
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP

2000:64

Pojkarna mot strömmen
En studie kring några läsintresserade pojkars lär- och biblioteksvanor

JENNY HULTQVIST
HELEN ISAKSSON



Svensk titel                Pojkarna mot strömmen : en studie kring några läsintresserade pojkars
                                    läs- och biblioteksvanor

Engelsk titel              Boys against modern trends : a study around a few boys who enjoy
                                   reading, their reading and library habits

Författare                  Jenny Hultqvist, Helen Isaksson

Färdigställt               2000

Handledare              Gunilla Borén, Kollegium 3

Abstract                    A study around som fourteen and fifteen year old boys,  who are  
  interested in reading. It is about their reading and library habits, what
  has created their interest and where they acquire access to literature. A
  certain amount, deals with the habits of the boys school friends, in this 
  subject. The result compares with earlier made reports.

  The study is built on interviews between six boys, a children librarian at 
  a public library and a school librarian. Furthermore, a questionnaire has 
  been carried out among 79 schoolfriends to the interviewed boys.

                                  The result of the report, indicates that the foundation of the boys
                                 reading interests, begins at an early age within the family and mainly
                                  through their mothers influence. The boys main access to literature, is
                                  acquired mostly in the home in the families own library. The boys prefer
                                  to buy their own books, rather than visiting the public library. The
                                  reason for this is, that they do not feel at home in the library. They have
                                  difficulties in finding what they want. The supply of popular literature
                                  and music is limited. On the contrary, they are busy visitors to the school
                                  library, where they feel more at home. The supply is there more adapted
                                  to their demands.
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1   Inledning

1.1 Bakgrund

Under en delkurs vid Bibliotekshögskolan i Borås, ”Människans förhållande till bibliotek”
fick vi en liten inblick i barn- och ungdomars läsande samt deras nyttjande av bibliotek. Vårt
då nyväckta intresse för ämnet resulterade i en uppsats kring vad ett antal ungdomar läser. I
denna undersökning fann vi att det är mycket som konkurrerar om tiden i ungdomars värld.
TV:n, datorn och idrottsaktiviteter är bara några exempel. Ökat tempo och ökad stress bland
vuxna gör att det inte alltid finns tid att locka barn och ungdomar in i läsandets värld, eller till
att göra läsningen till en njutbar och ofta förekommande aktivitet. Inte heller i skolan finns det
alltid tid och resurser till att ge varje elev vägledning och uppmuntran när det gäller läsning av
såväl skön- som facklitteratur.

Denna uppsats tar upp ungdomars läsning ur ett annat perspektiv. Vi utgår nu från
ungdomarnas egen syn på sina läsvanor samt deras syn på biblioteket.

De flesta barn läser som mest under den s k slukaråldern, d v s mellan 9 och 12 års ålder.
Olika undersökningar visar dock att läsandet i slukaråldern minskat under 90-talet, och då
främst bland pojkar (Graumann & Långberg, 1998, s.5) (Barnbokens ställning, 1996:1). Då vi
i inledningsfasen av detta arbete tog del av dessa undersökningar började vi ställa oss ett antal
frågor. Varför läser pojkar mindre än flickor? Hur ser pojkars läsvanor ut? Vad anser pojkar
själva om läsning? Utesluter en aktiv fritid möjligheten att läsa? Vilka förutsättningar krävs
för att pojkar ska kunna bli vana läsare? Utifrån dessa frågor har vi valt att i vår undersökning
främst inrikta oss på pojkars läsning.

I vår undersökning tar vi även upp ungdomarnas syn på bibliotek. Tonåringar har sällan varit
en av bibliotekets mest prioriterade låntagargrupper, kanske delvis på att många pojkar och
flickor helt upphör med läsningen efter slukaråldern. Det står dock att läsa i Kulturpolitikens
inriktning (SOU 1995:84, kap. 10) att just ungdomar är en mycket viktig målgrupp för
kulturinstitutioner såsom bibliotek. Utifrån detta har vi funnit det intressant att även
undersöka vad våra respondenter anser om bibliotek. Att undersöka attityder finner vi mycket
intressant då dessa ofta döljer ett rikt informationsstoff.

