda sig av alltför 
många höll jag mig till två kriterier.77  

                                                 
76 Esaiasson, P., Mikael, G., H., Oscarsson och Wängnerud, L., (2007) Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. s. 294. 
77 Ibid., s. 292f. 
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Av de 25 flickorna i klassen som besvarade enkäten var det fjorton stycken som kryssade i att 
de kunde ställa upp på intervju. Urvalet för intervju baserades på om flickorna läste eller inte läste 
skönlitteratur på fritiden. PISA-undersökningen visar att sambandet mellan fritidsläsning och 
prestation inom läsförmåga är starkast i form av läsning av skönlitteratur.78 Även fast det inte är 
läsförmåga jag ämnar undersöka så visar det på att det finns en skillnad mellan de som läser och 
inte läser skönlitteratur. Detta menar jag gör det relevant att utgå från läsning av just 
skönlitteratur för ett urval. Utifrån detta kriterium valde jag ut tre flickor som läste och tre flickor 
som inte läste skönlitteratur på sin fritid. De tre i varje grupp togs ut efter deras inställning till de 
texter de läste i svenskundervisningen79. Inom de båda grupperna fick jag med en flicka som var 
negativt inställd till texterna i svenskundervisningen (tyckte texterna var tråkiga och ointressanta), 
en flicka som var positivt inställd (tyckte texterna var roliga och intressanta) samt en flicka som 
hade både positiva och negativa omdömen om texturvalet. Genom att basera urvalet på om de 
läste eller inte läste skönlitteratur på fritiden och vad de ansåg om texturvalet i skolan ville jag få 
fram olika sorters läsare som kunde ge olika svar på vad deras funktion med läsningen var. En av 
flickorna, Anja, uppgav i enkäten att hon inte läste skönlitteratur. I intervjun visade det sig dock 
att hon läste skönlitteratur på sommaren. I intervjuerna framkom det att skillnaden inte bara låg i 
om de sex flickorna läste skönlitteratur eller inte utan även i vad de läste för andra sorters texter 
och i vilken omfattning. Jag kallar därför de två kategorierna för vana respektive ovana läsare.  

Samtalsintervju 

Undersökningens huvudsakliga metod är samtalsintervju. Det jag är intresserad av är elevernas 
upplevelse av läsning snarare än att tolka deras svar som faktiska förhållanden. Därför använder 
jag mig av en respondentundersökning där det man studerar är studieobjekten själva och deras 
egna föreställningar.80 Esaiasson m.fl. menar att samtalsintervjuns fördelar är att man kan få 
oväntade svar och det finns utrymme för följdfrågor. Metoden lämpar sig när man vill undersöka 
människors livsvärldar, alltså vilken mening människor ger till olika fenomen.81 Eftersom jag är 
intresserad av är hur eleverna själva uppfattar litteraturundervisningen och sin egen läsning 
lämpar sig samtalsintervju till min undersökning. Esaiasson m.fl. skriver att ha utgångspunkten i 
människors vardagserfarenheter kan ses som ett signum för samtalsintervjun.82  Intervju 
användas med fördel då min undersökning fokuserar på elevernas vardagsuppfattningar.  
Forskarens strävan ska vara att förstå världen som intervjupersonen själv upplever den83 och det 
är den utgångspunkten jag själv har i undersökningen.  

                                                 
78 Skolverket, (2010). Rustad att möta framtiden?: PISA 2009 om 15 åringars läsförståelse och kunskaper i matematik 
och naturvetenskap. s. 30. 
79 Detta grundade jag på vilket svar de gav på fråga 3. Se bilaga 1. 
80 Esaiasson, P, Gilljam, M., Oscarsson, H. och Wängnerud, L., (2007).  s. 258. 
81 Ibid., s. 284ff. 
82 Ibid., s. 285. 
83 Ibid., s. 286. 
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Inför intervjuerna gjorde jag en intervjuguide. Esaiasson m.fl. påpekar att man ska tänka på 
både form och innehåll. Innehållet ser till att man håller sig till sin problemställning medan 
formen ser till skapa en situation där intervjupersonen känner sig manad till att berätta om sina 
erfarenheter. Grundregeln för en intervju är att frågorna ska vara korta lätta att förstå. En bra 
intervju karaktäriseras av korta frågor och långa svar. Man ska dessutom undvika för många 
”varför-frågor” då dessa kan ge sken av ett läxförhör. De viktigaste frågorna man vill ha svar på 
ska ställas i deskriptiv form för att få fram spontana svar förankrade i intervjupersonens egen 
verklighet.84  

Esaiasson m.fl. betonar att man ska göra provintervjuer med någon som liknar de ”riktiga” 
intervjupersonerna som möjligt.85 Därför gjorde jag även två pilotintervjuer i klassen jag 
undersökte. Överlag tyckte jag att de intervjuerna gick bra men fick även insikt om att vissa 
frågor inte fungerade, vilka jag fick ändra för de riktiga intervjuerna. Jag tyckte att den första 
pilotintervjun blev lite väl styrd av mig och mina frågor. I den andra pilotintervjun testade jag 
istället att utgå ifrån enkäten och be eleverna beskriva och förklara de texter de kryssat i enkäten. 
Jag ställde sedan följdfrågor kring dessa svar vilket gav mer utvecklade svar. 

Jag har lagt upp min intervjuguide efter de rekommendationer Esaiassons m.fl. ger.86 Jag 
inledde med ett par introduktionsfrågor som handlar om eleven själv. Detta för att skapa en god 
stämning och inte gå in på de tyngre frågorna direkt. Intervjuguiden är upplagd efter två 
huvudteman som är ”läsning i skolan” och ”läsning på fritiden”. Inom dessa teman finns först 
tematiska frågor i deskriptiv form där intervjupersonen fick utveckla vad hon anser som viktigt. 
Sedan följde mer direkta frågor för att få svar på det jag ville veta som inte framkommit tidigare. 
Frågorna följdes upp av följdfrågor ifall något var oklart eller om jag ville att respondenten skulle 
utveckla sitt svar. Intervjuguiden kompletterades som jag skrivit ovan av elevens ifyllda enkät i de 
fall hon hade svårt att svara. Dessa frågor var av typen ”Du har kryssat i att du läser tidningen, 
kan du berätta lite om vad du läser då?”.  

I slutet av intervjun ställde jag tolkande frågor för att se om jag uppfattat respondenten 
korrekt. Detta gjorde jag i slutet för att inte påverka intervjun då intervjuarens egna föreslagna 
tolkningsmöjligheter lätt kan påverka respondenten så att den inte svarar spontant.87  

Intervjuerna gjordes under lektionstid på skolan i ett grupprum. Detta för att flickorna skulle 
känna sig trygga i deras egen miljö.88 Intervjuerna tog mellan 35-50 minuter beroende på hur 
mycket flickorna utvecklade sina svar. Analysen består av fallbeskrivningar där jag använde mig 
av koncentrering vilket innebär att sammanfattar långa uttalanden till kortare stycken utan att 
andemeningen går förlorad.89 Flickornas läsning delas in efter Furhammars kategorier. För att ett 

                                                 
84 Ibid., s. 298. 
85 Ibid., s.302. 
86 Esaiasson, P, Gilljam, M., Oscarsson, H. och Wängnerud, L., (2007). s. 298ff. 
87 Ibid.,s. 299. 
88 Ibid., s. 302 
89 Ibid., s. 305 
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analysredskap ska vara god ställs både tekniska och intellektuella krav. De tekniska kraven är att 
komponenterna ska vara möjliga att operationalisera, ska vara baserade på entydiga principer, 
kategorierna ska vara ömsesidigt uteslutande samt uttömmande eller täckande. De intellektuella 
kraven är mer oprecisa men går ut på att indelningarna ska var fruktbara och säga någonting.90  

Forskningsetiska reflektioner 

I undersökningen har jag tagit hänsyn till Forskningsrådets individsskyddskrav som kan delas upp 
i fyra huvudkrav. Dessa är informations-, samtyckes, konfidentialitets- och nyttjandekravet.91 I 
enlighet med informationskravet har jag informerat flickorna vad studien handlar om och att 
deltagande är helt frivilligt och får avbrytas när som helst.92 Flickornas samtycke har inhämtats 
enligt samtyckeskravet. Är de undersökta under femton år eller om undersökningen är av känslig 
karaktär ska samtycke hämtas från vårdnadshavare.93 Eftersom eleverna är över femton år och 
undersökningen inte är av känslig etisk karaktär ansåg jag att eleverna själva kunde samtycka till 
deltagande utan att inhämta samtycke från vårdnadshavares sida. 

