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English title: To be in minority. Girls’ reading development in male 

dominated professional programs.  

This essay studied how six girls experienced their reading development during their college 

education in male-dominated profession programs. The issues assumed were how they 

experience their literature reading and literature education and what happened with their 

interest in reading. The theoretical frame included researchers Säljö, Rosenblatt, Gun 

Malmgren, Olin-Scheller, Ulfgaard and Molloy.  

The study showed that most of the girls felt their reading had worsened but not because of 

their male classmates but because of school. They had a lot of homework and participated in 

so many different school projects which would be completed that there was no time to reading 

for pleasure. The girls did not like the teachers’ literate sample and did not like the methods 

used in learning literature. They would rather have discussions of literature instead of writing 

about the content of the book and its author. The study also showed that girls did not react 

against any male dominance among the books they read in school. 

Key words: Literature reading, gender, reading analysis, girls reading, minority. 

 

Att vara i minoritet. Flickors läsutveckling på mansdominerade 

yrkesprogram  

Uppsatsen studerade sex flickors upplevelse av sin läsutveckling under deras gymnasietid på 

mansdominerade yrkesprogram. Frågeställningarna utgick ifrån hur bokslukande tjejer 

uppfattade litteraturläsning och litteraturundervisning på yrkesförberedande program och vad 

som hände med deras läsintresse under deras gymnasieutbildning. Till den teoretiska ramen 

hör forskare som Säljö, Rosenblatt, Gun Malmgren, Olin-Scheller, Ulfgaard och Molloy. 

Undersökningen visade att de flesta flickorna uppfattade att deras läsning hade försämrats 

men inte på grund av deras manliga klasskamrater utan på grund av skolan. De fick så många 

läxor och deltog i så många olika skolprojekt som skulle slutföras att det inte fanns någon tid 

över till lustläsning. Flickorna vände sig emot lärarnas litteraturval och tyckte heller inte om 

de metoder som användes inom litteraturundervisningen. De ville hellre ha boksamtal istället 

för att skriva om bokens innehåll och dess författare. Undersökningen visade också att 

flickorna inte reagerade mot någon manlig dominans bland de böcker de läste i skolan. 

Sökord: litteraturläsning, kön, läsanalys, flickors läsning, minoritet. 



 

 

Tack till. 

Jag vill framföra ett stort tack till alla som hjälpt mig att förverkliga denna studie. Mitt första 

tack går till samtliga flickor som lät mig intervjua dem. De tog av sin dyrbara fritid och lät 

mig få del av deras tankar. Utan deras samtycke hade studien varit ogenomförbar. Vidare vill 

jag tacka alla personer som gett mig respons under hela skrivtiden. Ni har fått min text att 

lyfta och jag har fått en annan syn på meningar och innehåll. Ett speciellt tack går till min 

handledare Ulf Carlsson för många bra tips och idéer om såväl forskare som formuleringar. 

Slutligen vill jag tacka min underbara familj för att ni funnits där och supportat mig genom 

hela tiden, trots att jag inte varit speciellt social och oftast stängt in mig för maximal 

koncentration på rapporten. 
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1. Inledning. 
 

”Först när jag hade tagit min examen förstod jag vitsen med att läsa.”  

    (Frida 20 år) 

Frida var en av många flickor som hade läst på gymnasiet, men hon var i minoritet i en klass 

med mest pojkar. Dessa killar tyckte enligt Frida inte om läsning. Hon har själv alltid varit en 

så kallad ”bokslukare”, en sådan som älskade böcker. I denna klass möts två olika världar, två 

olika kulturer. En som älskar böcker och en som inte vill öppna dem. Hur har läsningen för 

henne och andra flickor i liknande situation utvecklats under de tre åren de studerade på 

gymnasiet? Bidrog killarna i hennes klass till en negativ utveckling för läsningen? Eller finns 

det andra faktorer som spelar en viktig roll för flickornas förhållande till litteraturen? 

I mitt sökande efter material fann jag en undersökning som Skolverket hade gett ut. I Öhrns 

(2004) bok, som har undersökt grundskolan, bekräftas att flickorna är de som studerar mest 

och att pojkarna inte uppnår samma höga resultat. I flera ämnen, däribland svenska, halkar 

pojkarna efter och flickorna presterar bättre och bättre. Denna studie väckte min nyfikenhet 

inför det ämne jag tänkte välja. Tjejerna verkar prestera bättre och bättre, men jag frågade mig 

själv om detta överensstämmer med flickornas egen uppfattning, och då inom området 

läsning. 

Jag har alltid varit intresserad av läsningen i skolan och när ett uppsatsämne skulle väljas var 

det enkelt, läsning. Med tanke på att alla rapporter ställer pojkar som inte vill läsa i motsats 

till flickornas läsglädje ville jag fokusera på flickornas upplevelse under deras år i gymnasiet 

och i synnerhet på de flickor som befinner sig i minoritet på yrkesprogram där det finns mest 

pojkar. 

2. Syfte. 

 

Jag har valt att undersöka hur flickorna upplever sin läsning i en miljö där de är i minoritet på 

yrkesprogrammen i gymnasiet.  
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2.1 Frågeställningar. 

 Hur uppfattar bokslukande tjejer litteraturläsning och litteraturundervisning på 

yrkesförberedande program? 

 Vad händer med deras läsintresse under deras gymnasieutbildning? 

3. Bakgrund. 

 

I detta kapitel kommer jag att redovisa relevant litteratur som kan kopplas till studiens 

frågeställning. Dels styrdokumenten för svenska gällande läsning på gymnasiet, dels aktuell 

forskning. 

3.1 Vad säger styrdokumenten om läsning i gymnasiet? 

På de yrkesförberedande programmen finns Svenska A och B att läsa. I kurs A ska det ges 

tillfälle för lustläsning, medan i B-kursen fokuseras texterna mera utifrån sina litterära 

kvaliteter. Skolverkets (2000) styrdokument är tydliga och betraktar språk och litteratur som 

en helhet. Eleven på yrkesprogrammet ska ta ansvar för sin egen utveckling inom språket. 

Skolverket betonar vikten av läsning på följande sätt: 

Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom språket sker 

kommunikation med andra och genom läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp 

och lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Genom språket bildas 

kunskap och genom språket görs kunskapen synlig och hanterbar. Förmågan att reflektera över, förstå, 

värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden växer  (Skolverket 2000). 

I de olika målen framgår det tydligt att genom läsningen utvecklar eleven sina olika 

kunskaper på ett naturligt sätt. Det är inte enbart faktatexter om det egna yrket som lyfts fram 

utan olika former av skrifter. I skönlitteraturen finns möjlighet att utveckla sin fantasi samt att 

förstå andra tiders moraliska värderingar. Ett av de viktigaste syftena är att den skapar empati 

för andra människor och deras levnadsvillkor (Skolverket 2000).  

3.2 Historia.  

Det har inte alltid varit en självklarhet att flickor och pojkar skulle läsa på samma villkor som 

idag. Genom hela historien har pojkarna haft förmånen att studera olika ämnen, idrotta men 
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även läsa böcker, och då böcker som var skrivna för dem. Flickorna däremot skulle jobba så 

mycket att det inte fanns tid till onödigt läsande, speciellt inte för flickor från arbetarklassen 

(Örvig 1988:15-64). Förr förlöjligades det kvinnliga och flickorna ansågs inte ha tillräcklig 

intellektuell förmåga för läsning. De fick ofta läsa uppfostringsböcker inför sitt giftermål. 

Idag väljer de ur ett brett sortiment av olika genrer till skillnad från många av dagens pojkar 

som inte läser alls (Örvig 1988). Enligt Thavenius (1999:26-28) hade inte litteraturen så stor 

betydelse i undervisningen i början av 1800-talet. Han menar att eleverna hämtade sin 

inspiration och sina värderingar från omvärlden. Det fanns en jämlikhet mellan könen som 

kom att ändras under de kommande århundradena. I realskolan för flickorna vägrade lärarna 

att lära ut grammatik, utan istället fokuserade man på muntliga och skriftliga övningar ihop 

med skönlitteraturen. Däremot i pojkarnas gamla realskola koncentrerades undervisningen 

istället på skönlitteraturens olika epoker och framförallt på författare, här förekom ingen form 

av lustläsning. Thavenius fortsätter med att i dagens skola är litteraturläsningen lika viktig för 

såväl flickor som pojkar. Detta bekräftas även i styrdokumenten (Skolverket 2000) där 

läsningen har en dominerande ställning. 

Populärlitteratur, såsom romantik, har genomgående varit vad kvinnor föredragit att läsa. 

Även i dagens skola ser vi samma genre som den populäraste bland flickorna. Idag finns 

många kvinnliga författare medan de manliga tidigare dominerat genom hela historien. Då 

föraktade männen den kvinnliga litteraturen och att läsa sådan sågs helt omöjligt. Däremot 

läste enligt Örvig flickor den manliga litteraturen utan problem (Örvig 1988). 

3.3 Tidigare forskning. 

3.3.1 Olika gymnasiekulturer. 

Malmgren (1992) följde fyra olika gymnasieklasser under en tid och uppmärksammade deras 

kunskapsinlärning. Hon fann olika gymnasiekulturer, varav den mest homogena gruppen 

fanns i en verkstadsklass med enbart pojkar – en manlig arbetarklass (Malmgren 1992:29). 

Här fanns stort motstånd mot litteratur och undervisning i allmänhet. Eleverna såg sig inte 

som några läsare och var inte villiga att diskutera filmer eller böcker. Hon fann också att dessa 

elever inte alls hade något intresse av litteratur och heller inte hade något behov av att 

resonera i form av boksamtal. I hennes undersökning fanns även motsatsen till allt detta, 

nämligen en klass med enbart flickor. Dessa flickor älskade böcker och läste av lust och 

glädje även på fritiden. Här var läsningen en avkoppling och de föredrog ungdomslitteratur, 
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kärleksromaner men även vissa socialrealistiska berättelser. I klasser som siktade till högre 

utbildning efter studenten var det ingen direkt skillnad i läsningen, utan såväl pojkar som 

flickor läste.  

Malmgren (1992) beskriver hur olika undervisningen kunde vara i pojk- och flickklasser, i 

allmänhet. Under svensklektioner valde lärarna olika böcker, då framför allt sådana som 

tillhörde kanon, till sina elever. Lärarna var medvetna om att pojkarna vägrade läsa och att 

flickor slukade böckerna. Flickorna blev hela tiden åsidosatta eftersom de var lugna och tysta. 