Varför är det då så viktigt att läsa litteratur? Karin Oscarsson skriver i en artikel att ”aktiv och
medveten läsning kan åstadkomma saker och ting, som det inte är så lätt att komma fram till
på annat sätt.” (Oscarsson, 1979, s.45) Vidare anser hon att läsning  för det första kan ge oss
nya kunskaper, både läsning av såväl fack- som av skönlitteratur. Att facklitteraturen kan ge
oss ökade kunskaper inom sina speciella områden är väl självklart för det flesta, men att
skönlitteraturen också kan delge oss kunskaper av olika slag såsom kunskaper om oss själva
till exempel är kanske inte givet för alla. Likväl kan man få kännedom om andra människor,
om hur det kan vara att vara annorlunda än gemene man eller leva under andra förhållanden
än vad man själv gör. ”Rätt bok vid rätt tillfälle kan ge en människa mod att överleva trots
allt, kanske också möjligheter att leva rikare än förut.” (ibid, s. 46) Olika undersökningar och
studier visar dessutom att litteraturens roll för språk- och tankeutvecklingen hos människan är
omistlig.



Aidan Chambers, författare och pedagog hävdar att litteraturen sysslar med en av de få saker
som gör oss mänskliga. Han menar då inte bara språket som kommunikation utan på det sätt
som språket används i litteraturen, nämligen att berätta något. Han säger också att det är svårt
att definiera litteraturens värde, men gör ändå ett försök att formulera sig med en enda
mening: ”Litteraturen ger oss bilder att tänka med.” (Chambers, 1987, s. 10)

Barn- och ungdomsbibliotekarierna Brita Graumann och Britt Långbergs har som ett led i
försöken att väcka läslust hos framförallt pojkar gjort en sammanställning över böcker som de
av egen erfarenhet och från tips av pojkar vet brukar locka till läsning. De skriver i förordet
till Böcker som killar gillar att det i olika enkäter visats att ”kvinnor läser mer skönlitteratur
än män och att flickor är mer verbala än pojkar” (Grauman & Långbergs, 1998, s.5).
Graumann och Långbergs menar att det är viktigt att pojkars förmåga till inlevelse och empati
ökar för att de bättre skall kunna förstå och leva sig in  i andra människors verklighet och att
denna förmåga kan ökas genom att läsa skönlitterära böcker.

Så, varför ska barn läsa böcker? Svaren kan nog bli lika många som det finns människor som
någon gång funnit att en läsupplevelse kan ge oändligt mycket. Litteraturens betydelse för
barnets språkutveckling kan vi nog aldrig komma förbi. Genom språket får vi kunskap om den
värld vi lever i, makten att kunna påverka, förändra och göra oss hörda. Det sägs, att när orden
inte räcker till, då tar knytnävarna vid. Kanske är detta särskilt viktigt att ha i åtanke då det
gäller pojkar. En av våra viktigaste uppgifter måste därför vara att hjälpa alla barn att införliva
och utveckla ett rikt och levande språk.

1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med vår uppsats är att undersöka några läsintresserade pojkars läsvanor samt deras
inställning till huvudbiblioteket i deras hemkommun. Vi har för avsikt att fokusera oss på
pojkar i år 8 som har ett läsintresse samt studera vilka faktorer som ligger bakom detta
läsintresse. Detta för att förhoppningsvis kunna lära oss något om hur dessa pojkar uppfattar
läsning samt bibliotek.

Vi vill även sätta in dessa ungdomar i sitt sammanhang, genom att klargöra hur läsintresset
och biblioteksvanorna ser ut bland deras klasskamrater.

Vår problemformulering är: Hur ser ett antal läsintresserade pojkars läsvanor ut, vilka
faktorer ligger bakom detta läsintresse, vilken roll spelar biblioteket för detta intresse samt
hur ser pojkarnas klasskamraters läs- och biblioteksvanor ut?

Följande delfrågor kommer vi att arbeta med:

• Hur ser pojkarnas läsvanor ut?
• Hur får pojkarna tillgång till litteratur?
• Vilka attityder har pojkarna till huvudbiblioteket?
• Vad gör biblioteket för att locka ungdomarna till biblioteket?



1.3   Disposition

Följande avsnitt beskriver uppsatsens kommande disposition.

Under 1.4 förklaras de avgränsningar vi gjort och därefter följer en beskrivning av metod och
det material vi har använt oss utav samt en metoddiskussion.

Litteraturavsnittet består av 6 delar. Den första delen tar upp begreppet ungdom utifrån en
psykologisk aspekt. Detta följs av ett avsnitt om läsning varefter vi tar upp ett urval av tidigare
undersökningar rörande läs- och biblioteksvanor. Därefter berör vi ämnet bibliotek med
betoning på ungdomar. Vi går sedan över till att beröra fritidsaktiviteter för att avslutningsvis
ta upp genren fantasy.

Kapitel 3 innefattar redovisning av den enkätundersökning vi genomfört, vilket följs av en
redovisning av intervjuer genomförda med sex pojkar i kapitel 4. Under kapitel 5 redovisas
ytterligare två intervjuer, denna gång med en barn- och ungdomsbibliotekarie samt en
skolbibliotekarie verksam på den skola som de intervjuade pojkarna går i. Dessa
undersökningar, samt berörd litteratur upptagen i kapitel 2 analyseras i kapitel 6. I kapitel 7
återfinns ett diskussionsavsnitt som följs av en sammanfattning i kapitel 8.