Enligt konfidentialitetskravet bör man använda sig av åtgärder för att försvåra att en 
identifiering av enskilda individer. Ett övervägande ska ske mellan det förväntade 
kunskapstillskottet och risken för att någon ska kunna identifieras.94 Jag nämner inte skolans 
namn och använder fingerade namn för flickorna. Vid beskrivningen av flickorna har jag ändrat 
vissa citat men behållit andemeningen. Det finns en risk för att flickorna skulle kunna identifieras 
efter deras val av litteratur . Här har jag gjort en övervägning där jag anser att kunskapen jag får 
fram väger över för den risk för identifikation som finns.  

Slutligen har det insamlande materialet och personuppgifter bara använts till denna 
undersökning och inte i några andra kommersiella eller icke-vetenskapliga syften i enlighet 
nyttjandekravet.95 

Metoddiskussion 

God resultatvalididet är beroende av god begreppsvaliditet och reliabilitet. Reliabiliteten påverkas 
vid fel i insamlandet av material.96 För att detta ska undvikas har jag varit noggrann vid både 
förberedelser, genomförande samt analys av intervjuerna. Ovan har jag beskrivit hur intervjuerna 
förbereddes. Intervjuerna spelades in på ett röstmemo. Efter insamlandet lyssnade jag igenom 

                                                 
90 Ibid., s. 156f. 
91 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 6. 
92 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 7. 
93 Ibid., s. 9f. 
94 Ibid., s. 12ff. 
95 Ibid.,.  s. 14. 
96 Esaiasson, P, Gilljam, M., Oscarsson, H. och Wängnerud, L., (2007). s. 63. 
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intervjuerna en gång innan jag transkriberade dem. Sedan lyssnade jag igenom intervjun igen för 
att se att jag transkriberat materialet korrekt.  

Indelningarna efter Furhammars kategorier tycker jag uppfyller de tekniska och intellektuella 
kraven. Indelningar av läsningen i kategorier är beroende av tolkningar av mig. Jag har vid dessa 
försökt vara så noggrann som möjligt för att göra flickornas svar rättvisa. I resultatdelen redovisar 
jag flickornas utsagor och på vilket sätt jag resonerat för att kategorisera dem. Läsaren kan då 
själv bilda sig en uppfattning om mina tolkningar är godtagbara. 

Begreppsvaliditeten handlar om att man har ett samband mellan teori och operationell 
indikator97. Detta tycker jag att jag uppfyller då jag vill undersöka elevernas egna uppfattningar 
och då är, som jag varit inne på tidigare, samtalsintervjuer ett bra sätt att göra detta på. 
Furhammars kategorier är framtagna för intervjusvar eftersom de grundar sig på personens 
uppfattning om sitt eget utbyte av läsningen.98 

I och med att jag valde att studera några få utvalda elever från en klass kan jag inte uttala mig i 
procentsatser hur mycket och vad svenska flickor läser. Det är inte heller mina intentioner. Jag 
ska istället generalisera till tankekategorier och möjliga tolkningar av världen. Man gör då inte 
anspråk på att uttala sig om alla människor i den här kategorin i frekvenser utan mer abstrakta 
fenomen. Tanken är att det bara finns ett visst antal huvudsätt att uppfatta fenomenet i fråga.99 
Eftersom jag styrt urvalet genom enkäter har jag medvetet fått fram flickor som läser respektive 
inte läser skönlitteratur på sin fritid samt har olika inställningar till texterna i 
svenskundervisningen. Jag gjorde detta för jag ville ha fram olika sorters läsare för att se om de 
hade olika uppfattningar kring hur och varför de läser på fritiden och i svenskundervisningen. De 
intervjuade flickorna är således inte representativa för klassen eller gymnasieflickor i stort. Hade 
urvalet skett efter andra kriterier, till exempel slumpmässigt, hade resultatet kunnat se annorlunda 
ut.  

Esaiasson m. fl. är att man ska vara medveten om de effekter som finns av vem som ställer 
frågorna men att man inte ska överdriva intervjueffekterna.100 En omedveten påverkan från 
intervjuaren kan vara uttal, mimik och gester.101 Det kan även uppstå felaktigheter genom att 
respondenterna anpassar sina svar till vad de förväntas svara.102 I intervjuerna kan en omedveten 
påverkan skett från min sida i form av hur jag ställt frågorna och reagerat på svaren. Det finns 
även en risk för att flickorna svarat efter vad de tror jag vill veta. Jag fick dock känslan av att 
flickorna svarade ärligt och inte anpassade sina svar men detta är svårt att säga säkert. I början av 
intervjun betonade jag också att det inte fanns några rätta svar utan att jag var intresserad av vad 
flickorna faktiskt tyckte. 

                                                 
97 Ibid., s. 64. 
98 Furhammar, S., (1997). s. 133 
99 Ibid,. s. 189f. 
100 Esaiasson, P, Gilljam, M., Oscarsson, H. och Wängnerud, L., (2007). s. 301. 
101 Ibid., s. 265f. 
102 Ibid., 266. 
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Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i fritidsläsningen och läsningen i skolan. Under fritidsläsningen 
presenteras varje flicka för sig där jag redogör för vad de läser och vilket utbyte de har av 
läsningen. Läsningen i svenskundervisningen presenteras efter vad flickorna läser där deras 
utbyten av läsningen presenteras tillsammans. 

Fritidsläsning 

Anja  

Anja är sexton år och går på samhällsprogrammet och trivs bra men tycker det är mycket 
repetition från högstadiet. Hemma hos henne finns lite böcker, magasin och dagstidningar. Det 
finns datorer hemma och hon har en egen dator. På fritiden håller hon på med musik, umgås 
med kompisar och pluggar. Hon är också väldigt intresserad av mode och design och beskriver 
sig själv som en ”modetjej”. 

Anjas läsning består framför allt av modetidningar och bloggar. Bland modetidningarna läser 
hon de flesta och nämner som exempel Cosmopolitan och Veckorevyn. Exempel på när hon kan 
plocka fram en modetidning är när hon ligger i sängen innan hon ska somna, sitter på bussen, 
solar på stranden på sommaren eller har allmänt tråkigt. Läsningen fungerar då som tidsfördriv 
och nöje. Läsningen ger henne också kunskaper om vilka nya kollektioner som kommer och vilka 
”som gäller” vilket är viktigt för henne då hon identifierar sig själv som en ”modetjej”. Läsningen 
kan beskrivas dels som opersonlig upplevelseläsning då utbytet är tidsfördriv och avslappning 
som generar ett personligt instrumentellt utbyte där läsningen ger henne kunskap som är viktig 
för hennes identitet. Anja läser även bloggar som t.ex. Kenza och Kissie. Bloggarna läser hon för 
att hon tycker att bloggförfattarnas liv är spännande och att det är kul att se vad de gör. 
Läsningen är rent nöjes- och upplevelseinriktad då Anja menar att hon inte läser för att lära sig 
någonting nytt eller reflekterar över det lästa. Detta får kategoriseras som opersonlig 
upplevelseläsning. 

Anja läser ingen skönlitteratur under terminerna men på somrarna händer det att hon läser 
skönlitteratur. Exempel på böcker hon läser är Twillight-serien.  Det som gör dem bra är att de är 
spännande och att hon dras in i bokens handling. Twillight-böckerna tycker hon är ett bra exempel 
på en bra bok eftersom ”när man slutar med första boken vill man börja med andra på en gång 
för den har sånt avslut att det är spännande.” När hon läst klart serien beskrivs det både som 
roligt då hon får en förståelse och ”allt knyts ihop”. När hon läser kan hon också identifiera sig 
med karaktärerna och hon menar att ”man känner hur man skulle känna själv i den situationen”. 
Även fast läsningen är reflexiv med inslag av igenkänning får läsningen primärt betecknas som 
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opersonlig upplevelseläsning på grund av betonande av spänningen och att hon läser för att se 
hur det går. Denna läsning genererar dock en personlig upplevelseläsning som framkommer av 
identifiering med karaktärerna.  

I Anjas läsning finns tre utbytesformer representerade. Läsningen har dock framför allt en 
karaktär av opersonlig upplevelseläsning där tidsfördriv och spänning har stor del i utbytet. Detta 
utbyte genererar en personlig upplevelseläsning. Det finns även ett utbyte av opersonlig 
instrumentell läsning. Anjas litterära repertoar består av bloggar och modetidningar, förutom 
skönlitteratur på somrarna. 

Berit 

Berit är sexton år går på samhällsprogrammet som hon trivs bra på. Hemma hos henne finns inte 
så mycket böcker men det finns en dagstidning. På fritiden umgås hon med kompisar, fikar och 
går på staden. Det finns datorer i hemmet och hon har sin egen dator. 