Flickorna försökte få en mera personlig kontakt medan pojkarna revolterade mot läraren som 

yrkesutövare.  

Olin-Scheller (2006) undersökte fyra olika gymnasieklasser. däribland två yrkesklasser, 

elprogrammet respektive omvårdnadsprogrammet. I elprogramklassen fanns en majoritet av 

pojkar och i omvårdnadsklassen av flickor. Många slutsatser från Malmgrens (1992) 

undersökning återkommer här. I elprogrammet ville inte pojkarna läsa och tyckte det var 

onödigt eftersom de skulle ut och jobba efter studenten. Detta i motsats till flickorna som 

tyckte läsningen var viktig. Gemensamt för de båda programmen var en klar skillnad mellan 

pojkar och flickor där pojkarna inte tyckte om litteraturlektionerna. Inget av könen tyckte att 

de var några storläsare på fritiden. Detta återspeglades även på betygen för pojkarna då de 

hade svårt att uppnå högre omdömen. Någon pojke tyckte att det var för mycket text på ett 

papper för att han skulle orka läsa skönlitteratur och en annan tyckte att läsningen tog för lång 

tid och blev tråkig. Flickorna hade ett bredare val av texter i olika genrer, dock var det 

kärleksromaner som lästes mest. Böcker som sades handla om verkligheten var också mycket 

populära och lästes med stor inlevelse. Hon fann också att många flickor hade tröttnat på att 

läsa om manliga hjältar och valde kvinnliga hjältar i sin fritidsläsning. Genom hela sin 

skolgång hade de läst den manliga litteraturen och därigenom lyckats träna upp en 

motläsningskompetens som de behärskade inom skolans undervisning. 

Olin-Scheller (2006) skriver vidare att valet av skönlitteratur var beroende av lärarens egen 

repertoar och av redan kända verk. Hon fann att viss litteratur samt filmer snarare fanns i 

undervisningen av tradition än för att de kunde anknyta till elevernas verklighet. Dock hade 

läraren ett visst inflytande över valet och dessutom tillfrågades bibliotekarien kontinuerligt. 

Gemensamt var ändå att texterna skulle ha högkulturellt värde. Läsningen skulle innefatta 

stora författare och stora verk, vilket för läraren representerade högkulturella värden. B-

kursen var i stort sett densamma i varje program och avvek inte så mycket beroende på klass 
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eller elever, trots att samtliga lärare var överens om att all litteratur inte passade eleverna i 

yrkesprogrammen. Det som lärarna tyckte var bra och bildande litteratur tyckte eleverna var 

tråkigt, dåligt samt meningslöst. Eleverna upplevde inte att de texter som lärarna valde ut 

hade någon relevans för deras eget liv. 

Elever på yrkesprogrammen ville inte bli bildade i samma grad som elever på de andra 

programmen. Trots att lärarna försökte hålla samma krav för alla klasser blev undervisningen 

på yrkesprogrammen en form av light-variant. Lärarna tvingades avvika från den lagda 

undervisningsplan de hade för samtliga program. Undervisningen blev därför inte så 

innehållsrik jämfört med de studieförberedande klasserna. Många lärare lät eleverna läsa korta 

utdrag ur verk eftersom de troligen inte skulle orka läsa hela verket, en så kallad 

”snuttefiering” av boken. Detta hade eleverna svårt att ta till sig då de tyckte texterna var 

svåra att förstå och till och med obegripliga. 

Trots att det är mer än tio år mellan undersökningarna blev resultatet ungefär detsamma för 

både Malmgren (1992) och Olin-Scheller (2006). Motståndet hos pojkarna till läsning är lika 

stort och flickor läser fortfarande gärna.  

Ulfgard (2002) är en forskare som valt att koncentrera sig på flickornas fritidsläsning. Tjugo 

stycken flickor följdes under två år i syfte att hitta läsvanor men även vilken koppling 

böckerna hade till deras egna liv. Hon fann att flickor läste mycket på sin fritid. Det fanns en 

variation beroende på såväl social situation som kulturell bakgrund. Dock menade hon att 

samtliga flickor tyckte om skönlitteratur för att de ville läsa och koppla av för en stund. 

Emellertid så fanns ingen flickrumskultur, det vill säga att flickorna träffas tillsammans på 

sina rum där de sitter och läser gemensamt. De tyckte hellre om att läsa en stund innan de 

skulle lägga sig. Hon fann många flickor som ansåg sig ha ett dåligt självförtroende, inte 

vågade vara sig själva eller tyckte att de såg fel ut. Trots detta var flickorna starka och 

artikulerade samt markerade sin självständighet på ett mycket tydligt sätt. De flesta flickorna 

valde böcker inom genren romantik och erotik men även skräckböcker fanns representerade. 

Författaren menar att skolan hade stor möjlighet att tillmötesgå flickornas läsning men inte 

gjorde det. Hon var helt övertygad om att om så hade skett så hade chansen funnits att ge 

svensklektionerna ett positivare innehåll. Man hade t.ex. kunnat ha en större variation att välja 

olika böcker. I en skola valde flickorna att ha egna boksamtal via privata nätverk mellan 

varandra, eftersom de inte fick samtala under lektionerna. Dessa samtal förekom istället under 

rasterna. Detta var en motvikt mot pojkarnas fritidskultur och kom att stimulera flickornas 
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lustfyllda läsning. Under samtalen jämförde flickorna olika romaner och relaterade till 

tidigare läsupplevelser. Det var inte ovanligt att de såg olika bilder i sin fantasi under sin 

läsning och då gärna i sin egen vardag.  

Flickorna relaterade inte till vanliga genrer såsom roman, deckare eller fantasy utan var mera 

kopplade till förlagsnamn såsom exempelvis B Wahlström. Gemensamt för samtliga grupper 

var att läsupplevelsen överfördes till deras drömmar och verklighet. Många flickor hade svårt 

att genomskåda diskurser och utveckla symboltolkningar, men enligt flickorna fanns heller 

inget behov av en sådan läsning. 

En viktig aspekt som Ulfgard (2002) fann var att dessa flickor som gärna uppskattade skolans 

litteratur kunde lika lätt kunde ta avstånd från den. Flickorna valde gärna andra böcker privat 

men accepterade skolans val. De tyckte att skolans läsning var ”tvångsläsning, trist skolbok 

och varför måste vi läsa den boken?” (Ulfgard 2002:341). Detta var ett fenomen som även 

Olin-Scheller påvisade. 

För att få fram information om hur läraren valde skönlitteratur till flickorna i grund- och 

gymnasieskolan gjorde Brodow och Rininsland (2005) en studie bland 26 lärare. Där fanns 

det lärare som hellre valde litteratur efter att de själva hade läst eller genom en annan kollega 

som tipsade om bra böcker. Det de alla hade gemensamt var skolbibliotekarierna som de 

samarbetade med. Dessa var mycket duktiga, gav lärarna och eleverna många intressanta 

läsartips och köpte in litteratur som efterfrågades. Författarna fortsätter med att lärarna ofta 

mötte elever, främst på yrkesförberedande program, som var mycket svaga i sin läsning samt 

hade dåligt ordförråd. Samma elever hade också svårt för läsförståelsen. Här nämns 

”snuttifieringen” som en orsak men författarna menar dessutom att eleverna endast läser 

kanske cirka tio minuter varje gång.  

Brodow och Rininsland (2005) skriver om elever som var bra på att koda texter, med andra 

ord läste duktigt och hade flyt men inte förstod vad det handlade om. Här syftade de på flickor 

som läste mycket. Att flickorna mängdläste underlättade deras avkodning. De hade däremot 

svårt att prata om innehållet under ett boksamtal. Problemet låg troligen i att eleven hade svårt 

att formulera sina egna tankar. Deras handikapp blev lätt osynligt. För att lösa detta problem 

fick de svagare eleverna ta del i de boksamtal som var så viktiga. Flickorna var dock de enda 

som levde upp till de mål lärarna hade satt. Dock fanns det lärare i gymnasiet som upplevde 

att pojkarna läste minst lika mycket som flickorna. 
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3.3.2 Estetisk och efferent läsning. 

Forskare som Rosenblatt (2002) och Molloy (2003) har båda studerat estetisk och efferent 

läsning. De är överens om mycket. För att uppnå en bra läsning menar de båda att man kan 

skapa olika omgivningar och egenskaper för läsningen.  

Rosenblatt (2002) skriver att en estetisk läsning måste upplevas av läsaren själv. Ingen kan 

läsa texten eller uppleva den åt en annan (Rosenblatt 2002:51). Motsatsen heter efferent 

läsning. I denna form är man ute efter en viss information för att senare analysera texten. 

Förhållandet till läsningen är förutbestämt av någon, exempelvis av läraren. Den efferenta 

läsningen är ofta en praktisk övning där det finns rätt och fel (2002:41). ”Tvånget att 

presentera isolerade pedagogiska exempel kan undergräva möjligheten att förverkliga en 

annan mycket viktig målsättning” skriver Rosenblatt (2002:191). Hon menar att lustläsningen 

försvinner när man tvingas inrikta sig på rätt- eller felfrågor. Författaren skriver även om 

vikten att eleverna bör få samtala om sina upplevelser om innehållet när de läst färdigt en bok. 

Hon menar att elevernas verklighet måste få komma in i undervisningen. 

Enligt Molloy (2003:51) finns båda dessa läsmetoder i undervisningen även om den efferenta 

är den klart dominerande. Många unga idag hittar viktiga infallsvinklar i texterna när de läser 

skönlitteratur och behöver prata mera om sådant som händer i deras verklighet. Här har 

läraren en viktig uppgift att fylla och bör inte tysta ned samtalet i klassrummet, utan istället 

låta eleverna diskutera om ämnet tills en möjlig lösning för problemet finns. Hon fortsätter 

med att eleverna måste få utrymme att prata om böckernas innehåll tillsammans med andra 

elever. Det finns ämnen som betyder mycket för dem och genom böckerna får de möta 

verkligheten på sina egna villkor. Oftast är det genom litteraturen tonåringen upptäcker att det 

finns andra människor runt omkring dem. Molloy (2003:311) fortsätter med att de flesta lärare 

i skolan är vana vid en och samma samtalsform kring skönlitteratur nämligen att eleven ska 

besvara olika frågor till texten, den efferenta läsningen. Hon anser att eleven inte utvecklar ett 

lustläsande genom den efferenta läsningen utan istället läser för att besvara rätt- och felfrågor. 