1.4 Avgränsningar och definitioner av begrepp

Vi har i vår studie valt att inrikta oss på pojkar som går i grundskolans år 8 och som brukar
läsa på sin fritid. Läsningen kan innefatta såväl skön- som facklitteratur liksom tidningar och
tidskrifter. Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att gälla en skola och tre klasser som
vi behandlar konfidentiellt.

Beträffande biblioteksaspekten har vi valt att lägga den största vikten vid kommunbiblioteket,
därefter beröra skolbibliotekets roll och inte alls kommunens filialbibliotek.

I vår uppsats tar vi upp ett antal begrepp som vi här vill förtydliga:

Skolår 8 el. år 8  Detta är den numera gällande beteckningen på vad som tidigare
kallades årskurs 8 inom grundskolan.

Läsintresserade/ Dessa begrepp använder vi oss av då vi talar om någon som
aktivt
Storläsare utövar läsning under sin fritid, dvs även läser litteratur som inte

direkt kopplas till skolarbete.

Huvudbiblioteket För att i enkäten hålla isär skolbibliotek, huvudbibliotek och
filialbibliotek valde vi att kalla kommunbiblioteket för
huvudbibliotek. I övriga delar av uppsatsen använder vi
benämningen kommunbibliotek



1.4.1 Kommunfakta

Högstadieskolan i vilken vi gjort vår undersökning är belägen i en västsvensk kommun med
ca 37 000 invånare. I kommunen finns ett huvudbibliotek som är beläget i stadens centrum
med närhet till affärer, badhus och idrottshallar. Detta bibliotek är ett gemensamt kommun-
och gymnasiebibliotek och är inrymt i samma byggnad som gymnasieskolan. Förutom själva
huvudbiblioteket finns det fem filialbibliotek belägna i kommunens ytterområden.

Skolan där undersökningen är gjord har ett stort upptagningsområde och åtskilliga elever
kommer från dessa ytterområden. Dessa elever har därför närmare till något av
filialbiblioteken än till huvudbiblioteket. Men en övervägande del av skolans elever har
närmast till huvudbiblioteket, vilket är beläget ca 1,5 kilometer från skolan. Skolan har också
ett eget bibliotek. Utöver denna skola finns det i kommunen ytterligare två högstadieskolor,
varav en av dessa inte har någon tillgång alls till något skolbibliotek utan är hänvisat till
huvudbiblioteket. Den andra skolan har en biblioteksfilial inrymt inom skolans lokaler.

Övriga ställen inom kommunen där det finns tillgång till böcker är stadens enda bokhandel
samt ett antikvariat.

1.5   Metod och material

Följande kapitel beskriver hur vi genomfört vår studie, vilka metoder vi använt, varför vi valt
dem, hur vi bearbetat och analyserat vår empiriska undersökning samt en diskussion över vårt
metodval.

1.5.1   Material

Materialet vi använt för vår uppsats är dels resultaten från den empiriska undersökning vi
genomfört dels av litteraturstudier. Det empiriska materialet består av en enkätundersökning
samt av intervjuer genomförda med sex pojkar, en barn- och ungdomsbibliotekarie samt en
skolbibliotekarie.

1.5.2   Metod

Vi har i vårt uppsatsarbete använt oss av en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod.
Den kvantitativa metoden har fungerat som en första del av undersökningen och vi har
därefter följt upp med ett kvalitativt angreppssätt. Detta har vi gjort för att med den
kvantitativa metoden få en generell bild och med den kvalitativa metoden en djupare insikt i
ungdomars och framförallt i några pojkars syn på läsning och bibliotek (Holme & Solvang,
1991, s. 94).

Med enkätundersökningen hade vi för avsikt att få en mer heltäckande bild över ungdomarnas
läs- och biblioteksvanor. En annan orsak därtill var också att genom denna försöka nå pojkar
som ville medverka i en intervju av djupare karaktär än vad enkäten kunde ge oss. De som var
villiga att ställa upp på en intervju blev också med hjälp av enkäten insatta i vår studie och
fick en inblick i vad vi tänkte ta upp för frågor under intervjun.