På fritiden läser hon lite då hon inte har tid och framför allt prioriterar att göra annat. Några 
gånger i veckan kan hon läsa lite bloggar. De hon läser är då de stora kända som Kissie, Paow och 
Kenza. Hon beskriver denna läsning som ett rent tidsfördriv och att hon tycker att det kan vara 
kul att se vad bloggerskorna gör eftersom det händer mycket saker i deras liv. Berit gör inga 
kopplingar till eller jämför med sitt eget liv utan ”tänker inte särskilt mycket på någonting utan 
läser bara för att det är roligt”.  

När hon äter frukost kan hon ibland läsa lite i dagstidningen. Hon bläddrar mest igenom 
tidningen och säger sig inte läsa om något speciellt. Den stora anledningen till att hon läser verkar 
vara att den ligger framme framför henne vid frukostbordet och hon vill ha något att göra medan 
hon äter. I och med tidningsläsandet håller hon sig lite uppdaterad om vad som händer i världen 
men hon menar att det är inte därför hon läser utan att det är något som kommer som en bonus. 

Berit läser lite modetidningar som till exempel Elle och Cosmopolitan. Detta sker när hon är 
hemma hos kompisar som har dessa tidningar då hon själv inte vill lägga ut pengar på dem. Hon 
tycker inte heller det skulle vara värt att gå till biblioteket för att läsa dem. I dessa tidningar läser 
hon lite allt möjligt om kärlek, kändisar, mode och kläder. Hon beskriver detta som en ren 
nöjesläsning där hon inte tar in särskilt mycket eller reflekterar över det lästa. Hon kan inte heller 
komma på någon nytta hon har av att läsa dem förutom att hon blir underhållen. 

Fritidsläsningen består framför allt av en opersonlig upplevelseläsning där fokus ligger på 
tidsfördriv och underhållning. Läsningen av dagstidningar genererar ett opersonligt instrumentellt 
utbyte i form av att hon håller sig uppdaterad om vad som händer i världen. Berits litterära 
repertoar består av bloggar, dagstidningar och modetidningar. 
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Cissi 

Cissi är sexton år och går på samhällsprogrammet med estetisk inriktning där hon trivs väldigt 
bra. I hemmet finns datorer och hon har en egen dator. Det finns inte särskilt mycket böcker 
men en dagstidning. Cissi ägnar fritiden år att hänga med kompisar, se på TV och att sitta 
framför datorn. 

Hon läser ingen skönlitteratur eller andra böcker på fritiden om hon inte har det i läxa från 
skolan. Hon kan inte minnas vilken som var den senaste skönlitterära bok hon läste på fritiden 
som inte var skolarbete. Hon säger däremot att det är ”klart att det kan vara roligt att läsa 
[skönlitteratur]” men att hon väljer bort det för att hon föredrar att göra annat. Det hon läser är 
begränsat till när hon sitter framför datorn, vilket hon gör nästan varje dag. Ett exempel är att 
hon läser Aftonbladet på Internet. Hon läser för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i 
världen och menar att hon blir lite mer allmänbildad. Det hon läser kopplar hon inte till sig själv 
utan ser det bara som ren fakta. Cissi läser även olika forum på Internet. Då läser hon om sina 
intressen som framför allt är musik. Om hon planerar att göra någonting kan hon läsa forum och 
få tips på hur hon ska göra och vad hon ska tänka på. Som exempel tar hon upp hur man får 
fram konsertbiljetter. Läsandet av tidningar och forum ger ett opersonligt instrumentellt utbyte.  

Cissi läser även olika bloggar som till exempel Kissie och Kenza. Hon säger att hon läser som ett 
tidsfördriv som hon inte ger henne någon kunskap eller erfarenhet. Utbytet består av en 
opersonlig upplevelseläsning. Sammanfattningsvis består läsningen framför allt av en opersonlig 
instrumentell läsning och opersonlig upplevelseläsning. Cissis litterära repertoar består bara av 
blogg- och tidningsläsning.  

Daniella 

Daniella är sexton år och på samhällsprogrammet med estetisk inriktning. Hon trivs och det går 
bra fast det kan vara ganska mycket plugg och många ämnen att läsa. Hemma finns datorer och 
hon har sin egen dator. Hemma hos Daniella har de en del böcker men framför allt finns det 
många facktidningar och magasin med olika inriktningar. Fritiden spenderar Daniella med att 
dansa, spela musik, surfar på Internet och umgås med kompisar. 

På fritiden läser Daniella en del skönlitteratur även om det blir mest på sommaren då skolan 
tar upp mycket tid och det går före. Hon säger att hon möjligtvis skulle vilja läsa mer skönlitterärt 
för att det är kul men det är ändå inget måste. De skönlitterära böcker hon ändå läser beskriver 
hon som ”chic-lit” med vilket hon menar böcker som är inriktade mot yngre kvinnor. Som 
exempel läser hon nu Kärleken, lyckan och meningen med livet av Elisabeth Gilbert. Hon blev 
intresserad av den på grund av filmatiseringen med Julia Roberts i huvudrollen. När Daniella läser 
skönlitteratur är det för att underhållas. En bra bok kännetecknas av att det finns en bra handling 
som man sugs med i. Inledningen ska fånga en som läsare. Daniella betonar vikten av detaljer i 
boken som till exempel personliga detaljer om karaktärerna och skämt. När hon läser kan hon 
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känna igen sig själv i någon karaktär och tänka ”Shit! Det skulle jag nog också säga.” 
Skönlitteraturen får betecknas som opersonlig upplevelseläsning, där underhållning och en 
fängslande handling är viktiga inslag, som kan generera en personlig upplevelseläsning i form av 
identifikation med karaktärerna.  

Hon läser även en hel del modetidningar. Det gör hon för att hon är väldigt modeintresserad 
och vill hänga med i trenderna och få inspiration till sin egen stil. I tidningarna tittar hon både på 
bilder och läser reportage och artiklar. Hon läser även en del facktidningar och magasin som 
finns hemma. Framför allt läser hon Amnesty för att hon själv är väldigt intresserad av 
samhällsorienterande ämnen. Hon kan lätt bli förbannad när hon läser om olika orättvisor i 
världen och läsningen kan ofta få henne att pröva och ändra sina åsikter och uppfattningar. 
Läsningen är personlig instrumentell då läsningen av modetidningar kopplas till hennes identitet 
och facktidningar får henne att ändra uppfattningar och åsikter.  

Bloggar läste hon mycket tidigare. Då läste hon de stora bloggarna som Kissie, Kenza och Foggie. 
Hon har dock slutat med det eftersom hon inte såg någon mening med att läsa dem. Daniella 
menar att de inte gör någonting bra utan bara ”snackar skit”. Allt är ytligt och handlar bara om 
självglorifiering, förmedlande av fult kommersiellt mode, utomlandsresor, fester och perfekta 
pojkvänner. Daniella finner det ”patetiskt”. Hon säger att de flesta läser dessa bloggar för att de 
stör sig på dem och vill bli upprörda men Daniella själv fick inte ut någonting av det och att hon 
inte vill stödja dem genom att öka deras besöksstatistik. Läsningen gav inget utbyte. Här kan man 
se att det uppstod en spänning, och inte en icke-matchning, mellan Daniellas och textens 
allmänna repertoar då Daniella är bekant med textens allmänna repertoar men motsätter sig den.  

Daniellas litterära repertoar består av skönlitteratur, mode- och facktidningar. 

Erika 

Erika är sexton år och går på estetiska programmet med samhällsinriktning. Hemma hos Erika 
finns väldigt mycket böcker och tidningar. Det är både föräldrarna som har mycket böcker och 
hon har även en hel del egna böcker. Det finns datorer i hemmet och hon har även en egen 
dator. På fritiden sjunger Erika i kör, spelar teater, umgås med vänner och läser. 

