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I undersökningen har tjugo 15–16-åriga flickors fritidsläsning följts under två års tid. I fokus 

för undersökningen står genuskonstruktion i skönlitterär text, vid läsning och vid 

identitetsutveckling. 

Empiriskt material av olika karaktär om flickornas fritidsläsning har samlats in och detta har 

analyserats med hjälp av olika metoder. De unga flickornas läsning har analyserats utifrån 

receptionsteoretiska metoder, flickornas skönlitteratur har underställts narratologisk analys, 

flickornas liv har kartlagts med hjälp av kultursociologiska och socialpsykologiska perspektiv 

och – inte minst – har alla aspekter av det insamlade materialet undersökts utifrån 

genusteoretiska utgångspunkter. Avhandlingens frågeställningar kan sammanfattas: Vad läser 

unga flickor på sin fritid och vilken betydelse tillmäter de sin läsning? Hur konstrueras genus i 

de texter som flickorna väljer att läsa, hur konstruerar flickorna genus i texterna vid sin 

läsning och hur konstruerar flickorna genus i sina egna liv? Finns samband mellan flickornas 

liv – som geografiska, sociala, kulturella, religiösa bakgrundsfaktorer och de 

genuskonstruktioner som finns runt flickorna – och deras textval? Finns samband mellan 

deras liv och deras konstruktion av genus i texterna? Finns samband mellan läsningen och den 

egna genuskonstruktionen? Det framkommer vid analysen att det finns en tydlig koppling 

mellan liv och läsning och att flickorna konstruerar genus både vid litteraturläsningen och i 

sin identitetsutveckling på en mängd olika sätt. Ett samband mellan social och kulturell 

bakgrund kan beläggas. Undersökningen visar att den skönlitteratur som flickorna själva 

väljer att läsa speglar deras liv och att sociala, kulturella och religiösa faktorer är involverade 

vid deras tolkning. 

I avhandlingen ställs fritidläsningen i relation till skolans litteraturundervisning och en 

diskussion förs om huruvida elevernas fritidsläsning kan bidra till att utveckla skolans 

litteraturundervisning. Undersökningens resultat sätts i dialog med skolans styrdokument, 

Läroplanens värdegrund, Lpo 94, och svenskämnets kursplan, Kursplan 2000, och skolans 

litteraturundervisning belyses utifrån både undersökningens resultat och skolans 

styrdokument. 