Enkäten (bil.1) består av såväl slutna som öppna frågor och är utformad utifrån våra
frågeställningar. Vi har försökt att inte ta med för många frågor för att den lättare skulle tas
emot av ungdomarna och att de inte skulle finna den alltför betungande att fylla i (Hartman,
1993, s.31; Kylén, 1994, s. 34). För att förvissa oss om att enkäten uppfyllde dessa krav
testade vi den bland några yngre människor i vår bekantskapskrets för att eliminera eventuella
fallgropar som vi kunde gjort då vi konstruerade enkäten (Holme & Solvang, 1991, s. 89).

I intervjuerna har vi försökt att utgå från vissa teman för att täcka våra frågeställningar. För att
uppnå en enhetlighet i intervjuerna har vi använt oss av en intervjumanual (bil.2) som vi
försökt att hålla oss till i stor utsträckning utan att för den skull hindrat respondenterna att fritt
få resonera om sina uppfattningar eftersom det var dem vi ville ta del av (ibid. s. 111).

Som komplement till intervjuerna med pojkarna valde vi att även genomföra en intervju med
barn- och ungdomsbibliotekarien vid kommunens huvudbibliotek. Denna intervju
genomfördes efter det att enkätsvaren och intervjuerna med de sex pojkarna bearbetats och
analyserats. Till en början hade vi tänkt oss att helt fokusera oss på de läsintresserade pojkarna
samt huvudbiblioteket i pojkarnas hemkommun, men svaren som enkäterna och intervjuerna
gav oss väckte ett intresse att också titta lite närmare på det bibliotek som fanns på den skola
där vi genomförde vår undersökning.

1.5.3   Urvalsgrupp

Vår empiriska undersökning genomförde vi med elever i grundskolans år 8. Anledningen till
att vi valde ungdomar i just denna ålder var att det då gått några år från den s k slukaråldern då
det är vanligt att många barn läser. Den valda åldersgruppen befinner sig också i en period
som bl a präglas av ett ökat intresse för sin egen identitet och förändringar i sitt sätt att vara
(Johansson, 1995, s. 38).

Orsaken till att vi valde att göra vår undersökning på en skola var att vi på ett relativt enkelt
sätt kunde få tag i en större mängd ungdomar samlade på ett ställe. Inledningsvis hade vi för
avsikt att först starta med en skola och där se hur många läsintresserade pojkar vi kunde finna
och därefter gå vidare till ytterligare någon/några skolor. Detta behövdes emellertid inte
eftersom vi redan i den första skolan vi besökte träffade på ett antal pojkar som vi ansåg passa
in i vår definition av läsintresserade.

Själva urvalet av de som vi intervjuade gick till på så sätt att de på enkäten fick anmäla sitt
intresse för en intervju, dels med visst samråd med deras lärare.

1.5.4   Genomförande

Arbetet med uppsatsen inledde vi med att söka efter lämplig litteratur över området vi valt att
studera. Till informationssökningen har vi till största delen använt oss av databaserna LIBRIS,
ISA och LISA samt GUNDA. Vidare har vi använt oss av litteraturlistor i de böcker och
uppsatser vi läst. Vi har också använt oss av kataloger på våra lokala folkbibliotek på våra
resp hemorter och litteratur har vi i stort sett sökt under hela processen med uppsatsen.



Till en början tyckte vi att vi inte fann någon direkt relevant litteratur och misströstade ganska
ofta därför. Åtskilliga är de publikationer som vi skumläst och förkastat. Men allteftersom
arbetet fortskridit har vi funnit litteratur som passat och vi har också i efterhand gått tillbaka
till litteratur som vi till en början ratat, då vi genom att tränga djupare in i vårt problem funnit
trådar som gått tillbaka till den litteratur vi till en början ansåg vara icke relevant.

Efter den första litteratursökningen och en viss inläsning på området konstruerade vi vår enkät
och under vårterminen 1999 genomförde vi vår empiriska undersökning på en högstadieskola
i en medelstor svensk stad bland elever i skolår 8. Efter kontakt med skolans bitr. rektor fick
vi hennes tillåtelse att kontakta klassföreståndarna för berörda klasser och hon föreslog att vi
skulle genomföra enkätundersökningen vid resp klass ”klassrådstid”, då hela klassen var
samlad på ett och samma ställe med sina klassföreståndare.

Vi tog således kontakt med dessa klasslärare, vilka hälsade oss välkomna och villigt gav oss
av deras tid med sina klasser. Eftersom vi försökt att göra enkäten enkel och lätt att fylla i
behövde vi inte ta alltför stor del av denna ”klassrådstid” i anspråk, vilket vi tror sågs med
tacksamhet från lärarnas sida eftersom de också hade andra ämnen att behandla.