Erika läser mest fantasy på sin fritid som hon tycker är väldigt roligt. Hennes favoriter är 
böckerna om Harry Potter vilka var de första böcker hon verkligen älskade. Just nu håller hon på 
med serien The Demon’s Lexicon av Sarah Rees Brennan och hon väntar med spänning på att den 
nya boken i serien ska komma ut. När Erika läser en bok är hon helt inne i den och har bara den 
boken i tankarna. Tankarna kretsar kring vad som händer i boken, hur det ser ut och hur det ska 
gå. En bra bok ”slukar hon”. Men hon läser inte särskilt fort utan beskriver sig själv som en 
långsam läsare. Hon läser i samma takt som karaktärerna gör någonting och får känslan av att 
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vara i en annan värld. Hon läser inte bara fantasy i bokform utan läser också mycket fan fiction 
på Internet.103  

För Erika är inte handlingen det viktigaste utan hur karaktärerna är. Hon menar att en bra bok 
innehåller sådana karaktärer som hon själv skulle vilja spela på teater. Hon har inte spelat någon 
av de karaktärer hon läser om men menar ändå att hon blir en bättre skådespelerska genom att 
hon tänker på hur man skulle göra om man skulle spela karaktärerna. Det spelar ingen roll om 
karaktären är ond eller god utan att den ska vara ”klockren” vilket för Erika betyder att 
karaktären är komplex och oförutsägbar. Det tråkigaste som finns är stereotyper vilket gör boken 
ointressant. Erika kan slåss av tanken att en viss karaktär liknar henne. Framför allt fokuserar 
Erika på de kvinnliga karaktärerna. Hon brukar reflektera över hur många kvinnliga karaktärer 
det finns och framföra hur de är. Erika gillar när de kvinnliga karaktärerna är coola, självständiga 
och starka. Som exempel tar hon upp att det är ointressant om boken innehåller en hjälplös 
kvinna som räddas av en stor stark man. Ett sådant scenario kan hon bli tämligen irriterad på 
vilket förstör själva läsupplevelsen. De flesta fantasyböcker hon läst tycker hon saknar intressanta 
kvinnliga karaktärer. 

Erika läser mest fantasy för hon tycker det är roligt och intressant att läsa om spännande 
fantasivärldar. Hon har försökt att läsa ungdomsböcker men tröttnat fort då hon inte fann något 
intresse i att läsa om vardagsproblem. Hon vill hellre genom läsningen fantisera om att kunna 
flyga, bli osynlig och slåss med demoner. Hon berättar dock att hon gillade Här ligger jag och blöder 
av Jenny Jägerfeld. Det som gjorde den boken bra var huvudkaraktären som var komplex, cool 
och sarkastisk. Hon tyckte att boken hade en bra balansgång mellan att vara rolig och seriös. 
”Twillight”-serien däremot fann hon ointressant då hon tyckte att den mest fokuserade på snygga 
killar som räddar hjälplösa tjejer. Den skönlitterära läsningen består av en personlig 
upplevelseläsning där Erika läser för själva upplevelsen med stor inlevelse där hon både kan få 
känslan av att befinna sig i en annan värld och identifierar sig med karaktärerna. Den personliga 
upplevelseläsningen genererar ett opersonligt instrumentellt utbyte i form av att 
karaktärsteckningarna används i hennes teaterutövande. I läsningen kan en spänning uppstå 
mellan de allmänna repertoarerna då Erika motsätter sig ett kvinnoideal som ofta förekommer i 
böckerna.   

Förutom det skönlitterära läser Erika en hel del tidningar och framför allt debattartiklar. Dels 
vill hon hänga med i vad som händer i världen, dels vill hon få olika synsätt att se på världen. 
Hon har märkt att hon tycker ungefär samma sak som sina föräldrar i olika samhällsfrågor och 
läser därför olika debattartiklar för få nya uppfattningar och åsikter av en fråga. Hon prövar sedan 
dessa mot sina egna uppfattningar och uppskattar även att diskutera dessa ämnen med kompisar. 
Hon säger sig vilja utmana sig själv för att se om det hon tycker är ”rätt” och rimligt. Hittar hon 
bra argument som strider mot hennes uppfattningar behöver det inte betyda att hon ändrar sin 

                                                 
103 Fan fiction är berättelser som fans till böckerna skriver själva baserade på böckernas världar med samma 
karaktärer. 
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uppfattning men hon får i alla fall en förståelse för hur man kan se på ett problem på olika sätt. 
Detta rör sig om en opersonlig instrumentell läsning i form av att hon får kunskap om världen 
och en personlig instrumentell läsning där Erika får pröva sina egna uppfattningar. I läsningen 
kan det uppstå en spänning mellan Erikas och textens allmänna repertoar vilket Erika ser som 
något positivt och är något hon söker efter i läsning då hon vill utmana sina egna föreställningar. 

Slutligen läser Erika även de stora modebloggarna som till exempel Kenza. Detta beskriver hon 
som rent tidsfördriv: ”Jag vet inte varför jag läser [bloggarna]. Jag bara gör det när jag inte har 
något bättre för mig. Det kan vara lite småkul sådär”. Detta får betecknas som opersonlig 
upplevelseläsning. 

Erikas litterära repertoar består framför allt av läsning inom fantasygenren men det finns även 
inslag av ungdomsböcker, debattartiklar, bloggar och tidningar. 

Fia 

Fia är sexton år och går på samhällsprogrammet vilket hon trivs bra med men tycker det 
påminner lite om högstadiet. Hon trodde att skillnaden skulle vara större när man tog steget upp 
till gymnasiet men hon tycker att undervisningen är mycket densamma. Hemma hos henne finns 
det mycket tidningar och böcker. Det finns datorer i hemmet och hon har även en egen. Fritiden 
spenderar hon gärna med kompisar samt håller på med musik.  

Hon läser en hel del på sin fritid. Uppskattningsvis läser hon en bok i månaden. Just nu är hon 
inne en period då hon läser äldre litteratur från 1800-talet. Som exempel tar hon upp Svindlande 
höjder av Emilie Brontë och Fogelströms böcker om Henning Nilsson och hans släkt. Hon läser 
även modernare litteratur vilket då både kan vara ungdomsböcker och vuxenromaner. Hon läser 
nästan allt, ”bara det funkar”. Med att den ”funkar” menar hon att boken ska väcka känslor hos 
henne och engagera henne. Detta är avgörande för vad hon tycker om en bok: ”Det är så jag 
märker att jag tycker om boken, man kommer verkligen in i [den], och känner hur den i boken 
känner och sådär liksom.”  På samma sätt är en bok dålig om Fia inte får några starka känslor vid 
läsningen. Läsningen fungerar som terapi i form av att hon kan distansera sig från omvärlden och 
rensa tankarna. Läsningen fyller också en tredje funktion genom att den ger henne ett bättre 
ordförråd. Läsningen kan beskrivas som personlig upplevelseläsning då hon betonar inlevelsen 
och identifikationen med karaktärerna som genererar ett personligt instrumentellt utbyte i form 
av att hon får rensa tankarna och ett opersonligt instrumentellt utbyte genom att hon får ett 
bättre ordförråd.  

Hon läser även dagstidningar och då handlar det om lokaltidningen som de har hemma och 
Aftonbladet som hon läser på Internet. Tidningen läser hon för att hänga med i världen och se om 
det hänt något nytt. Detta gör hon utan något större personligt engagemang: ”Visst man kan 
tycka någonting är hemskt som har hänt i världen sådär men inte så man tänker så mycket på 
det.”  Fia läser också en del facklitteratur och då är det oftast hennes pappa som har tipsat om 
böcker om andra världskriget. Böckerna innehåller både ren fakta och vittnesskildringar. Dessa 
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vittnesskildringar har dock ingen känslomässig inverkan på henne utan hon läser för att 
tillförskaffa sig nya kunskaper: ”Jag vill lära mig saker, inte känslomässigt. Det kopplar man 
bort.”  Här rör det sig om opersonlig instrumentell läsning där det handlar om ett 
faktainhämtande utan reflektion. 

Hon läser även en del debattartiklar för att hänga med i någon debatt som hon tycker är 
intressant. Hon tycker det är roligt att läsa om andras åsikter och att jämföra dem med sina egna. 
Hon tillskriver debattartiklarna en stor auktoritet då hon i jämförelsen med sig själv vill se om 
hon ”verkligen tänker rätt eller vad man säger eller att man haft en konstig åsikt.” Detta kan få 
henne att ändra uppfattningar om saker och ting. I detta fall är läsningen personligt instrumentell 
då hon i läsningen reflekterar över sig själv och sina åsikter. 

Ifråga om icke-skönlitterära texter betonar Fia att det är viktigt att hon får ut någonting av det 
hon läser och att hon lär sig något nytt. Beroende på texten kan det handla om ny kunskap eller 
att ta del av andras åsikter som kopplas till hennes egna. Man kan se att i läsningen av 
debattartiklar kan det uppstå en spänning mellan Fia och textens allmänna repertoar och i denna 
spänning breddas Fias allmänna repertoar genom att hon får nya insikter om världen och även 
kan ändra åsikter. Fias litterära repertoar består av olika och avancerade skönlitterära verk, 
tidningar och debattartiklar. 

Läsningen i svenskundervisningen 

De texter flickorna läser i svenskundervisningen kan delas in i tre kategorier. Den första kategorin 
består en hel skönlitterär bok där flickorna fick välja mellan en lättare bok som var Kort kjol av 
Christina Waldén och en svårare som var Våld – en histora om kärlek  av Joyce Carol Oates. Den 
andra kategorin består av noveller och utdrag av hela litterära verk. Den tredje kategorin består av 
icke-skönlitterära texter som är krönikor, debattartiklar och tidningsartiklar.  