Detta leder vidare till att litteraturens texter inte uppmärksammas i den utsträckning som de 

inbjuder till, samt att eleven inte får ge uttryck för sina känslor och tankar under lektionstiden.  

3.3.3 Litteraturvalet till undervisningen. 

Molloy (2003:290) anser att läraren har stort inflytande över bokvalet inför lektionerna. 

Många manliga lärare valde ”killböcker” eftersom det var böcker de kände till. Att flickorna 
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ville läsa andra böcker togs aldrig upp. Lärarens egen osäkerhet runt ”tjejböcker” avgjorde 

valet. Deras förförståelse inför elevernas läsning var en bidragande orsak till att just 

”killböcker” valdes. Författaren menar att kunskapen om olika böcker var mycket viktig men 

inte fick hindra valet av litteratur i undervisningen. Det krävs en öppenhet för olika slag av 

litteratur och av genrer, oberoende av om dessa oftast läses av män eller kvinnor. 

Många elever ville prata om livet och hur det var att komma in i vuxenvärlden. Molloy (2003) 

menar att mycket litteratur som läses på gymnasieskolan är mäns litteratur med mäns historia. 

Detta hade till följd att flickornas önskemål ignorerades. Visst agerade lärarna som pedagoger 

men de bar med sig en dominerande grupps värderingar. Valet av böcker som skulle läsas 

eller rättare sagt inte läsas ”styrdes av deras egna, genusimpregnerade litterära repertoarer” 

(Molloy 2003:291). Malmgen (1992) hittade samma fenomen i sin undersökning och anser att 

den manliga referensen fick styra samt bli en grund för läsningen. 

Molloy (2003) skriver att i många skolor uppfattades männens litteratur som en norm. Det 

fanns en manlig författare, huvudpersonen var manlig och boken riktade sig till en manlig 

läskrets. Detta menar Molloy kan vara en av anledningarna till att det inte fungerade att pojkar 

läste flickböcker, samtidigt som flickor anpassar sig och läser pojkböcker. Flickorna fick inte 

bara mindre plats i texter som skrevs i skolan utan även i talrummet. Hon fortsätter med att 

poängtera att just kvinnor, unga som gamla, fick mindre utrymme att yttra sig och göra sig 

hörda (Molloy 2003:72). Många gånger nämns just det kvinnliga könet som annorlunda och 

avvikande gentemot normen, det vill säga männens norm.  

Molloy (2003:293-294) skriver om att läraren tog tag i och löste många konflikter under 

lektionstiden men aldrig såg hon att eleverna fick perspektiv på konflikten genom litteraturen. 

Ett sådant didaktiskt tänkesätt skulle enligt henne kunna förändra svenskämnet, och då till 

fördel för eleverna. Hon menar att skönlitteraturen kan vara en hjälp för lärarna att lösa 

komplicerade konflikter. Genom böckerna får eleverna kunskap om andras sätt att se på hur 

en konflikt kan lösas och används estetisk läsning har eleven möjlighet att träda in i en roll 

som existerar endast i böckernas värld. 

Rosenblatt (2002:164) anser det vara lärarens ansvar att förse eleverna med en bred repertoar 

av olika böcker. Eleverna bör få möjlighet att läsa flera genrer vilket kommer att leda till att 

eleven utvecklar en större självständighet och bättre självförtroende. Att få prata om livet och 

hur det är att komma in i vuxenvärlden menar författaren bidrar till många positiva 
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förändringar hos eleven. Hon menar att läraren har en möjlighet att förändra lektionerna så att 

dessa kan bli någon form av konfliktlösare. Rosenblatt skriver att via böcker finns 

möjligheten att läsa om konflikter och att sedan prata om dem kommer att vidga elevens 

förståelse för andra människor (Rosenblatt 2002). 

3.3.4 Läsning i ett sociokulturellt perspektiv. 

Säljö (2000) menar att vi lär när vi samspelar. De kunskaper vi får på så sätt kommer att 

reflektera det samhälle vi lever i mer generellt. Här är skolan mycket viktig men han påpekar 

att lärande är någonting som hela tiden äger rum i våra liv. Privata omgivningar såsom 

familjen och vänner men även offentliga platser, till exempel i affärer och restauranger, är 

viktiga för just samspelet, vilket leder till ökad kunskap. Alla möten som sker i våra liv skapar 

en positiv eller negativ kunskap. Att hela tiden misslyckas formar oss som människor lika 

mycket som positiva intryck. För att kunna utvecklas i ett sociokulturellt perspektiv är det 

viktigt att man är intresserad av andra individer och grupper. Att kunna samspela och utnyttja 

möjligheten att prata med varandra är en av huvudpunkterna för ett lyckat möte. Människan 

måste ha förmågan att kommunicera för att kunna skapa dessa möten, det är också via 

kommunikation som det samspelet förs vidare.  

För att tillägna sig olika texter måste man kunna läsa på rätt språk. Oftast är det svenska 

språket knutet till det svenska samhället och de utbildningstraditioner som finns. Många 

gånger måste man läsa mellan raderna för att förstå innebörden av en text. Underförstått måste 

läsaren ha med sig kunskap från tidigare kulturella möten. Det är svårt att kunna koppla en 

text till en verklig händelse men det är just det som sker i våra moderna utbildningar i skolan 

(Säljö 1997). 

Säljö menar (2000:189) att ur ett demokratiskt perspektiv är läsning ett måste för att kunna 

kommunicera samt att själv ta del av källor för att kontrollera vad som påstås av de som har 

makten. Genom läsningen lär man sig att kritiskt granska olika påståenden. Förmågan att 

kunna läsa är därför mycket viktig i ett demokratiskt samhälle menar författaren. 

Rosenblatt (2002) skriver att texten och läsaren har ett unikt samspel som inte ser likadant ut 

varje gång man läser. Därför kan samma text läsas av olika människor eller vid olika tillfällen 

och uppfattas olika. Hon menar att en person i ett demokratiskt samhälle måste ha förmågan 

att läsa.  
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Både Rosenblatt (2002) och Säljö (1997) skriver om att litteraturen hjälper läsare att utveckla 

sina föreställningar och leder till att läsaren lättare kan förstå andras levnadsvillkor. I 

läsningens värld berör man en fantasi där allt är möjligt och läsaren har möjlighet att fantisera 

med sin tanke. Båda författarna menar att när texter som berör läsarens förhållande till och 

attityder till samhället skiljer sig från läsarens tidigare uppfattning, kommer detta att bidra till 

en vidgad världsuppfattning hos läsaren. Detta beror på att allt lärande sker i ett socialt 

sammanhang och har en social funktion. Att kunna föra ett boksamtal men också kunna 

samtala om sin läsupplevelse är enligt dem båda ett exempel på ett sociokulturellt arbetssätt. 

Ur ett pedagogiskt perspektiv är läsningen på så sätt ett utmärkt verktyg till förändring hos en 

människa.  

4. Metod. 

.  

4.1 Val av metod. 

Jag ville få svar på hur flickorna upplevde sin läsutveckling under gymnasietid. Här har de 

varit i minoritet i klassen under cirka tre år. Enligt Lantz (1993) och Kihlström (2007) var det 

viktigt att välja metod efter urval men även efter ändamål. Innan metoden var bestämd måste 

jag som undersökare ta hänsyn till och reflektera över vilken kunskap som är betydelsefull för 

undersökningen. Först därefter kunde jag utforma frågorna samt bestämma metod. Jag 

funderade om en enkät kunde ge mig tillräckligt med information på mina frågeställningar 

och kom fram till att det är mycket svårt att konstruera frågor till ett formulär där det är 

respondentens tanke som är målet. Jag uteslöt även observation eftersom jag ville få med 

flickornas tanke om deras utveckling under hela gymnasietiden. Att göra en observation 

skulle binda mig till en viss klass och jag skulle troligen förlora flera infallsvinklar. Jag hade 

heller inte den tiden som behövdes för att göra en observation. Intervjuer blev mitt val av 

metod. 

Eftersom jag ville studera flickornas tanke valde jag en kvalitativ undersökning som enligt 

Trost (1997) är lämplig när man har för avsikt att undersöka och förstå respondenternas sätt 

att resonera och reagera samt när man vill separera och urskilja olika handlingsmönster. Kvale 

(2001) däremot skriver att kvalitativ undersökning inte är så pålitlig eftersom jag måste tolka 

andra människors svar och känslor. Detta medförde att jag hela tiden var öppen för vad som 
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skulle dyka upp och tog ingenting för givet. Fokus var att försöka förstå flickornas verklighet, 

erfarenhet och attityder. Jag ville försöka förstå ett problem snarare än att få en förklaring på 

densamma.  

Lantz (1993) menar att man måste förstå de små bitarna för att sedan förstå helheten och att 

inga frågor får nonchaleras utan alla är betydelsefulla på sina sätt. I en kvalitativ studie 

redovisas inga siffror utan tankar som analyserats vilket medför att det är svår att generalisera 

resultatet. Mitt syfte för undersökningen är att få veta mera om just flickornas tankar om 

litteraturläsningen snarare än att mäta den i siffror. Även Lökken och Söbstad (1995) 

rekommenderar en kvalitativ metod i dessa fall. 

Det finns både en strukturerad och icke strukturerad intervjumetod beroende på vad jag vill 

undersöka. Enligt Lökken och Söbstad (1995) finns det informella samtalet som baserar sig på 

en öppen diskussion med förbestämda frågor eller följdfrågor. Denna modell passade mig 

eftersom flickorna skulle få svara på en fråga och gärna fortsätta berätta om sina tankar.  

Ejvegård (2003) menar att det är av största vikt att skapa en lugn och harmonisk miljö som 

inte på något sätt bör vara stressig. Själv tänkte jag använda en miljö där respondenterna 

känner sig bekväma såsom deras egen skola eller någon lokal de själva föreslagit. Detta gör 

att respondenten känner sig avslappnade och får tid att såväl fundera på frågan som att svara.  

För att en intervju ska bli bra menar Lantz (1993) och Kihlström (2007) att intervjuaren måste 

tänka på att vara väl förberedd. Uppfattar respondenter att jag är rörig och inte har tänkt 

igenom hur intervjun ska fortlöpa kan de känna sig stressade och då blir även svaren 

framstressade. Det handlar även om att inte visa någon form av personlig attityd under 

intervjuns gång eller använda olika kroppsspråk gentemot mina respondenter. Jag måste även 

skapa välgenomtänkta frågor, som är relevanta för den aktuella undersökningen. Författarna 

betonar vikten av att inte styra respondenten i någon riktning och att vara så objektiv som 

möjligt. Det kan vara mycket svårt att vara objektiv hela tiden om man inte har tänkt till om 

sin egen förförståelse och förväntningar inför intervjun.  