Enkätundersökningen genomförde vi vid tre olika tillfällen och vi var med i klassrummen
under tiden, dels för att presentera oss och tala om vad vi sysslade med, dels kunde vi då
också svara på eventuella frågor som kunde dyka upp. Vi fann emellertid att frågorna inte gav
upphov till några större problem för ungdomarna. En annan fördel med att vi var med under
tiden var att vi själva kunde samla in enkäterna och på så sätt inte få något större bortfall. Det
bortfall vi fick bestod av två enkäter, vilka vi ansett vara oseriöst ifyllda och därför har vi valt
att bortse från dem.

Förutom att vi kontaktade klasslärarna bestämde vi oss också för att göra detsamma med de
lärare som undervisade berörda klasser i svenska, eftersom vi tänkte att det var kanske de som
bäst kände till ungdomarnas läs- och biblioteksvanor. Av dessa lärare fick vi ett starkt stöd
och dessutom deras lektionstid till förfogande för genomförandet av intervjuerna. De delgav
oss också sina synpunkter och idéer om vilka pojkar som kunde vara lämpliga att genomföra
intervjuer med.

Intervjuerna med pojkarna påbörjades ca två veckor efter enkätundersökningen eftersom det
inföll en prao-period veckorna efter då eleverna inte var tillgängliga på skolan. Vi valde att
också genomföra intervjuerna på skoltid, vilket svensklärarna gett sin tillåtelse till, till stor del
för att vi trodde att det skulle vara lättare att få pojkarna att ställa upp då än under sin fritid.
Förutom att vi fick ta lektionstid av lärarna i anspråk fick vi också låna deras institutionsrum,
där vi i enskildhet kunde genomföra intervjuerna.  En av intervjuerna genomfördes ett antal
veckor efter de övriga. Varje intervju tog ungefär 30 - 35 minuter och de spelades in på band.
Ingen av våra respondenter hade något emot att bli inspelade på band, vilket vi frågade dem
innan vi startade intervjuerna och de verkade inte heller under intervjuns gång att vara störda
därav.

Dessa intervjuer genomfördes med oss båda två som intervjuare och en respondent. Detta för
att vi båda två skulle få en känsla för vad respondenterna egentligen sade och för att vi skulle
stötta varandra så att vi verkligen tog upp de frågor vi ville försöka få svar på (Kylén, 1994,
s.43). Vi fick ingen känsla av att respondenterna var besvärade av att vi var så att säga ”två
mot en” utan vi tyckte att de uppträdde ganska avslappnat, vissa mer och andra mindre
naturligtvis.



Trots att vi inför intervjuerna kontrollerade bandspelare och mikrofon visade det sig då vi
skulle skriva ner intervjuerna att ljudkvalitén vid flera tillfällen inte var den bästa och det var
mycket svårt att höra vad som sades på banden. En av intervjuerna fick vi rata helt på grund
av dess dåliga ljudkvalité.
Från början genomförde vi sex intervjuer, men eftersom vi fick slopa en av dessa ansåg vi att
vi borde göra en komplettering för att få tillräckligt med material. Denna kompletterande
intervju gjordes alldeles vid sommarlovets början eftersom det dröjde en tid innan vi mer
noggrant sett över det material vi hade till förfogande och kom fram till att en komplettering
var nödvändig.

Våra intervjuer med huvudbibliotekets barn- och ungdomsbibliotekarie samt med
skolbibliotekarien genomfördes som vi tidigare nämnt i ett senare skede av uppsatsarbetet, då
vi bearbetat och analyserat såväl enkäterna som intervjuerna med pojkarna. Intervjuerna med
bibliotekarierna genomfördes på huvudbiblioteket respektive skolbiblioteket och upptogs på
band. Något större motstånd därtill mötte vi ej, men bibliotekarierna visade ändå en viss
tveksamhet, vilket pojkarna inte alls gjorde. Detta medförde dock inget problem utan
intervjuerna kunde genomföras som vi planerat. Intervjuerna kan liknas vid ett samtal där vi
diskuterade de resultat vi kommit fram till i de tidigare genomförda enkät- och
intervjuundersökningarna.

1.5.5   Bearbetning och analys av insamlat material

I det följande ges en redovisning av hur det insamlade materialet bearbetats och analyserats

Enkätmaterialet har vi bearbetat och analyserat kvantitativt, vilket vi gjort för hand då det
insamlade materialet var ganska litet, 79 insamlade enkäter. Enkäten hade inte heller speciellt
många frågor, vilket vi strävade efter då vi konstruerade den för att den lättare skulle tas emot
av ungdomarna och p g a detta har sammanställningen varit ganska enkel att genomföra.
Bearbetningen började vi med att sammanföra svaren i form av en matris och därefter
förenklat den genom att ställa upp olika frekvensfördelningar, vilka vi åskådliggör grafiskt i
form av stolpdiagram (Holme & Solvang, 1991, s. 208). Genom detta har vissa tendenser gått
att finna i materialet men några generaliseringar kan vi inte göra då materialet är för litet och
för att se om det finns några samband mellan olika variabler har vi också gjort några
korstabeller, vilka också redovisas grafiskt (Patel & Davidson, 1991, s.96).