Kort kjol av Christina Waldén 

Fyra av de intervjuade flickorna valde att läsa Kort kjol. Dessa var de ovana läsarna Anja, Berit, 
Cissi samt Fia. Berit och Cissi började läsa boken för att det var en uppgift i skolan. Båda kom 
dock snabbt in i boken vilket genererade en opersonlig upplevelseläsning i form av att de tyckte 
boken var spännande och ville veta hur den slutade. Anja och Fia tyckte också boken var 
spännande och levde sig inte bara in i handlingen utan relaterade också till karaktärerna och 
försökte förstå dem utifrån sina egna erfarenheter vilket betecknas som en personlig 
upplevelseläsning. Alla fyra tycker att boken var lättläst och begriplig vilket kan förklaras med att 
deras och textens litterära repertoar matchade. Anmärkningsvärt är att Fia, trots sin breda litterära 
repertoar, valde att läsa den lätta boken i undervisningen och dessutom tyckte att det var bra för 
att ”den gick fort att läsa”. 



31 
 

Under läsningens gång hade klassen diskussioner kring boken som handlade både om hur 
boken var uppbyggd och dess handling men även frågor om flickornas egna tankar om de lästa, 
till exempel hur de själva hade reagerat i samma situationer. Cissi och Berit säger sig ha deltagit i 
diskussionerna framför allt för att visa för läraren att de läst boken och framhåller då 
diskussionerna kring själva boken. Detta kom sig av att de inte kunde relatera till karaktärerna och 
deras situation och därför tyckte de inte att det gav någonting att diskutera dem och hur de själva 
hade gjort och tänkt i samma situation. Cissi menar också att hon inte tycker det är så kul att 
diskutera utan håller gärna sina åsikter för sig själv. Båda tycker ändå att diskussionerna var 
”okej” och att de hellre diskuterar än har skriftliga uppgifter. Fia och Anja tycker att det var 
intressant att höra olika tolkningar av boken. Men framför allt betonar de att det intressantaste 
var att diskutera boken utifrån sina egna erfarenheter ifråga om hur de själva hade tänkt och 
handlat i de situationer som uppkommer i boken. De lärde sig nya sätt att se på saker genom att 
höra på klasskamraternas åsikter. Anja och Fia tycker att det var bra att de fick frågorna efter att de 
läst. Om de får frågorna innan menar de att läsningen lätt blir koncentrerad på att leta svar, på 
bekostnad av läsupplevelsen. För Berit och Cissi spelar detta ingen roll då deras huvudmål med 
läsningen är just att göra uppgifter.  

Våld – en historia om kärlek av Joyce Carol Oates 

Daniella och Erika som valde att läsa Våld – en historia om kärlek  har väldigt olika syn på boken. 
Daniella tyckte boken var bra, intressant, spännande och hon gillade att den var lite svårare 
skriven. Hon menar att hon identifierade sig med karaktärerna och engagerade sig känslomässigt i 
deras öden. Hon anser att det var intressant att läsa om hur samhället ser på våldtäkt och vilken 
känslomässig förändring det kan vara att utsättas för det. Detta fick henne att ändra uppfattning 
om det. Hon hade tidigare tyckt att det var vidrigt men efter att ha läst boken fick hon en insikt 
om hur en person helt kan ändras efter att ha utsätts för något sådant. Läsningen är en personlig 
upplevelseläsning som generade ett personligt instrumentellt utbyte i form av nya insikter. Att 
Daniella gillade hur boken var skriven visar på att hennes och textens litterära repertoar 
matchade. 

Erika hade fått höra av läraren att boken skulle vara svår och bra men det tyckte hon inte den 
var. Erika hade vid början av läsningen förväntat sig en läsupplevelse och försökte komma in i 
handlingen men blev snabbt besviken. Handlingen beskriver hon som dålig och platt och hon 
menar att den inte innehöll några intressanta karaktärer eller att man fångades in i boken. Detta 
gjorde att Erikas läsning blev opersonligt instrumentell genom att hon bara läste klart boken som 
en uppgift. Det enda Erika gillade med boken var språket då den ”var helt underbart skriven”.  
Erikas och textens litterära repertoar matchade i form av språket men det skedde en spänning 
mellan repertoarerna angående handling och karaktärsteckning. Intressanta karaktärer är det 
Erika betonar som viktigast i hennes fritidsläsning vilket Våld enligt henne saknade. 
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Även omdömet om bokdiskussionerna skiljer sig åt. Daniella uppskattade dessa då hon tyckte 
det var intressant att få höra andras uppfattningar om och tolkningar av boken. Daniella tycker 
att hon hade nytta av diskussionen då hon fick en bild av olika sätt man kan se på boken och 
framför allt hur man upplevde karaktärerna. Daniella hade en lite annorlunda tolkning av boken 
än vad klasskompisarna hade men säger att tolkningarna inte var rätt eller fel utan att hennes 
tolkning bara var annorlunda. Detta var också något som hennes lärare betonade vid 
diskussionerna. Daniella säger också att de diskuterade frågor i form av hur man själv hade gjort 
och handlat i de situationer som uppstått i boken vilket hon tyckte var lärorikt i form av att hon 
både lärde sig något om sig själv och sina klasskamrater. Erika däremot tyckte att diskussionerna 
var tråkiga då hon tycker att den låg på en för låg nivå och att den inte gav henne någonting: ”Det 
kändes som vi skulle lära oss något men det tyckte inte jag att jag gjorde”. Erika tror att det skulle 
bli intressantare diskussioner ifall hon hade läst en bättre bok. Både Daniella och Erika menar att 
de inte vill ha frågor innan de läser eftersom de stör själva läsupplevelsen. 

Noveller och utdrag 

I svenskundervisningen har eleverna både läst noveller och kortare utdrag från olika verk. Här 
framkommer en enhetlig negativ syn på texterna. De ovana läsarna tycker att texterna är svåra att 
förstå genom att de har ett gammeldags språk, är krångligt uppbyggda och innehåller svåra ord. 
Anja, Berit och Cissi menar att det är svårt att få ett sammanhang eller dras med i handlingen då 
de hoppar mitt i en bok och som Berit uttrycker det ”bara läser några rader”. För de ovana 
läsarna sker en icke-matchning mellan deras och textens litterära repertoarer vilket gör texterna 
svårförståeliga. De vana läsarna uppger inte några problem med att förstå sammanhang eller 
språk men är ändå negativt inställda till texterna.  

Fem av flickorna ger negativa omdömen om utdragen som ”tråkiga” och ”tröga” där spänning 
lyser med sin frånvaro. Fyra flickor tycker också att texterna är ointressanta för de inte har 
någonting med dem att göra. Fia får stå som exempel: ”Det är tråkigt att läsa om nån 40-årig 
gubbe”. Alla sex flickor uppger att de läser utdragen för att göra uppgifter i form av att analysera 
och diskutera texterna i form av uppbyggnad, genre och tema. Läsningen ter sig för alla sex 
flickor som opersonlig instrumentell.  

Fyra av flickorna (Cissi, Daniella, Erika och Fia) uppger även att de läser noveller i 
undervisningen. Även här blir läsningen opersonligt instrumentell där läsningen framför allt syftar 
till att få ut kunskap av texten i form av tema och budskap för att göra skriftliga eller muntliga 
uppgifter. Ingen av flickorna ger något uttryck för att ha levt sig in i handlingen eller reflekterat 
över sig själv. Erika och Cissi lyfter fram att de tycker det är bra att texterna är korta så de kan 
läsa igenom dem även om de inte är roliga eller intressanta. Daniella tycker att novellerna ofta är 
för ”ytliga och simpla”. Med detta menar hon att texterna inte har något djup eller går att tolka på 
flera sätt vilket gör dem ointressanta. Hon menar att hon ofta känner att som läsare förstår direkt 
hur novellen kommer att sluta och vad sensmoralen vad kommer att bli.  
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Det som lyfts fram som mest positivt med att läsa noveller är att flickorna lär sig hur de ska 
skriva noveller. Tre av flickorna har detta som ett rent opersonlig instrumentellt utbyte då de 
menar att det är bra kunskap att ha för novellskrivning ingår i svenskundervisningen. Erika har 
däremot ett personligt instrumentellt utbyte genom att hon betonar att hon tycker det är roligt att 
hon lärt sig skriva noveller bättre då detta har stärkt hennes självkänsla. 

Debattartiklar, krönikor & tidningsartiklar 

Dessa texttyper har flickorna väldigt olika utbyten och uppfattningar kring. Anja och Berit 
beskriver att de läser debattartiklar och krönikor för att lära sig hur man skriver dessa olika 
genrer. De båda tycker att själva texterna ofta är tråkiga och ointressanta. Anja uttrycker en 
osäkerhet kring ”vad hon [läraren] vill att vi ska lära oss” ifall läsningen inte direkt syftar till 
praktiska förmågor som att lära sig att skriva i en viss genre. Läsningen är opersonlig 
instrumentell. 