Det viktigaste är att metoden ger ett tillförlitligt resultat och att andra krit iskt ska ha möjlighet 

att granska slutsatsen. Dokumentationen efteråt är därför betydelsefull och får inte slarvas bort 

utan behandlas varsamt (Lantz, 2007). 
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4.2 Urvalet. 

När jag funderade på vilka jag skulle intervjua i den här studien låg fokus på flickor som gick 

de yrkesförberedande programmen på gymnasiet. De skulle även vara i minoritet i sin klass, 

det vill säga ha flest manliga klasskamrater. Helst skulle de gå sista året eftersom jag ville 

diskutera så mycket svenskundervisning som möjligt. De skulle även vara över 18 år och vara 

myndiga, vilket medförde att jag inte behövde ett godkännande från vårdnadshavaren. Jag var 

heller inte intresserad av vad de hade haft för betyg när de slutade nian, det vill säga om de 

var starka eller svaga inom ämnet svenska.  

Jag började ringa runt till olika gymnasieskolor för att på så sätt få reda på om de hade någon 

elev som passade min mall. Ofta var svaret negativt men med hjälp av skolornas personal 

fann jag sex stycken flickor som deltog i studien och samtliga var över 18 år. Alla 

respondenter var placerade på olika skolor, vilket emellertid inte spelade någon roll för mitt 

syfte. Enligt Trost (2005) är ett litet antal intervjuer lättare att hantera. Informationen från 

intervjuarna kan också bli tydligare och risken att förlora viktiga och väsentliga delar, såsom 

flickornas tankar och känslor, kommer att minska. 

4.3 Genomförandet. 

När intervjun började berättade jag för samtliga om mitt syfte, att de skulle förbli anonyma 

och att fingerade namn skulle användas. Intervjuerna spelades in på en dvd-videokamera, 

dock klargjorde jag för samtliga att det endast var jag och ingen annan som skulle lyssna på 

filerna. De intervjuade kunde tala fritt utan att jag avbröt dem och möjligheten fanns att rätta 

till ett misstag om en fråga hade blivit missuppfattad. 

Fyra intervjuer ägde rum på neutrala platser som flickorna själva hade föreslagit. Det var ofta 

på deras egen skola men även ett fik användes. Respondenterna kände att de kunde prata fritt 

på dessa platser och vi blev inte avbrutna av någon annan. Risken för att bli störd under 

intervjun var stor men eftersom jag ville möta flickorna på deras villkor lät jag dem bestämma 

tid och plats. Mötena var mycket avslappnade. Jag insåg att det fanns en risk att de kunde 

släppa sin koncentration på mina frågor men de var hela tiden fokuserade på mig och pratade 

fritt. Varje intervju tog cirka en halvtimma. Eftersom jag endast var intresserad av rösten 

vinklade jag linsen på dvd-kameran mot oväsentliga föremål såsom min väska eller ett 

servettställ. Inga ansikten av respondenterna syntes. Jag planerade intervjuerna på ett sådant 
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sätt att tiden inte skulle vara något problem (Lantz, 2007) och var hela tiden öppen för 

respondentens önskningar.  

En intervju hölls hemma hos eleven eftersom hon var ute på praktik. Det var elevens önskan 

och inget problem för mig. Dock klargjorde jag att en enskild plats någonstans i hennes hem 

var att föredra eftersom hela hennes familj fanns hemma. Intervjun hölls senare i hennes rum.  

Den sista intervjun blev det problem med. Respondenten dök aldrig upp till vårt möte och 

trots mina försök att kontakta henne fick jag inget gensvar. Då beslöt jag att kontakta en 

annan flicka, som hade tagit examen vårterminen 2010 och jobbade för tillfället. Vi träffades 

på en anonym plats och hon gav mig sin syn på sin läsning. Denna flicka hade slutat skolan 

och avviker från de fem andra. Det märktes direkt att hon hade fått distans till skolarbetet och 

hade en annan syn på läsningen. Pressen från skolarbete saknades, hon var också ett till två år 

äldre och hade troligen utvecklats mera psykiskt än de andra. 

Efter att samtliga flickor hade gett sin syn på frågorna, transkriberades alla svar i ett word-

dokument. Endast informationen jag ansåg vara viktig för uppsatsen skrevs ned och alla 

obetydliga ljud såsom exempelvis hosta utlämnades. Inte heller ovidkommande fakta för 

undersökningen skrevs ned. Jag skickade en renskriven kopia till var och en av de intervjuade. 

Kopian innehöll endast deras egen intervju och svaren såsom jag hade uppfattat dem. Om 

någonting var fel kunde de kontakta mig för att rätta till misstaget. Eftersom ingen kontaktade 

mig efteråt blev jag övertygad om att jag tolkat dem korrekt. 

Det första som gjordes var att försöka kategorisera svaren på intervjufrågorna (bilaga 1). Jag 

lyssnade igenom videofilmerna ytterligare en gång och läste samtidigt svaren som fanns 

nedskrivna. Efter detta kunde analysen börja. Via en gruppering och kategorisering såg jag ett 

mönster. Svaren var ganska lika och endast ett fåtal avvikelser fanns. Det var även lättare att 

se om respondenterna formulerade sina svar på ett symmetriskt sätt eller om skillnaderna var 

stora. Alla mina frågor blev besvarade, men många förstod inte när jag bad dem att berätta om 

sina läsupplevelser. Flera kom in på läsningen inom olika ämnen i skolan och tänkte inte på 

skönlitteratur. Den frågan borde varit annorlunda formulerad. 

Lantz (1993) skriver att om du inte har erfarenhet av att intervjua personer finns det alltid en 

risk att intervjuarens tankar har påverkat svaren. Jag anser att jag inte har påverkat några svar 

eftersom jag endast läste frågorna utan att lägga några som helst känslor i meningen. Eftersom 

jag var den som hade konstruerat frågorna kan jag däremot ha påverkat dem indirekt.  
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Jag konstruerade vissa frågor som kan upplevas som ledande eftersom jag var ute efter hur 

flickorna uppfattade pojkarnas beteende emot sina kvinnliga klasskamrater. Jag hade även en 

föreställning om att det var pojkarna som styrde och därför påverkade undervisningen. Att 

ställa ledande frågor för respondenten direkt åt ett visst håll. Ejvegård (2003:52) påpekar 

vikten av att en intervjufråga inte bör vara ledande. Han menar att en sådan fråga får 

respondenten att inte vilja berätta det som man kanske egentligen vill säga. Respondenten 

förstår att svaret ska vara åt ett givet håll och kan känna sig tvingad att svara så som 

intervjuaren vill. 

Flickorna besvarade frågorna såsom jag förutsåg, de hade dominerande killar i klassen som 

hade möjligheten att styra lektionerna. Dock var det skolans krav på flickorna som bidrog till 

att flickorna läste mindre, alltså inte de manliga klasskamraterna. 

4.4 Etik. 

När jag ska genomföra en forskning är det av största vikt att följa de etiska principerna. För 

att kunna utföra intervjuerna tog jag hela tiden hänsyn till respondenten som kom att svara på 

mina frågor. För att lyckas med detta behövde jag följa Vetenskapsrådets (2002) etiska 

principer för forskning och hänvisar till följande fyra huvudsakliga krav/regler: 

1. Information. 

Jag är skyldig att informera om alla olika delar som är inblandade i studien, varför jag 

bedriver den och vilka som kommer att läsa. Naturligtvis fanns det ingenting att dölja. Dock 

kan jag inte utesluta att jag kan ha sänt ut signaler där respondenten kan ha blivit påverkad. 

Även om jag inte ville få någon form av maktrelation kan respondenten ha känt sig 

underlägsen eftersom jag som vuxen och därtill forskare ”förhör” en elev. Eleven kanske 

befinner sig i denna situation för första gången och kan känna sig lite obekväm. Jag klargjorde 

redan från början att jag endast tänkte intervjua flickor och därmed skilt på könen. Jag gav en 

muntlig information till samtliga som deltog. Även de frågor som ställdes till mig gav jag svar 

på. Jag klargjorde också att deltagandet var helt på frivillig grund och de var fria att stoppa 

intervjun när som helst. De behövde inte svara på alla mina frågor om de inte själva ville. 

Samtliga upplystes om att intervjuerna var grunden till min uppsats. 

2. Samtycke. 
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Detta innebär att deltagarna bör vara medvetna om sina rättigheter och att det är deras beslut 

om de vill avsluta intervjun. Ingen av de intervjuade var under 18 år. Eftersom de var 

myndiga krävde jag ingen namnunderskrift från vårdnadshavare. Denna regel följdes genom 

att informera respondenterna innan intervjun började. Jag hade inte varit i kontakt med någon 

tidigare och heller inte kunnat påverka deras medverkan.  

3. Sekretess. 

Ingen individ eller skola som deltar i intervjuerna kommer att nämnas vid deras riktiga namn. 

Inte heller kommer dokument eller filer att förvaras på ett sätt som gör att andra får tillgång 

till dem. Det är inte enkelt att garantera anonymitet när man använder intervjuer men jag 

lyckades genom att ge respondenterna fiktiva namn. Alla filer på min digitala dvd-

videokamera raderades efter det att transkription hade skett. Jag hade fortfarande kvar 

utskrifterna från intervjuerna men behöll dem på ett säkert ställe.  

4. Användandet av materialet. 

Informationen från det insamlade materialet får inte spridas vidare på något sätt. Det är bara 

jag som kan använda den vid denna sammanställning. Samtliga av de intervjuade har 

tillfrågats och de har samtyckt. Detta innebär också att jag inte kan spara materialet för att 

sedan använda det igen i någon annan undersökning utan att fråga respondenterna om deras 

godkännande.  

4.5 Validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär att man har undersökt det som är relevant för studien, att man har undersökt 

det som var målet. Reliabilitet innebär att undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt och 

därför gör undersökningen pålitlig (Patel och Davidsson 2003).  