Materialet från intervjuerna med pojkarna är i motsats till enkätbearbetningen genomförda
med ett kvalitativt angreppssätt för att försöka få en djupare förståelse om problemet. De
nedskrivna intervjuerna läste vi igenom ett flertal gånger och så småningom utkristalliserades
vissa mönster och teman. Anteckningar fördes över vilka partier i intervjuerna som passade in
i de olika tema som vi valde att arbeta vidare med, och genom dem försöker vi svara på vår
problemformulering och våra frågeställningar. Därefter gjorde vi en kort sammanställning
över vad som vi kommit fram till vara det mest representativa för varje respondent, vilka finns
upptagna i redovisningen.

Materialet från intervjuerna med de båda bibliotekarierna bearbetades på samma sätt som de
övriga intervjuerna. Resultatet har vi dock valt att inte presentera utifrån speciella teman
eftersom dessa intervjuer snarare genomfördes i samtalsform. I stället har vi valt att redovisa
denna intervju mer eller mindre i den ordning som samtalet fortskred.



Spontana uttryck i form av citat har vi återgivit för att belysa representativa uttalanden. I
enlighet med Holme & Solvang har vissa citat redigerats något för att inte störa den röda
tråden och i de flesta fall rör det sig om ändringar av ordföljden (Holme & Solvang, 1991, s.
122).

1.5.6   Metoddiskussion

Avsnittet tar upp för- och nackdelar med metodvalet.

Att inleda undersökningen med ett kvantitativt angreppssätt i form av en enkätundersökning
har fungerat som en första del av undersökningen. Dessa kvantitativa data har gett oss en
översikt över problemområdet (Holme & Solvang, 1991, s. 94). Vi har dessutom använt den
översikts bild som informationen från den kvantitativa metoden gett oss för att jämföra den
med den information respondenterna från den kvalitativa intervjun bidragit med.

Fördelarna med de kvalitativa intervjuerna har inneburet att vi har fått en helhetsbild över
problemet vi studerat. I intervjuer av sådant slag finns det utrymme för en ganska stor del av
flexibilitet, man kan under själva undersökningens gång lägga till eller formulera om vissa
frågeställningar som under själva undersökningen visar sig vara felaktigt. Sättet på vilket man
närmar sig de olika undersökningsenheterna är också flexibelt på sätt att olika frågor kan tas
upp och ordningsföljden i vilken frågorna ställs kan också variera. Ju längre undersökningen
fortskrider får man som intervjuare en djupare förståelse och mer kunskap och uppfattningen
om problemet utvecklas, vilket kan ses som både för- och nackdel. Nackdelen ligger i att man
kanske inte får fram samma relevanta information i de tidiga intervjuerna som i de senare, ett
fenomen som vi själva blev medvetna om i vår undersökning (Holme & Solvang, 1991, s.
87ff).
Vid intervjuerna med barn- och ungdomsbibliotekarien samt skolbibliotekarien, vilka gjordes
i ett senare skede av arbetet fann vi oss något stärkta i rollen som intervjuare. Samtalet flöt
ledigare och syftet med intervjuerna stod klarare än vid de tidigare intervjuerna.

Detta beror inte bara på att vi fått ökad kunskap om problemet under arbetets gång, utan också
om konsten att utföra själva intervjun för att få så uttömmande svar som är önskvärt. Vi tycker
oss kunna se ett annat resultat av intervjuerna mellan de första vi gjorde med pojkarna och
mellan de som genomfördes i ett senare skede med bibliotekarierna. Materialet som vi fick
fram av intervjuerna med pojkarna visade sig inte till fullo innehålla den mängd och bredd av
information som vi hade önskat. Till viss del kan nog dessa brister också tillskrivas vår
förförståelse om ungdomar i den undersökta åldersgruppen, 14-15åringar. Vi hade räknat med
att de skulle vara tystlåtna och inte prata särskilt öppet om problemet. Vid själva
intervjutillfället fann vi dock att pojkarna inte var så fåordiga som vi befarat och detta gjorde
oss ganska förvånade, samtidigt som vi blev lite imponerade av deras relativt avspända sätt att
samtala med oss. Detta medförde troligtvis att vi för fort nöjde oss med de upplysningar som
pojkarna gav oss och att vi inte såg till att ställa de rätta frågorna för att få så uttömmande svar
som möjligt.