Detta står helt i kontrast de övriga fyra flickornas omdömen. Cissi gillar framför allt att läsa 
krönikor. Det som är bra med krönikor är att de är korta men har ett stort innehåll. I läsningen av 
krönikorna relaterar Cissi till sig själv då de ofta handlar om vardagliga saker och hon menar att 
det är det som gör det intressant, att hon får tänka på sig själv och vad hon tycker om ämnet och 
hur hon ställer sig till skribentens åsikter och tankar. Cissi tycker att det framför allt är intressant 
att läsa krönikorna och inte att diskutera dem. Daniella, Erika och Fia tycker att det är intressant 
att läsa debattartiklar i svenskundervisningen. Alla tre reflekterar i läsningen över sina egna åsikter 
och jämför, prövar och värderar dem mot textens. De menar att även fast läsningen är intressant 
så är det roligast och mest givande att diskutera texterna i klassen för att få höra andras åsikter. 
Läsningen av krönikor och debattartiklar ger Cissi, Daniella, Erika och Fia ett personligt 
instrumentellt utbyte. Fia betonar dock vikten av att ämnet är intressant för annars blir läsningen 
och diskussionerna tråkiga och ointressanta. Då syftar bara läsningen till att göra uppgifter och 
blir opersonlig instrumentell. I läsningen kan det både ske en matchning och en spänning mellan 
flickornas och textens allmänna repertoar. Denna spänning ses av flickorna som positiv då de får 
pröva och omvärdera sina åsikter.  

Angående tidningsartiklar uppger alla sex flickor att de läser dessa för att göra uppgifter vilka 
består av att sammanfatta texterna i kortare referat. De tycker också att det är bra att de får läsa 
om vad som händer i världen för att det är bra att hålla sig uppdaterad. Anja menar dock att hon 
inte riktigt vet om den kunskapen hör hemma i svenskämnet utan säger: ”Jag kan inte riktig se 
svenskan i det, att läsa om någon konflikt eller nåt. Det hör liksom mer till samhällskunskapen”. 
Alla sex flickor har ett opersonligt instrumentellt utbyte av artiklarna bestående av att de dels lär 
sig referera och dels lär sig något om sin omvärld.  
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Sammanfattning 

Vad läser flickor på fritiden och i svenskundervisningen? 

Vad flickorna läser på fritiden varierar då vissa läser få och mindre avancerade texttyper medan 
andra läser många olika texttyper av avancerad karaktär. Det går inte, och det är inte heller 
studiens syfte, att dra några generella slutsatser kring vad flickorna läser. Det man kan säga är att 
läsningen är varierad och individuell. Flickorna uppger att de i svenskundervisningen läser 
skönlitteratur, tidningsartiklar och debattartiklar.  

I svenskundervisningen består tidningsläsandet av nyhetsartiklar medan på fritiden kan det 
både handla om dags-, mode, och facktidningar. Läsningen av skönlitteratur på fritiden består av 
framför allt hela verk och kan bestå av både lättare ungdomslitteratur, fantasy och tyngre 
skönlitterära verk. I skolan utgörs skönlitteraturläsningen av en hel bok och resten utgörs att 
kortare utdrag och noveller.   

Även fast inte studien koncentrerar sig på det kan man se ett samband mellan hur mycket och 
vad flickorna läser och vad de uppger att har hemma i form av böcker och tidningar. De som 
uppger att de har mycket böcker hemma är även de som läser mest böcker och vice versa.  

Vilken funktion har läsningen? 

Det är inte bara skillnad mellan vad eleverna läser utan även vad fritidsläsningens funktion är. 
Tabell 1104 visar vad de sex intervjuade flickorna läser och vad deras utbyte är. De ovana läsarna 
har framför allt ett opersonligt utbyte av fritidsläsningen. Läsningen består av ett tidsfördriv eller 
att söka information. Undantaget är Anja vars läsning av skönlitteratur kan generera en personlig 
upplevelseläsning och läsningen av modetidningar stärker hennes självbild. De vana läsarna har 
både ett opersonligt utbyte i form av kunskapsinhämtning och ett personligt utbyte som består av 
instrumentell läsning och upplevelseläsning. Dessa flickor har en vana att använda texter som 
terapi, för att pröva sina åsikter, få nya upplevelser som kopplas till den egna personen och i sitt 
identitetsskapande.  

Angående läsningen i skolan ser man att samtliga läsare kan bedriva en opersonlig 
instrumentell läsning vilket framför allt syftar till att göra uppgifter. Detta gäller till exempel vid 
läsandet av noveller och utdrag. Flickorna i denna undersökning pekar på tre faktorer till att 
läsningen av noveller och utdrag blir opersonlig instrumentell. För det första är att alla ser 
läsningen som en del av en större uppgift som ska göras och därför fokuserar de på hur uppgiften 
ska lösas snarare än att leva sig in i texten. För det andra tycker de att texterna är för korta för de 
ska komma in i handlingen eller så har de svårt att få ett sammanhang när de läser utdrag ur hela 

                                                 
104 Se s. 36. 
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verk. Detta påvisar även Olin-Scheller som visar i sin undersökning att eleverna finner 
antologiutdrag i närmast obegripliga eftersom de inte har en kontext som skulle kunna göra 
läsningen meningsfull.105 För det tredje kan det ske en ickematchning, eller spänning, mellan 
elevernas och textens litterära repertoarer vilket gör att de inte förstår dem eller inte finner dem 
meningsfulla. Den enda i undersökningen som är positiv till novellerna och utdragen är Erika 
som får ett personligt instrumentellt utbyte i form av att hon lär sig hur en novell är uppbyggd. 
Det tycker hon gör henne till en bättre skribent vilket stärker hennes självkänsla. 
I klassen har de läst en hel skönlitterär bok där de fick välja mellan den lättare Kort kjol och den 
svårare Våld. En skillnad man kan se mellan de som läser (Anja inkluderat) och inte läser 
skönlitteratur på sin fritid är att de senare börjar läsa för att det är en skoluppgift vilket senare 
genererar ett upplevelseutbyte. De som läser skönlitteratur på fritiden börjar läsa för att få en 
upplevelse men läsningen kan bli, som i Erikas fall, opersonligt informell av att antingen boken 
inte lever upp till förväntningarna eller att tankar kring uppgifter stör läsningen. 

Ulfgard kommer fram till att svenskundervisningen har en viss betydelse för flickorna i hennes 
studies reception av böckerna de läser där de använder redskap de fått i undervisningen för att 
tolka romanerna de läser.106 Mina resultat pekar i andra riktningen där elevernas fritidsläsning och 
de lässtrategier de använder då återkommer i deras läsning i skolan. De är bara de som har ett 
personligt utbyte av skönlitterär läsning på fritiden som också har det i svenskundervisningen.  

Fem av de sex flickorna är positivt inställda till samtal och diskussioner kring boken de läst. 
Berit och Cissi tycker framför allt att det var intressant att jämföra tolkningar av boken och de 
föredrar diskussioner framför skrivuppgifter. Varken läsningen av boken eller diskussionerna 
kring boken gav dem något personligt utbyte . De som uppskattade diskussionerna mest är Anja, 
Fia och Daniella. De tycker att det både var intressant att diskutera själva boken men framhåller 
att det roligaste och mest givande var att i diskussion med andra reflektera över sig själv i. Det 
som uppskattade samtalen mest är alltså de som hade ett personligt utbyte av dem. Bommarco 
och Årheim finner att boksamtalen i klassen överlag är väldigt uppskattade och att diskussionerna 
inte bara ger eleverna nya kunskaper och tolkningsmöjligheter av det lästa verket utan även att de 
lär sig om sig själva och varandra.107 Mina resultat stämmer överens med detta då fem av sex 
beskriver diskussionerna som positiva och att de som är mest positivt inställda till boksamtalen är 
de som betonar att de lär sig något om sig själva och andra.  

                                                 
105 Olin-Scheller, C., (2006). s. 225. 
106 Ulfgard, M., (2003) s. 326. 
107 Bommarco, B., (2006). s. 216f och Årheim A., (2007). s. 192f. 
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Till skillnad från Årheims resultat som visar att diskussionerna är uppskattade trots en negativ 
bild av läsningen108 tycker Erika att diskussionerna blev tråkiga eftersom boken var ointressant. 
Resultaten visar också att diskussionerna är beroende av läsningen i form av att de bara är de som 
har ett personligt utbyte av läsningen som också har det av diskussionerna. De som läser 
opersonligt får heller inte ut något av att i diskussionerna koppla läsningen till sig själva. 