Det som kan komplicera min studie är om respondenterna har försökt ge mig de svar de 

trodde jag ville ha. Om så har varit fallet kommer tillförlitligheten av studien att minska. När 

sedan svaren skulle analyseras la jag ingen värdering i resultatet utan endast analyserade det 

som sagts och kom sedan till en slutsats. När man är själv att analysera resultatet är det lätt att 

missa olika infallsvinklar. Ett annat problem är att man lätt blir partisk och därför inte ser alla 

möjligheter som finns i diskussionen. Att jag inte har träffat respondenterna tidigare har gjort 

studien mera trovärdig eftersom vi inte har haft någon kontakt och därmed inte byggt upp 

någon form av kompisband. Vi var helt neutrala mot varandra. Även att intervjuerna spelades 
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in på en dvd-kamera ökar pålitligheten eftersom ingen viktig information missades. Eftersom 

jag följde de etiska reglerna har studiens pålitlighet också ökat.  

5. Resultat. 

 

I detta kapitel kommer jag att redovisa den datainsamling som skedde via intervjuerna. Den 

grundar sig på sex flickor på sex olika gymnasieskolor. Jag har gett dem namnen Anna, Bea, 

Cecilia, Denise, Eva och slutligen Frida. Samtliga flickor går eller har gått på 

yrkesförberedande program och är i minoritet i sina klasser. Ejvegård (2003) rekommenderar 

att man för att underlätta läsningen skall ge respondenten ett fingerat namn. 

5.1 Läsningen. 

När jag analyserar svaren på mina frågor bland annat om flickornas bakgrund så som ålder, 

nuvarande ålder och yrkesval samt hur många killar som finns i deras klass, ser jag att 

flickorna är ganska lika. Alla har sökt till ett yrkesprogram direkt efter att de slutat nian. 

Samtliga respondenter var intresserade av en praktisk linje och de var mycket duktiga i ämnet 

svenska. Enligt svaren är de från 18 år upp till lite över 20 år gamla. Det som de ytterligare 

har gemensamt är könsfördelningen i klassen. Det finns flest killar i deras klass. En flicka 

avviker från mönstret – Cecilia. Hon gick om ett år eftersom hon var osäker på vilket program 

hon skulle välja i motsats till de andra flickorna som fortsatte år två direkt efter år ett. 

Samtliga flickor hade höga betyg i svenska i nian, nämligen VG, och ser sig själva som 

duktiga läsare. På frågorna som berör vilka böcker och hur ofta de läste blir svaren inte lika 

överensstämmande. Flera av dem läste tjocka vuxenböcker och ofta. Flickorna hade tid över 

till läsning på sin fritid. Jag hittar dock Anna och Bea som frångår de övriga och har andra 

synpunkter. Trots deras problem med läsningen ansåg de sig vara duktiga läsare. Bea berättar: 

”Jag hade svårt för att läsa. Hade svårt att sitta still så länge. Var det en bra bok gick det men 

inte annars.” Sedan säger Anna: ”Jag läste inga böcker. Hade svårt att sitta stilla så länge. Jag 

tröttnade väldigt fort och läste hellre tunna böcker med stor text.” 

När jag kommer till frågan om flickorna har utvecklat sitt läskunnande upptäcker jag flera 

flickor som tycker de har utvecklat sitt läsande från nian. De är dock besvikna över att inte 

utvecklingen har fortsatt i samma fart som tidigare och anser därmed att den har stannat upp. 
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Denise är övertygad om sin utveckling: ”Jag läste mera i nian än vad jag gör nu. Förmodligen 

var jag en bättre läsare då så jag har nog en negativ utveckling. Jag kan läsa och tycker om det 

men problemet är tiden. Det är så himla mycket man ska hinna med i skolan.” De flesta hinner 

inte läsa så mycket som de gjorde förr men märker ändå att det är lättare att läsa nu än 

tidigare. De har även fått en bättre läsförståelse och har ett större tålamod gentemot texter som 

inte tilltalar dem. Frida tar sig tid att läsa och har märkt att hon har en djupare förståelse nu. 

Både Anna och Bea tycker att läsningen får ta mera tid idag samt att de gillar läsningen.  

Av svaren att döma tycker de flesta att de själva har format sin läsning. De tycker även att 

skolan bidrar negativt till deras läsning. Nästan samtliga respondenter tycker att problemet är 

att tiden inte räcker till för läsningen. I skolan får de så mycket läxor och annat arbete som ska 

lämnas in att just lustläsningen inte hinns med. En flicka avviker från mängden, nämligen 

Anna, som menar att de inte läser alls så mycket i skolan. Frida menar: ” Om skolan eller 

fritiden har bidragit till min positiva utveckling är svårt att säga. Kanske både ock. I skolan 

skulle man läsa det och det, tråkigt eftersom man inte själv fick bestämma. Men på min fritid 

läste jag roliga böcker.” Denise påpekar följande: ”Skolan tar mera tid nu så man hinner inte 

lustläsa. Så har svenskan blivit ett mycket tråkigare ämne nu. Vi har prov på bibliotek, 

språkgrenar och har läst om gamla böcker såsom Aristoteles. Ingenting roligt längre.” 

 

Flickorna säger sig alla se inre bilder eller filmer i sina huvuden när de läser. Frida tillägger 

att hon även hör personernas röster som hon läser om i boken, men även ”bokens röst” som 

hon kallar det. Med det menar hon författarens text mellan personernas repliker. Flickorna vill 

alla ha ett lugnt ställe att sitta på så de kan uppleva avkoppling. Då upplever de ett lugn och 

kan som Anna säger: ”glida in i boken.” Mycket beror på om boken är bra eller dålig. En bra 

bok kan de läsa i flera timmar om tid finns men fokus släpper fort när boken inte är intressant 

för dem längre. Cecilia berättar: ”Jag ser en film i hjärnan. När jag läser är jag inne i boken 

och har svårt att sluta läsa.” 

 

Vidare kan jag utläsa att många av flickorna reagerar mot att stressläsa en bok, det vill säga 

att man bara läser för att boken ska läsas och det ska gå fort. Många undrar om man 

egentligen har läst en bok om man inte behöver reflektera över innehållet. De ser heller ingen 

vinst med att läsa så många böcker som möjligt utan anser det är bättre att läsa få böcker och 

komma ihåg dem istället.  
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5.2 Betygsläsningen. 

På frågor om betygläsningen, kön samt om det finns elever som slutar läsa om de får ett jobb 

träder ett mönster fram. Såväl killar som tjejer läser för bättre betyg. Respondenterna menar 

dock att det är mest tjejer som lustläser. Frida konstaterar att såväl killar som tjejer vill ha så 

bra betyg som möjligt vilket leder till att de självklart läser alla böcker för betyget. Många 

svarar att killarna läser endast för att kunna skriva svaren till frågorna de får till texterna. Alla 

flickorna påstår att killarna inte tycker om skönlitteraturläsningen men gör det för man är 

tvungen till det. Flickorna påstår vidare att de kan direkt avgöra när en kille har fått jobb 

eftersom han då slutar att läsa böcker vid samma tidpunkt. I början av utbildningen ser man 

att killarna läser böcker eftersom de då inte vet om de kan få ett eventuellt jobb men när de 

fått ett jobb slutar de att läsa dem. Flickorna menar att det går att skönja en osynlig linje 

mellan att läsa böcker i skolan och ha fått ett jobb. Frida fortsätter: ”Ja, flertalet som fick jobb 

slutade också läsa. Det fanns killar som slutat tidigare och hellre valde att fråga andra om rätt 

svar på frågorna.” Anna bekräftar endast Fridas svar: ”Killarna läser för att de blir tvingade 

till det.” 

På frågan om de får se kursplanen innan boken ifråga ska läsas upptäcker jag att många aldrig 

har sett den. Några har hört att den finns och tror att om de vill se den kommer läraren att 

plocka fram kursplanen för dem. Ingen har stått på sig och tagit del av vad som står där. 

Samtliga av flickorna är övertygade om att det är just i förhållande till kursplanen som 

betygen avgörs och att det vore bra att titta på den flera gånger under en termin. Dock tror 

samtliga flickor att de blir rättvist bedömda och varken favoriserade eller missgynnade på 

något sätt. De är övertygade om att läraren har full kontroll över vad som behövs för vissa 

betyg och tillägger att de inte behöver kunna betygskriterierna utantill. Anna är helt säker på 

sin sak när det kommer till kursplanen: ”Jag har inte sett kursplanen och kriterierna som finns 

för läsningen, men å andra sidan, vi har inte läst så mycket i skolan.” En flicka tror att pressen 

är hårdare på henne än på killarna. Eftersom hon är tjej förutsätter alla att hon ska vara 

mycket duktigare. 

5.3 Bokvalet. 

På frågorna om vilka genrer de helst läser och om deras lärare tar hänsyn till dessa i 

undervisningen blir resultatet lite splittrat. Här hittar jag ungdomsböcker, deckare, science 

fiction, hästböcker, med andra ord är de intresserade av allt möjligt. Böcker som sägs handla 

om verkligheten samt kärleksromaner var dock två genrer som var i klar majoritet. De har 
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inga problem att läsa andra typer av böcker men dessa två är deras favoriter. Flickorna tycker 

dock att det viktigaste är att boken inte blir tråkig. De är samstämmiga när de säger att läraren 

var obekant med vilka genrer flickorna föredrog framför andra. De tillägger också att läraren 

aldrig kontrollerar med dem om vad de tycker. Här kan jag se att flertalet av flickorna önskar 

att läraren bryr sig om deras önskemål om litteratur. Bea uttrycker sig såhär: ”Nej, läraren 

delade ut en bok och den skulle vi läsa.”  

Flickorna uppger att de flesta lärare inte upplyser eleverna om varför de ska läsa en bok, utan 

helt enkelt delar ut den och förutsätter att eleverna ska läsa den. Många gånger har läraren 

enbart berättat att denna bok ingår i kursen och det är anledningen för läsningen. Av resultatet 

att döma väljer tjejerna på sin fritid inte att läsa böcker som de inte tycker om eller är tråkiga. 

Men i skolan blir de tvungna att läsa även de tråkiga böckerna, vilket de också gör. Anna 

tycker: ”Lärarna tar för givet att man gillar en bok och den boken ska läsas. De flesta 

böckerna gillar ingen.” 

Flickorna tycker att läraren har en viktig funktion som presentatör av boken. De är överens 

om, att en spännande och intressant muntlig inledning väcker nyfikenhet hos dem. Flera av 

dem menar att läraren har ett ansvar för att skapa motivation hos eleverna och tycker att 

läraren ska som Denise uttrycker det: ”sälja boken till mig”. Cecilia menar att hennes lärare 

var annorlunda i sitt sätt att välja böcker och påstår: ” Hon hade speciella krav som jag inte 

upplevt tidigare” Anna menar sig ha sett ”inget engagemang alls” hos läraren. Ur flickornas 

svar kan man dessutom utläsa att de tror att lärarna valde böcker som de själva tyckte om.  