Styrkan i det kvantitativa angreppssättet kan i motsats till detta sägas ligga i dess
standardiserade uppläggning. Detta innebär att redan då problemformuleringen är klar så är
den fortsatta planen för arbetet också klar. Kommer ny kunskap fram under arbetets gång får
inte detta leda till att man gör ändringar i planering och uppläggning . Standardiseringen
innebär också att alla undersökningsenheter får samma frågor och svarsalternativ, vilket
medför att generaliseringar kan göras av den information som fås. Svagheten i denna metod



kan ligga i att man inte har någon garanti för att den information man får fram är relevant för
frågeställningen och upptäcker man inte detta förrän undersökningen är gjord är det omöjligt
att göra något åt det. För att eliminera sådana risker är det lämpligt att genomföra en
pilotstudie eller att testa enkäten i förväg (ibid. s. 89).



2. Litteratur inom området

2.1   Ungdom

För att få en bild av vad som kan sägas vara utmärkande för ungdomar som befinner sig i den
ålder (14-15 år) som vi valt i vår undersökning kommer vi i detta kapitel att ta upp vad några
psykologer säger om ungdomar, tonåringar och unga män.

Vad själva begreppet ungdom står för talar Göran Bolin, lärare och doktorand i Medie- och
kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet och Karin Lövgren, etnolog och
intendent vid nordiska museet i Stockholm, i inledningen till boken Om unga män. De säger
att ”Ungdomsbegreppet får sin betydelse i relation till vad det inte är, dvs. vuxen eller barn.”
(Bolin, 1995, s.12). De menar att genom att se ungdomsperioden som relationellt bestämd så
blir den föränderlig historiskt sett. Tidigare blev man vuxen i och med konfirmationen och
många började arbeta i 15-årsåldern, men numera är ungdomstiden längre. Visserligen blir
man myndig vid 18 år, men i andra sammanhang i samhället betraktas man inte som vuxen
förrän flera år senare.

När det talas om ungdomar används ofta begrepp som tonåringar, adolescens och pubertet.
Tonåringar är inte något svårdefinierat begrepp, det innefattar helt enkelt människor i åldern
13 till 19 år. Pubertet är den kroppsliga utvecklingen, närmare bestämt då man blir
könsmogen. Adolescensen är den psykologiska utvecklingen som barnet genomgår då det
frigör sig från sina föräldrar för att skapa sin egen identitet (ibid. s. 12f).

Fil dr Gunilla Ladberg har i sin bok Utvecklingspsykologi också tagit upp begreppet ungdom
och menar att steget från barndom till vuxet liv blivit större under senare tid och att det glapp
som uppstått däremellan kallas för ungdomstiden. Att detta steg blivit större säger hon beror
på att könsmognaden numera kommer tidigare, samtidigt som ungdomarna börjar
förvärvsarbeta senare (Ladberg, 1984, s 143).

Ladberg pekar i sin bok på olika saker som kan sägas vara representativt för utvecklingen
under tonårsperioden och nämner bl a att starka känslor och häftiga känslokast mellan lugn
och irritation och mellan glädje och sorg brukar prägla den tidiga tonårsperioden (ibid. s.130).
Vidare säger hon att den allmänna uppfattningen om tonåringar är att de alltid revolterar mot
sina föräldrar och lever efter helt andra normer och gör uppror i största allmänhet. Ladberg
säger däremot att forskning på området inte har visat att detta stämmer. Däremot visar dessa
att de flesta tonåringar har värderingar som stämmer överens med föräldrarnas och konflikter
som uppstår är i de flest fall av det ytligare slaget såsom t ex att föräldrarna tycker att det är
för hög volym på stereon, klädval, tider etc. Även vad det gäller umgänget med kamrater så
visar det sig att tonåringar umgås med kamrater som har ungefär samma värderingar och
vanor som föräldrarna har (ibid. s. 139).

Barbro Goldinger, skolpsykolog och psykoterapeut, beskriver denna frigörelseprocess som
tonårsperioden utgör i sin bok Tonårstiden. Hon menar att denna utveckling kan liknas med
bilden av hur en båt lämnar land, och säger att just bilden av en båt ofta används i litteraturen
för att beskriva människans livssituation och då inte bara i Erik Gustaf Geijers På nyårsdagen
1838.