De vana läsarna läser och diskuterar debattartiklar i undervisningen vilket de tycker är både 
roligt och givande. Här kan man se en klar koppling till deras läsning på fritiden där alla tre läser 
texter för att pröva och omvärdera sina åsikter. De ovana läsarna betonar däremot ett opersonligt 
instrumentellt utbyte av dem genom att lära sig praktiska förmågor. Undantaget är Cissi som har 
ett personligt instrumentellt utbyte av att läsa krönikor men hon gillar inte att diskutera dem.   

                                                 
108 Årheim, A., (2007). s. 193. 
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Avslutande diskussion 

Eftersom jag gjort en kvalitativ studie på ett fåtal flickor kan jag inte uttala mig generellt om vad 
och i vilken funktion flickorna läser. Det jag däremot kan säga är att flickor läser väldigt olika 
texter och med olika funktion och att det inte går att måla upp någon entydigt bild av vad flickor 
läser. Läsningen är individuell.  

Läsningen av skönlitteratur ska enligt styrdokumenten utveckla fantasin och detta uppnås, 
menar jag, genom en upplevelseläsning. Boken de läste gav flickorna någon form av 
upplevelseutbyte, förutom för Erika. För Erika handlade det om att boken inte var tillräckligt bra 
för att hon skulle leva sig in i den. 

För att läsningen av den skönlitterära boken ska ge ett upplevelseutbyte pekar mina resultat 
mot tre faktorer. För det första måste boken vara relevant för flickorna i form av att den är 
spännande eller behandlar ett intressant ämne. För det andra måste boken vara sådan att den 
både är förståelig för de ovana läsarna samtidigt som den utmanar de vana. En lösning på detta är 
att göra som i klassen jag undersökt, nämligen att låta eleverna välja mellan en svårare och en 
lättare bok. Dock gäller det, som exemplet med Erika visar, att boken lever upp till de 
förväntningar eleverna har. Det är självklart svårt att välja ut två böcker som ska passa alla elever i 
en klass men man bör i alla fall ha detta i åtanke och inte vara rädd för att utmana de starkaste 
läsarna. För det tredje poängterar en del flickor att deras läsupplevelse lätt störs och att de bara 
letar svar ifall de får frågor på boken innan de läser. Detta bör man ha i bakhuvudet som lärare 
när man sätter igång läsningen.  

En personlig läsning är, som jag argumenterat för tidigare, nödvändig om läsningen ska bli 
något mer än bara ett verktyg för inhämtning av faktakunskaper och övning i praktiska förmågor. 
Läsningen syftar då till att vidga elevernas vyer genom att ta till sig och pröva sina egna 
uppfattningar, stärka självkänslan, utveckla den personliga identiteten och förbättra den 
empatiska förmågan, vilket är en del av att göra eleverna till demokratiska medborgare.  

I detta har den skönlitterära boken potential men det beror på hur man arbetar med den. 
Individuella skrivuppgifter i form av att beskriva handling och karaktärer tenderar att göra läsning 
mer instrumentell. Får eleverna istället diskutera med varandra och jämföra åsikter och tolkningar 
kan läsningen dras åt det mer personliga hållet. Man ska dock ha i åtanke att alla elever inte gillar 
att diskutera eller att dela med sig av personliga åsikter som Cissi ger exempel på. Detta kan man 
se som ett problem men jag tycker man kan se det som en utmaning att få flickor som Cissi att 
lära sig att uttrycka egna idéer och lyssna på andras, alltså att deltaga i ett deliberativt samtal som 
Molloy förespråkar.109 Vidare kan man se att samtal inte garanterar ett personligt utbyte utan att 
de bara är de som har ett personligt utbyte i själva läsningen som har ett personligt utbyte av 

                                                 
109 Molloy. G., (2002). s. 217ff. 
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diskussionerna. För flickor som Berit och Cissi, som inte har någon vana att identifiera sig med 
det lästa, räcker det uppenbarligen inte med att få frågor av typen hur de hade tänkt och agerat i 
samma situation. Om detta beror på att flickorna i allmänhet har svårt identifiera sig med 
karaktärer och tänka sig in i deras situation eller om det beror på att just denna bok inte 
framkallade sådana tankar är svårt att säga. En gissning är att svaret ligger mittemellan då det var 
en bok som inte innehåll karaktärer de kunde relatera till men att de, på grund av att de inte är 
vana vid det, har svårt att relatera till karaktärer som inte liknar dem. De skulle i så fall behöva 
mer hjälp och stöd av sin lärare att utveckla sin narrativa fantasi som Årheim förespråkar.110 
Intervjuerna visar att fritidsläsningens funktion återkommer i skolan då de som inte bedriver 
någon personlig upplevelseläsning på fritiden inte heller gör det i undervisningen.  

Läsning av noveller och utdrag tenderar att ge ett opersonlig instrumentell i form av att det 
syftar till att göra uppgifter och att inhämta kunskap. Detta behöver inte vara negativt då eleverna 
anser att de själva har nytta av det, vilket Erika är det starkaste exemplet. Dessutom ingår det i 
svenskämnet att ta till sig det relevanta i en text, skaffa sig en beläsenhet i centrala verk, få 
kunskap om vanliga myter och motiv i litteraturen samt att läsa sig att uttrycka sig i skrift inom 
olika genrer.111 Jag tror ändå inte dörren är helt stängd för att läsning av noveller och utdrag ska 
kunna bli något mer än en kunskapsläsning. Men då måste man som lärare välja texter som 
eleverna kan relatera till och som de tycker är intressanta. Läsning av sådana texter skulle kunna 
leda till ett upplevelseutbyte och diskussioner där flickorna kunde relatera texten till dem själva 
och deras personliga erfarenheter. Här handlar det både om att finna texter som har ett innehåll 
som eleverna finner intressant samt en nivå där eleverna både kan få förståelse för verket och 
utmanar dem, vilket inte är en lätt balansgång. 

Debattartiklar engagerar de elever som läser dessa på sin fritid och de får ett personligt utbyte 
av dessa. Fritidsläsningens utbyte återkommer i skolan, med undantag för Cissi som uppskattar 
krönikor väldigt mycket och får ett personligt utbyte av dessa. De ovana läsarna Anja och Berit 
tenderar att både se texterna som ointressanta och läsningen som en källa till att behärska genren. 
För att läsningen ska bli något mer kan man tänka sig att man som lärare dels inte fokuserar så 
mycket på de praktiska kunskaperna läsningen ger, dels också väljer ämnen som berör dem. Som 
Molloy menar handlar frågan inte som vad som ska läsas utan vem som ska läsa det.112 I just detta 
fall skulle till exempel Anja och Berit säkert uppskatta debattartiklar om mode eller bloggar, något 
som de läser på fritiden men som inte syns till i undervisningen.  

Eftersom de flesta flickor i min undersökning läser, eller har läst, de stora kommersiella 
modebloggarna anser jag att dessa skulle kunna användas i undervisningen. De ovana läsarna 
skulle nog uppskatta att få läsa något som de känner igen och själva har förkunskaper kring, 
något som sällan händer i undervisningen. Jag tror även att dessa bloggar skulle kunna läsas för 

                                                 
110 Årheim, A., (2005). s. 14ff. 
111 Skolverket, (2000). s. 172. 
112 Molloy. G., (2002). s. 314. 
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att introducera diskussioner som ligger nära flickornas egna liv. Skulle man utgå från flickornas 
fritidsläsning kan man skapa en grund för samtal kring texter som senare kan användas för mer 
avancerade texter som hör till skolans traditionella kanon. 

Sammanfattningsvis kan man säga att studien tyder på att fritidsläsningens funktion tas med in 
i skolan när flickorna läser. Eftersom jag undersöker ett litet antal går det inte att uttala sig om 
detta är generellt för flickor men mina resultat pekar på att det i alla fall är något man som lärare 
bör ha med i åtanke.  

Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att bredda undersökningen för att få ett större empiriskt underlag för att se 
vilken funktion läsningen har för elever utifrån vilken man skulle kunna dra mer generella 
slutsatser. Det vore intressant att se om det med ett större underlag visade sig att fritidsläsningens 
funktion återfanns i skolan på samma sätt som resultaten i min undersökning pekar på. Det vore 
också intressant att undersöka om vad flickor läser och framför allt funktionen med det är 
kopplat till vilket program de går.   

Vidare vore det också intressant att göra samma sorts undersökning och indelning av pojkar 
för att se om deras läsnings funktion ser ut för dem.  