Tjejerna vill ha en bok som innehåller glädje och gärna får vara spännande. Det ska även 

hända mycket i den, annars är det lätt att lägga ifrån sig den eller välja en annan bok. De har 

alla glömt titeln på de tråkiga böcker de har läst i skolan utom Bea. Hon däremot är tydlig 

med att hon aldrig skulle låta någon läsa samma tråkiga bok som hon har gjort. Bea påpekar: 

”Boken Ett öga rött var svår att läsa och man kom aldrig in i rytmen i texten. Den var skriven 

på knagglig svenska och helt omöjlig att förstå. Det fanns hur mycket felaktig grammatik som 

helst och jag kunde inte läsa allt. Eftersom jag aldrig kom in i boken skumläste jag bara, vi 

skulle ju ändå se filmen. Den hemska boken glömmer jag aldrig.” 

 

På frågorna om respondenterna uppfattade vissa böcker som tjej- eller killböcker har ingen av 

dem uppfattat att dessa är styrda åt ett visst håll. De tyckte att samtliga böcker är helt enkelt 

neutrala. Eftersom ingen uppfattade att de läste några tjejböcker finns heller inte problemet att 
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killarna vägrar läsa någon bok. Dock menade Cecilia: ”Om det skulle läsas exempelvis en av 

mina hästböcker, så skulle killarna skratta lite och sedan säga att de har läst den men inte gjort 

det. De läser lite i början, mitten och i slutet. De skulle inte vägra men tyst ifrågasätta.” En 

flicka uppmärksammar att det är många manliga författare de läser men påtalar lika snabbt att 

böckerna inte på något sätt är skrivna för en kille. Det var en ren tillfällighet som gjorde att 

hon uppmärksammat detta fenomen men hon förde det aldrig på tal till läraren som var 

manlig. 

5.4 Boksamtalet.  

Under tiden jag analyserar frågorna om de har boksamtal och hur dessa genomförs inser jag 

att det är mycket vanligt med skriftliga bokrecensioner. Enligt flickorna är detta vanligt under 

en lektion eller som läxform efter det man läst en bok. Läraren vill oftast ha en till två A4-

sidor där eleverna ska skriva information om såväl författaren som innehållet i boken. Vidare 

får de frågor till texten som de ska besvara. Bland dessa finns frågor som relaterar till dagens 

samhälle, då de ska skriva sina tankar och funderingar kring boken. Respondenterna menar att 

dessa är oftast kopplade till de högre betygen VG och MVG. Flickorna menar att för betyget 

G behöver man endast svara på konkreta frågor till boken. Dessa svar går lätt att hitta i texten, 

däremot om de vill satsa på VG eller MVG i betyget måste de börja tänka själva. Frågorna 

berör ofta kopplingar mellan texten och deras eget liv och hur dagens samhälle reagerar på 

olika fenomen som händer i boken. På dessa frågor gäller det att ”tänka själv” som Bea 

uttrycker det. Denise har också upplevt hur det är att skriva en bokrecension: ”När vi har läst 

en bok ska vi skriva en recension, rätt av. Det gäller även författaren.” 

Vidare i analysen ser jag att det muntliga boksamtalet är omtyckt av alla men att lärarna 

använder det alltför sällan. Eleverna tycker om när de får sitta i små grupper och prata om 

boken och dess problem. De vill gärna kunna koppla bokens innehåll till sin egen verklighet 

och ibland får lektionen en sådan karaktär men de vill ha mera av den muntliga formen. 

Flickorna är eniga om att de dominanta killarna lätt tar över i ett boksamtal men är överens 

om att läraren måste leda samtalet. Alla flickor i denna studie är tuffa och säger att de tar för 

sig i ett samtal. De bryter helt enkelt killarnas diskussioner och framför sin egen åsikt. Bea 

säger följande: ”Oftast är det så att de andra bara hänger med i pratet. Det finns många som 

tror att tankarna hörs men det gör de inte. De andra sitter mera i skymundan och de dominanta 

tar lätt över. Jag försöker bryta det för att få fram andra åsikter men det är inte lätt. Jag är 

envis.” 
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Respondenterna framför flera tips om hur bokläsningen under gymnasietiden kan bli bättre. 

Boken bör innehålla aktuella händelser som är kopplade till deras vardag. Självklart är en 

spännande äventyrsbok att föredra framför en bok med ett innehåll som är mycket svårläst. 

Denise tycker att eleverna ska kunna välja hur man vill redovisa en bok muntligt eller 

skriftligt. Samtliga flickor påpekar att just valfriheten att välja sin egen bok har fördelar 

eftersom man då hellre läser av nyfikenhet. Frida menar också att läraren har en viktig roll 

och bör lyssna mera på eleverna när man ska välja olika böcker. De flesta är dock övertygade 

om att tiden eller rättare sagt tidsbristen är en avgörande faktor. De tycker att skolan stressar 

dem inom olika projekt och de får ingen tid över till övrig läsning. De vidhåller att individer 

är olika samt att olika personer läser olika fort. Är man en läsare som läser sakta bör man få 

tid till läsning. Jämför man sig med snabbare läsare tappar man intresset när man upptäcker 

att man inte var så duktig. De tycker även att en lärare ska vara öppen för flera förslag när en 

bok ska läsas klart. Anna påpekar att: ”Trötta killar läser hellre böcker som de tycker om 

istället för böcker läraren valt.” 

 

Eleverna saknar variation inom läsningen. De menar att de uppskattar den högläsning de fick 

uppleva under hela högstadiet. När de senare fortsatte till gymnasiet försvann denna form helt 

och hållet. Flertalet av flickorna önskar att läraren och eleverna tillsammans läser texter ihop. 

Beas önskan är följande: ”Jag saknar högläsningen och trots att jag går på gymnasiet älskar 

jag just den formen. På högstadiet fick vi ofta höra högläsning men nu blir det aldrig. Känslan 

att bara få sitta och njuta av någon annan röst och själv kan jag se min egen film. Det saknar 

jag mest. Det var goda tider förr. Kanske är jag för stor, men kan man bli det?” 

6. Diskussion. 

 

6.1 Diskussion om resultatet. 

6.1.1 Förväntningar på flickorna. 

Tjejerna var i klar minoritet i sin klass, det vill säga att det fanns mest manliga elever. Det 

finns många studier där man läser att pojkarna inte är intresserade av skolan däribland Olin-

Scheller (2006) samt Malmgren (1992). Jag trodde att många dominerande killar hade 
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möjlighet att styra lektionen när de pratade och nonchalerade lärarens instruktioner. Detta 

beteende kunde leda till att tjejerna inte fick den undervisning som de var berättigade till. 

Resultatet på min fråga blev inte riktigt som jag trodde. I studien bekräftar tjejerna att killarna 

inte störde lektionen och heller inte hade möjlighet att styra lektionen. De bidrog inte heller 

till att flickorna läste mindre. Flickorna var helt överens att killarna inte bidrog till deras 

negativa utveckling inom läsningen. Tjejerna menade i stället att skolan var orsaken till att de 

inte läste i den utsträckning som de önskade. Själv blev jag överraskad av deras svar men 

dessa sex starka tjejer kom från sex olika skolor och från olika yrkesprogram så svaren var 

mycket övertygande. Kan det vara en myt att stökiga elever stör lektionerna för starka elever 

eller är det så att eleverna har större tålamod än vad vuxna egentligen tror?  

6.1.2 Flickornas läsning. 

Alla mina respondenter är överens om att läsning är viktigt och tar eller har tagit en stor plats i 

deras liv. Många av dem skulle gärna läsa mera om det fanns mera tid över. Ulfgard (2002) 

skriver att hon inte hade hittat någon egentlig flickrumskultur vilket bekräftas i 

undersökningen. Ingen av flickorna satt tillsammans med sina kamrater och läste 

skönlitteratur på rummet. Flickorna i Ulfgards (2002) undersökning ville hellre läsa ensamma 

en stund på kvällen innan de somnade vilket även en av flickorna i min undersökning 

föredrog. Hon precis som de andra ville ha lugn och ro när det kom till läsning. Till skillnad 

från tidigare i historien har dessa tjejer inte kravet på sig att gifta sig tidigt och därför läsa 

uppfostringsböcker som Örvig (1988) nämner, utan kan istället sitta ner och njuta av en 

skönlitterär bok därför att de tycker om att läsa. I dagens samhälle behöver inga flickor läsa 

hur de ska uppfostras. Jag tror att samhället har utvecklats till en jämställdhet som är till 

fördel för flickorna. Dock nämner en flicka att hon tycker hon har mera press på sig just för 

att hon är flicka.  

Örvig (1988) skriver om kvinnor som förlöjligades förr i tiden eftersom de påstods sakna 

intellektuell förmåga men dessa flickor har alla höga betyg och bevisar klart motsatsen. 

Malmgren (1992) hittade också flickor som älskade att läsa, men de gick i en homogen 

kvinnlig klass i motsats till respondenterna i denna undersökning som hade mest manliga 

klasskamrater. Det är uppenbart den egna motivationen och intresset som egentligen betyder 

någonting och som får individen att läsa. Hur könsammansättningen är i klassen spelar ingen 

roll. Flickorna verkar vara ganska ”könsneutrala” och ser sina manliga klasskamrater som just 

bara klasskamrater. Kanske är det vi äldre som reagerar på könets betydelse för olika moment.  
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Både Malmgren (1992) och Olin-Scheller drog slutsatsen att killar inte vill läsa. Det kan vara 

svårt att motivera elever som fått arbete till fortsatt läsning men om eleven själv får välja 

litteratur som passar till yrkesvalet kan det gå lättare. Flera av flickorna nämner just valfrihet 

som en möjlighet till läsningen. Det är en stor utmaning för läraren att övertyga eleven att 

läsningen är betydelsefull även inom yrkesvalet. Läsningen kommer att följa alla inom deras 

yrkesval och genom hela livet och därför är det viktigt att hela tiden träna läsning. 

Olin-Scheller (2006) hittade ett fenomen hos killarna som passade in på några av 

respondenterna nämligen att det helt enkelt var för många ord på pappret samt att det tog för 

lång tid att läsa. Det var visserligen när de gick i nian som flickorna kände ett motstånd mot 

böcker. Nu hade de utvecklats och älskade böcker samt läste med glädje. För flickorna är 

detta fenomen helt enkelt något naturligt och kan inte kopplas till deras kön utan istället ett 

steg på vägen för att nå maximal läsning. Det är givetvis inte lätt att avgöra när man som 

läsare övergår från att inte tycka om bokstäver till ett tillstånd då allt bara flyter på med 

läsningen. Troligtvis har alla en gång tyckt att bokstäverna enbart var jobbiga att läsa men 

med träning flyter de ihop till meningar som bildar en text. Det kan självklart ha att göra med 

en mognadsprocess. Dessa flickor gillade inte böckerna i nian men under sina tre år i 

gymnasiet tränade de läsning och till slut passerade de den osynliga linjen för att tycka om 

läsning. Till slut tycker man att läsning är just lustläsning, men för att njuta krävs det tid. 

6.1.3 Synen på sin egen utveckling. 

Att komma ihåg hur man var som läsare för cirka tre år sedan är kanske inte så lätt men för 

dessa tjejer var det inga problem. De hade alla höga betyg och hade inte på något sätt sänkt 

det under sin tid på gymnasiet. En flicka hade VG i svenska när hon gick ut nian trots att hon 

enligt vad hon sade inte läste några böcker alls. När de väl hade börjat på sitt 

yrkesförberedande program, i vilket det fanns mest pojkar, märkte de alla att någonting hände 

med deras läsning. Två av dem utvecklades positivt och läste snabbare, djupare och mycket 

bättre än tidigare. Dock var det inte samma förändring för de övriga utan i stället uppfattade 

de sig som sämre läsare. De såg sig som bättre läsare om de jämförde med nian men tyckte att 

de borde vara ännu bättre än vad de var. Förmodligen har de högre krav på sig själva och 

anser att tre år i gymnasiet borde ha bidragit till att göra dem till ännu bättre läsare. 

Fortfarande förstod flickorna att läsningen var viktig för dem precis som i Olin-Schellers 

(2006) studie. I hennes bok ansåg flickorna i omvårdnadsprogrammet att läsningen var 

mycket viktig. Flickorna i min undersökning tyckte inte alls om att de inte var bättre läsare 
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efter sin tid i gymnasiet men var eniga om att deras läsning hade bättre kvalité än när de 

slutade i nian. Dock hade glädjen försvunnit tyckte en av respondenterna.  

Detta är ingen bra utveckling för deras läsning. Samtliga flickor ansåg sig själva att vara bra 

läsare tidigare men det har vänt under de tre gymnasieåren. De var duktiga elever som hela 

tiden fokuserade på skolarbetet och fortsatte att göra det även under gymnasiet, men som nu 

måste koncentrera sig på andra projekt istället för läsning. En flicka som hade slutat skolan 

och jobbade idag sa att det var först efter skolavslutningen hon insåg vad läsningen egentligen 

var. Kanske dödar skolan läsintresset för eleverna när de hela tiden får mer att göra och ställer 

större krav på sig. Många elever påpekar just att tiden inte räcker till läsning vilket inte är bra 

för deras läsutveckling. Samtidigt kan man fundera på om eleverna bör sätta denna inre stress 

på sig själva. Självklart vill alla nå ett högt betyg men är det värt det om man inte mår bra? 

Ingen ville troligen sänka sina krav på sig själv eller sina betyg, men det skedde troligen till 

ett högt pris. Skolans uppgift är att få eleven att nå lite längre hela tiden men eleven får inte 

tappa lusten till lärande på grund av alla krav. 

Hur kommer det sig att skolan som ingenting hellre vill än att bilda eleverna vänder läsning 

till en negativ spiral? Enligt Olin-Scheller (2006) ville inte elever på yrkesprogrammen ha 

samma bildning som övriga i skolan men här är det tvärtom. I själva verket går flickorna i min 

undersökning in helt och fullt för sin utbildning och fokuserar på det som måste göras istället 

för att ta det lugnt och läsa en stund. Det verkar som att läxläsningen har tagit över 

lustläsningen. Enligt flickorna lägger de ner mycket tid på läxläsningen, men man kan fundera 

över om detta är nödvändigt. Läxornas vara eller inte vara diskuteras mycket och man kan 

förstå varför eleverna protesterar mot så mycket läxor. Om de är tvungna att läsa läxor på 

bekostnad av sin lustläsning kan man undra om det är värt allt slit de lägger ned. Flickorna 

ville ha höga betyg och läxor är förmodligen en anledning till just betygen men om man 

förlorar en viktig del av läsningen, lustläsningen, är det värt det? Frida hittade tillbaka till 

lustläsningen och enligt henne förstod hon vitsen med läsningen, men det var först efter 

examen. 

Flickornas önskemål om böcker fick stå tillbaka och istället bestämde läraren bokvalen. 

Självfallet läste de boken men som Ulfgard (2002) påpekar missar ofta skolorna att undersöka 

vilka böcker eleverna tycker om och därmed, som även Molloy (2003) påpekar, ta chansen att 

förändra innehållet på lektionerna. Ulfgard (2002) fortsätter med att flickor gärna uppskattar 

skolans litteratur men lika snabbt kan förkasta densamma. Även Olin-Scheller (2006) menar 
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att det som lärarna tycker är bra och bildande litteratur tycker eleverna är tråkigt och 

meningslöst. I detta fall stämmer det. Ingen tyckte om skolläsningen men de läste för betygen. 

De ville uppnå ett så högt betyg som möjligt och förstod inte varför de läste boken men gjorde 

det för att de måste samt för lärarens skull. Möjligen är det så att lärarna inte vill förändra sina 

lektioner. Det kan kännas tryggt att hela tiden ha samma lektioner för samtliga elever. Det 

kräver inte heller ytterligare planering utan man undervisar som man alltid har gjort. Varje 

lärare måste se till klassammansättningen och vara öppen att förändra sina lektioner så det 

passar till elevernas fördel. Här finns det möjligheter att hitta nya böcker om man lyssnar till 

elevernas önskemål. Även Skolverket (2000) påpekar just att eleverna ska ta ansvar för sin 

utveckling och att läraren samtidigt lyssnar och är öppen för önskemål.  

Trots att flickorna läste och läste uppfattade samtliga en negativ utveckling med läsandet. 

Tydligt är att flickorna inte räknar in läsningen utanför svenskan som just läsning, utan 

förknippar detta med enbart skönlitterär läsning. Det märktes även under intervjun att just 

ordet läsa hade olika betydelser för eleverna. Skolverket (2000) menar dock att all läsning, 

även faktatexter, är just läsning. Även om eleverna skulle läsa texter som innehöll rena fakta 

så ska den läsningen inkluderas i begreppet läsning. Detta var troligen inte flickorna i min 

undersökning medvetna om. Ofta fick inte eleverna se styrdokumenten och hade kanske inte 

samma syn på läsning som skolan. Här går nog inställningen isär. Flickorna tycker sannolikt 

inte att läsningen under deras olika projekt utvecklar dem i deras fantasi och moraliska 

värderingar. När man har kommit så långt upp i sin utbildning är det troligen svårt att plötsligt 

försöka förstå att det finns annan läsning än just skönlitteratur. Genom hela skolgången har de 

fått höra hur viktiga böcker är och nu är det även andra texter man ska ta hänsyn till. Det 

kanske till och med är så att just duktiga elever som är vana vid att läsa en viss form av 

läsning, skönlitteratur, har problem att gå över till en annan form av texter såsom 

yrkeslitteratur. 

Det som Olin-Scheller (2006) nämner som light-undervisning verkar inte dessa flickor ha 

upplevt men däremot har de märkt ett motstånd från killar som har fått ett jobb men måste gå 

klart sin utbildning. Positivt var att någon ”snuttifiering” inte förekom utan de läste hela verk.  

Det fanns ingenting som indikerade att de fick läsa typiskt manliga böcker även om det 

troligen var flest manliga författare. Endast en flicka hade uppmärksammat detta, men hade 

inte reagerat något nämnvärt och talade heller inte om det för sin lärare. Kunde det vara så att 

flickorna inte reagerar på att det är manliga böcker de läser? Återigen framstår de som vad jag 
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tidigare kallade ”könsneutrala”. För dem var det viktigt att boken var spännande och 

författarens kön spelade ingen som helst roll. Det var till och med så att de inte ens kom ihåg 

om det var en kvinna eller man som skrivit boken, ännu mindre författarens namn. Möjligen 

tycker flickorna att det kan vara ett onödigt vetande eftersom de endast ska läsa en bok som 

skolan har bestämt. Om valet hade varit deras eget kanske de hade brytt sig om vem 

författaren var. Det kan vara så att eleverna accepterar lärarnas val utan att protestera och 

därmed inte bryr sig om det är manliga eller kvinnliga författare till böckerna de läser. Det 

fanns flickor som läste skolans litteratur även om de inte tyckte att den var intressant och 

därför inte heller brydde sig om författarnamn eller kön. Det är mycket positivt att flickorna är 

mera intresserade av innehållet och hur boken är skriven än vem som är författaren. Det 

betyder egentligen bara att läsningen är det som kommer i första hand, författaren i andra. Det 

är just läsningen som betyder någonting för dem och att boken passar för deras syfte. En 

annan aspekt kan vara att författarna som skriver i dag inte är inriktade specifikt på ett kön. 

De väljer att skriva för en marknad, inte en specifik grupp. Att just samhället blir lika för 

bägge könen kan också ha en bidragande effekt till en förändrad inriktning hos författarna. 

Läsaren kommer då inte heller att uppfatta att boken skulle vara skriven för ett speciellt kön. 

Boken blir då intressantare för en större marknad, det vill säga båda könen. Ofta blir böckerna 

film och då blir det genast besvärligare om författaren endast vänder sig till en speciell grupp, 

det är samtliga tittare man vill ha som kunder. 

Molloy (2003) menar att oftast väljs manliga böcker och det blir en norm. Vidare fortsätter 

hon med att just på gymnasiet finns mest mäns litteratur. Samma problem har Örvig (1988) 

uppmärksammat nämligen att flickor läser manlig litteratur utan att reagera på det. Även 

Malmgren (1992) har observerat att just flickor läser det som delas ut till dem. Flera av 

flickorna i hennes studie ansåg sig inte tillhöra en dominerande grupp eftersom de valde att 

vara lugna och tysta under lektionen. Flickorna som jag intervjuat hade däremot inga problem 

att verkligen hävda sig när det behövdes.  