Det vore även intressant att undersöka hur pojkar i en flickdominerad klass uppfattar 
undervisningen. Till exempel vore det intressant att se vad de tycker om att diskutera böcker i en 
klass dominerad av flickor. Vidare skulle man se om de tycker att de får läsa mer ”kvinnlig” 
litteratur och i så fall vad de har för uppfattningar kring det. 

Denna studie fokuserar på hur elever ser på läsning. Man skulle kunna tänka sig att göra en 
studie från ett lärarperspektiv och se vad lärarna vill uppnå med läsningen i skolan och vilken 
funktion de tycker att läsningen bör ha.   
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Bilaga 1 

Enkät 
Hej! 

 

Jag heter Olof Netterstedt och studerar på lärarutbildningen i Uppsala. Jag skriver en 

uppsats om elevers läsvanor i skolan och på fritiden. Därför är jag väldigt intresserad av vad 

du läser och vad du har för tankar kring läsning. Jag skulle vara väldigt tacksam om du tog 

dig tid till att besvara denna enkät. 

Jag planerar att genomföra intervjuer med några av er senare. Detta är självklart helt 

frivilligt och ni väljer helt själva om ni vill ställa upp på en kortare intervju genom att kryssa i 

Ja eller Nej på frågan nedan.  

Varje enkät har en specifik kod med vilken jag kan identifiera vem av er som svarat på 

enkäten. Detta innebär att ingen annan förutom jag kommer att kunna se vem av er som 

besvarat enkäten. Både enkät- och intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

innebär att bara jag har tillgång till dem. Jag kommer inte använda era riktiga namn eller 

beskriva er så att någon annan kan veta vem som sagt eller skrivit vad. 

Tack på förhand för att ni ställer upp och hjälper mig! 

 

 

Man   Kvinna  

 

 

Jag ger mitt medgivande till att ställa vara med i denna enkät:  

 

 
Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju? Ja   Nej  

 

 

Med läsning menar jag all form av läsning som består av hela meningar. Alltså både 

skönlitterärt, tidningar, böcker, hemsidor, bloggar, forum etc. Jag räknar däremot inte msn-

konversationer, Facebook-statusar och chatt som läsning i denna undersökning.   
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1. Vad läser du i svenskundervisningen? Till detta räknar jag både det du läser på 
lektioner och i läxa. (Kryssa i flera alternativ om du vill) Kryssa i om du läser 
texterna i tryckt form (t.ex. bok, tidning, utskrift) och/eller på Internet.   

Skönlitterärt (romaner, deckare, noveller o.s.v.)                Tryckt form        Internet  

Tidningar/artiklar                 Tryckt form        Internet  

Faktatexter                 Tryckt form        Internet  

Debattartiklar/essäer/krönikor                Tryckt form        Internet  

Bloggar                  Tryckt form        Internet  

Forum (Hemsidor där användarna för olika diskussioner)     Tryckt form        Internet  

Annat:__________________________________________  Tryckt form        Internet  

 Läser ingenting 
 
2. Vad finns det för anledningar till att du läser i svenskundervisningen? (Kryssa i 

flera alternativ om du vill) 

 Det är roligt 

 Det är avkopplande 

 Läser om mina intressen 

 För att det är bra att läsa 

 Man kan läsa sådant som man inte läser på fritiden 

 För att hålla mig uppdaterad om vad som händer i världen 

 För att göra uppgifter/få betyg 

 Annat:________________________________________________________________ 
 

3. Vad tycker du om de texter du läser i svenskundervisningen? ? (Klicka i flera 
alternativ om du vill) 

 Tråkiga   Roliga         

 Svåra    Lätta              

      Ointressanta   Intressanta       

 Lärorika    

 Spännande 
 

4. Hur har svenskundervisningen påverkat ditt läsintresse? 

 Jag har blivit mer läsintresserad 

 Jag har blivit mindre läsintresserad 

 Det har inte påverkat  
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5.  Vad läser du på din fritid som inte är skolarbete och läxor? (Kryssa i flera 
alternativ om du vill) Kryssa i om du läser texterna i tryckt form (t.ex. bok, 
tidning, utskrift) och/eller på Internet.   

 

Skönlitterärt (romaner, deckare, noveller o.s.v.)               Tryckt form         Internet  

Tidningar/artiklar                Tryckt form         Internet  

Faktatexter                Tryckt form         Internet  

Debattartiklar/essäer/krönikor               Tryckt form         Internet  

Bloggar                 Tryckt form         Internet  

Forum (Hemsidor där användarna för olika diskussioner)    Tryckt form      

   Internet  

Annat:__________________________________________  Tryckt form        Internet  

 Läser ingenting 
 
 

6. Vad finns det för anledningar till att du läser på din fritid? (Kryssa i flera 
alternativ om du vill) 

 Det är roligt 

 Det är avkopplande 

 Läser om mina intressen 

 För att det är bra att läsa 

 Man kan läsa sådant som man inte får att läsa i skolan 

 För att hålla mig uppdaterad om vad som händer i världen 

 Annat:________________________________________________________________ 
 
 

7. Vad finns det för anledningar till att du inte läser på din fritid? (Kryssa i flera 
alternativ om du vill) 

 Det är tråkigt 

 Det tar för mycket tid 

 Jag gör hellre annat 

 Inte hittat något jag vill läsa  

Annat:_________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 
Hur gammal är du? 
Hur bor du?  
Vad går du för program? 
Trivs du bra på programmet? 
Har ni böcker hemma? 
Har ni tidningar hemma? 
Har ni dator hemma? 
Har du en egen dator? 
Vad gör du på din fritid? 
 
Läsning på fritiden 
 
Tematiska frågor: 
 
Kan du berätta vad du läser på fritiden? 
Håller du på och läser någonting nu? 
Vad tycker du om dessa böcker/texter? 
 
Direkta frågor: 
 
Vad är det som gör att du väljer att läsa det? 
När och var läser du? 
Vad tänker du på när du läser? 
Vad får du ut av att läsa dessa texter? 
Vad är det som gör en bok/text bra? 
Lär du dig något av det du läser? 
Har du någon nytta av det du läser? 
Läser du något på Internet? 
- Vad läser du då? 
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Läsning i skolan 
 
Tematiska frågor: 
 
Berätta vad du läser i svenskundervisningen? 
Vad tycker du om dessa texter/böcker? 
- Vad är det som gör dem bra eller dåliga? 
Kan du komma på senaste gången du läste något som du tyckte var intressant eller roligt? 
 
Direkta frågor: 
 
Lärde du dig någonting av det ni läste? 
Har du någon nytta av det du läser? 
Vad tänker du på när du läser dessa texter/böcker? 
Lär du dig något av det du läser? 
Hur arbetar ni med det ni läser? 
- Vad tycker du om det? 
 
Varför man ska läsa 
 
Tycker du det är bra att läsa? 
Vad är det som är nyttigt? 
Vad kan man lära sig av att läsa? 
Varför ska man läsa i skolan? 
- Har din lärare motiverat det? 
 
Avslutande frågor 
 
Är det något du känner som vi inte tagit upp som vi inte tagit upp som du vill tillägga? 
Är det något du tror jag kan ha missuppfattat som du vill förtydliga? 
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Bilaga 3 

Hej! 

Jag heter Olof Netterstedt och är student på lärarprogrammet i Uppsala. Jag går min sista 

termin och skriver mitt examensarbete. Arbetet handlar om flickors läsning på fritiden och i 

skolan. Undersökningen kommer bestå av en enkät om flickornas läsning samt ett par 

intervjuer. Frågorna handlar om vad och på vilket sätt flickorna läser samt vad de har för syn 

på varför man ska läsa i skolan. 

Jag skriver till Dig för att jag letar efter en klass att göra min studie på. Jag undrar därför 

om Du har någon klass som Du tror skulle kunna tänka sig att ställa upp på en 

enkätundersökning och eventuell efterföljande intervju. Eftersom jag är intresserad av just 

flickors läsning vore det bra om klassen bestod av så många flickor som möjligt. I 

undersökningen skulle jag också gärna låna en del av en lektion för att dela ut min enkät i 

klassen. Det vore även uppskattat om jag kunde låna några elever på Dina lektioner för 

intervjuer. 

Enkäterna kommer vara kodade och ingen annan utom jag kommer att ha tillgång till dem 

eller intervjumaterialet. Flickornas eller skolans namn kommer inte att användas i uppsatsen 

utan uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Det insamlande materialet kommer 

heller inte användas i något annat sammanhang än för min studie. 

Jag vore oerhört tacksam om Du kunde ta dig tid och fråga någon klass om de vill ställa 

upp samt om Du kunde avvara en del av en lektion till enkätundersökningen. Jag vill betona 

att deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Detta får Du gärna framföra om 

Du väljer att fråga någon klass. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Olof Netterstedt 
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