6.1.4 Det sociokulturella perspektivet. 

Alla flickorna läste i sin ensamhet och aldrig tillsammans med någon annan. De ville ha det 

lugnt och skönt och kunna koppla av för en stund. Detta bekräftar även Ulfgards (2002) 

undersökning. Ur ett sociokulturellt perspektiv är denna form helt förödande. Enligt Säljö 

(2000) och Rosenblatt (2002) lär vi när vi samspelar med varandra. Detta har även Evenshaug 

och Hallen (2001) hävdat i sin undersökning. Samtidigt menar Säljö (2000) och Rosenblatt 
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(2002) att har man en möjlighet att tänka en tanke är man inte själv. Och just denna möjlighet 

har man som läsare. Individen får en vidgad uppfattning om samhällets attityder och kan sätta 

sig in i andras förhållanden. Om man sedan pratar om boken tillsammans med andra genom 

ett boksamtal förhöjs hela upplevelsen.  

Jag anser att samspelet förstärks när man tillsammans med andra pratar om en bok och lär sig 

att förstå hur andra tänker. Detta sker tyvärr i en liten omfattning ute i skolorna men bör 

istället enligt min mening ersätta dagens skriftliga bokrecensioner. Många av flickorna ville 

gärna ha muntliga boksamtal istället för de skriftliga redovisningar som de har idag. Om detta 

beror på att muntliga former anses som lättare eller inte har jag inte fått fram. Tjejerna var 

noga med att få höga betyg så de strävar troligen inte att nå dit genom en lättare väg. Däremot 

vill samtliga av dem göra lektionen roligare genom att samtala med varandra, vilket jag tycker 

verkar positivt. Att kunna samtala med varandra och samtidigt respektera den andres åsikter 

är viktigt i dagens samhälle. Genom muntliga boksamtal kan eleverna tränas att nå en 

förståelse för andra även om man inte har samma inställning.  

Såväl Molloy (2003) som Rosenblatt (2002) bekräftar hur viktigt det är med estetisk läsning. 

Det är då man som läsare upplever textens innehåll samt att man lär sig respektera andras 

åsikter och tankar. Även Säljö (2000) menar att vi måste tillägna oss olika texter och då spelar 

egentligen det ingen roll vem som har skrivit dem.  

Boksamtalet kan även göra ämnet svenska roligare menar Molloy (2003). Det gäller att 

eleverna får läsa en bok som berör deras egna problem och senare prata tillsammans i en 

grupp om olika lösningar. Samtliga av dessa flickor skulle uppskatta att svensklektionerna 

ändrade innehåll. En flicka uttryckte att lektionerna hade blivit mycket tråkigare nu, då de 

bara håller på med tråkiga saker och läser gamla böcker. Hon var en av dem som menade att 

många svensklektioner går ut på att skriva en bokrecension om såväl innehåll som författaren, 

men påpekade att de även skulle besvara frågor till texten, något som snarare tillhör den så 

kallade efferenta läsningen. Frågor som var kopplade till dagens samhälle, där eleven fick ta 

egen ställning, tillhörde den högre betygsskalan. De elever som inte satsar på höga betyg får 

därför heller aldrig möjligheten att tänka på sin vardag och se kopplingar till sitt eget liv, 

vilket enligt Säljö (2000) och Rosenblatt (2002) är så viktigt för den enskilda individen.  

Egentligen borde det vara tvärtom. Jag anser det är viktigare att få reflektera över sin egen 

verklighet än svara på frågor till texten. Molloy (2003) menar att ge rätt svar på frågor är den 
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vanligaste formen av lektion eftersom många lärare är vana vid just denna. Detta bekräftas 

även av respondenterna som är vana vid den skriftliga bokrecensionen och dessutom nämner 

att denna form av undervisning i svenska är mycket vanlig. Kanske beror det på att lärarna är 

vana vid en form av undervisning och har färdiga svar till frågor. Det underlättar för dem men 

istället får de många skriftliga uppgifter att rätta.  

Enligt Thavenius (1999) har dagens skola inte så mycket likheter med den gamla flickskolan 

från 1800-talet, då de inte använde så mycket litteratur under lektionerna. Man hämtade sin 

inspiration från omvärlden och hade muntliga samt skriftliga övningar till eventuell litteratur. 

Många av respondenterna vill gärna ha just detta, men då i en modernare variant. Flickorna 

vill gärna prata tillsammans om sin omvärld och sitt samhälle. De vill gärna lösa problem 

tillsammans och lyssna till andras förslag och åsikter. Det skulle troligen ge eleverna en 

djupare respekt för varandra eftersom de måste ta hänsyn till alla under samtalet. Detta är 

tankar som går helt i linje med vad såväl Rosenblatt (2002) som Säljö (2003) skriver om det 

sociala perspektivet. 

Brodow och Rininsland (2005) såg i sin forskning att det fanns flickor som hade svårt att sätta 

ord till sina tankar och att de lätt försvann i mängden. Boksamtal var en lösning på detta 

problem. Men för många av respondenterna i min undersökning gällde det att vara tuff i den 

situationen. De dominanta killarna tog lätt över samtalet i klassrummet och det gällde för 

flickorna att ta för sig och få fram sin åsikt. De här flickorna överrensstämmer inte med 

Ulfgards (2002) flickor vilka saknade självförtroende. Dessa flickor förstod från början att 

ville man få någonting sagt i den mansdominerade klassen fick man slå sig fram, vilket de 

också gjorde. Molloy (2003) menar att flickor får mindre utrymme att yttra sig och göra sig 

hörda eftersom killarna tar för sig under lektionen. I min undersökning hade flickorna den 

starka viljan att bryta när de ville få sin åsikt framförd. Det är mycket upp till läraren att styra 

samtalet inom klassen. Det spelar ingen roll vilket kön du som elev har utan det viktigaste är 

faktiskt att du inte blir bortglömd under samtalets gång. Även om det finns dominanta elever 

så måste alla få säga sin åsikt och det är lärarens uppgift att så blir fallet. Först när eleverna 

har nått så långt i sin utveckling att de själva kan styra samtalet kan man som lärare lämna 

över det ansvaret till klassen. 
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6.2 Vidare forskning. 

Jag kan mycket väl tänka mig en vidare forskning om killar och deras situation när det 

kommer till just läsningen i svenskämnet. Under hela tiden jag har skrivit på denna uppsats 

har jag fått fokusera hårt på flickornas tankar. En annan studie skulle mycket väl kunna vara 

inriktad på killarna i yrkesprogrammen för att få mera information om deras syn på just 

läsningen.  

En annan utgångspunkt skulle vara att undersöka killarnas situation i något teoretiskt 

program, där de kunde vara i minoritet gentemot flickorna. Det skulle vara intressant att få 

veta om de läser mera för lustläsningen eller om resultatet blir samma som i min studie. 

Något som jag såg som mycket viktigt var att flickorna gärna ville läsa men att det var just 

skolan som var orsaken till att de inte läste. Skolan som just är den aktör som vill att eleverna 

ska läsa mycket, lägger så många andra uppgifter på eleverna att de inte hinner lustläsa. Jag 

skulle önska att någon undersökte hur man skulle kunna lösa problemet och om skolan 

överhuvudtaget är medveten om detta problem. Skrämmer skolan bort eleverna från den 

viktiga läsningen genom sina andra krav på eleverna? 

Slutligen vore det intressant med en liknande studie som Malmgren (1992) och Olin-Scheller 

(2006) har gjort men i relation till den nya kursplanen som kommer att införas 2011. Jag vill 

gärna tro att skolans förändring är till för eleverna och att vi bygger en bättre skola för alla. 

Frågan som jag ställer mig är om det blir bättre. Om dessa elever som läser på 

yrkesprogrammen kommer att uppleva en förändring till det bättre? 
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8. Bilagor - Intervjufrågor. 

 

Hur gammal är du? Vilket program går du/gick du? Fördelningen på killar /tjejer. Fick du 

något jobb efter studenten? Vilket? 

Vilket betyg hade du i svenska när du slutade nian? Hur skulle du beskriva dig själv som 

läsare när du gick i nian? Hann du läsa på fritiden? Vilket betyg hade du i svenska när du 

slutade nian? Betyg just nu eller när du slutade gymnasiet? Hinner du läsa på din fritid? 

Tycker du att du är bättre läsare nu än när du gick i nian? Hur har du utvecklats? Är det 

skolans förtjänst eller ditt eget intresse för läsning. Berätta om dina upplevelser när du läser 

en skönlitterär bok? 

Fanns det elever som bara läste för betyget? Vilket kön? Tycker du att du blir rättvist bedömd 

på läsningskriterierna i kursplanen? Fanns det killar i ditt program som inte tyckte om 

läsningen eftersom de ändå skulle jobba efter skolan? hur var det med tjejerna? 

Vilken litteratur läser du helst (genre)? Tänkte du på om ditt val kan ha påverkat valet i hela 

klassen? Visste läraren vilken genre du tyckte om? Fick du välja dina egna böcker? Eller 

valde läraren åt dig? Fick du någonsin veta varför ni skulle läsa en speciell bok? 

Vilken roll spelar läraren för litteraturen tycker du? Fick du ofta läsa böcker läraren tyckte om 

(tror du)? Kan du ge exempel på bok du inte tyckte om att läsa i skolan. varför? Vad tycker du 

gör en bok tråkig? Uppfattade du någon gång att det var temaläsning? 

Dina klasskamrater var mest killar, såg du att lärarna valde böcker efter deras intresse eller 

lektionens innehåll? Fick du möjligheten att framföra dina önskemål om förslag till läsning? 

Hur löste läraren situationer där du ville läsa och inte killarna? Märkte du att ibland läste du 

killböcker och ibland läste du tjejböcker? Hur uppfattade du killarnas reaktion när tjejböcker 

skulle läsas? Blev det samma reaktion när tjejerna skulle läsa killböcker? 

Hade ni boksamtal under lektionen? Var det frågor som rörde texten eller kopplades texten till 

din vardag? Kommer du ihåg något tillfälle då du fick läsa böcker för att lösa ett problem som 

uppkommit under skoltiden? Kom de dominanta killarna att ta över diskussionen under en 
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sådan lektion eller fick flickorna i klassen tillfälle att prata om sina upplevelser? Förstår du 

allt som står i texten?  

Vilket är ditt bästa råd till lärare för att de ska kunna lyckas få din klass att läsa skönlitteratur? 

Mest killar. 

 