Ensam i bräcklig farkost vågar
seglaren sig på det vida hav,
stjärnvalvet över honom lågar,
nedanför brusar hemskt hans grav.
Framåt! - så är hans ödes bud;
och i djupet bor som uti himlen Gud .(Svensk dikt, 1995, s. 217)

Goldinger menar att under preadolescensen står båten kvar på land, som är en symbol för
barndomens trygghet hos föräldrarna. Båten lastas med det som är nödvändigt att ha med sig
på färden. Under den tidiga adolescensen skjuts båten ut från land. Tonåringen tar steget bort
från hemmet och föräldrarna. Aggressiviteten är som hon säger den bärande energin, som
bränslet i motorn och en stor ovisshet och osäkerhet råder inför resan.
   Under högadolescensen har båten kommit ut från land och tonåringen inser att han är ensam
i båten och sörjer över att barndomen försvinner ur sikte. Under perioden som därefter följer,
senadolescensen, befinner sig båten i ytterskärgården. Här gäller det att navigera, att hitta de
rätta hållpunkterna. Tonåringen söker efter mål och mening med resan och efter en partner att
ta med sig i båten. Utanför skärgården finns det bara öppet vatten och det är där båten befinner
sig under den postadolescenta perioden. Det gäller nu att räta upp skutan och hålla stadigt i
rodret för i denna period är premisserna för vuxenlivet etablerade (Goldinger, 1986, s.32f).

Barbro Goldinger talar om adolescensen och dess olika stadier och psykologen och sociologen
Thomas Johansson redogör för dessa stadier och de centrala dragen i den manliga
identitetsutvecklingen i artikeln Det stora äventyret, Tonårspojkar och psykologisk utveckling.
Han bygger sin redogörelse på Peter Blos och Erik Homburger Eriksons teorier. De olika
stadierna som kan urskiljas är enl Johansson preadolescensen (10-12 år), tidig adolescens (12-
14 år), högadolescens (14-16 år), senadolescens (16-18 år) och postadolescens (20-25år).
  Preadolescensen börjar hos flickor vid ca 10-11 år, medan pojkars inträde sker först vid 11-
12  år. Både stora fysiologiska och psykologiska skillnader förekommer mellan könen under
denna utvecklingsfas. Det är under denna period som frigörelsen från föräldrarna påbörjas och
såväl kroppsliga som psykiska förändringar sker. Pojkars beteende under preadolescensen
kännetecknas av en aggressiv icke sexuell och avståndstagande hållning gentemot flickor. De
samlar ofta på saker och ett ökat beroende av kamratgänget inleds (Johansson, 1995, s. 30f).

Under den tidiga adolescensen tas tonåringens umgänge med kompisar och gänget alltmer tid i
anspråk. Ett tudelat förhållande till föräldrarna brukar vara vanligt. Dels kan de vara ytterst
negativa gentemot föräldrarna, men kan också visa stor tillgivenhet och behov av närhet.
Såväl den yttre som den inre frigörelsen från föräldrarna kan leda till känslor av ensamhet och
ångest. Denna ångest kan dämpas på olika sätt t ex genom hög musik eller sportaktiviteter.
Mer destruktiva sätt förekommer också såsom exempelvis användning av droger och kriminell
verksamhet. Relationerna med vännerna är ofta mycket viktig under denna period och man
söker sig ofta från en kamrat till en annan. Pojkarna börjar intressera sig för flickor från att
tidigare varit rädda för flickor. Kamratrelationerna och kontakterna med det motsatta könet är
av stor betydelse för identitetsutvecklingen.

Det är vanligt under den tidiga adolescensen att man skaffar sig vuxna förebilder, idoler och
pojkars idoler är ofta överdrivet manliga. Pojkar är ofta osäkra på vad som är typiskt manligt
eller kvinnligt i denna utvecklingsfas och att de söker det överdrivet manliga är ett försök att
dra upp några grova riktlinjer för gränserna mellan könen. Men under den tuffa ytan finns det
oftast ens stor känslighet och ett föräldraberoende (ibid. s. 34ff).
Högadolescensen är en period då det är viktigt för pojkar att uppnå en viss status i gänget och
att få en bekräftelse från sin omgivning. Även ett rikt fantasiliv och kreativitet präglar denna



period. Vanligt är att den högadolescente pojken med stor kraft börjar samla på olika saker,
lära sig något nytt, bli bra på någon sport eller musikutövning. Om syftet i första hand är att
uppnå en viss status så finns det också disciplinerande aspekter på fritidssysselsättningarna.
Pojkarna lär sig att behärska sin kropp, utveckla sitt tänkande och sin moraluppfattning mer
abstrakt.

Vanligt är att det förekommer svängningar i sättet att organisera sitt liv under denna period.
Från att ha varit ambitiös och prestationsinriktad i skolan kan de tappa lusten för skolarbetet
och istället vara ute sent på kvällarna och i allt större utsträckning umgås med gänget.
Utvecklingen i denna fas kännetecknas också till stor del av det ökade intresset för den egna
kroppen och identiteten. Man kan vara mycket känslig över vad andra tycker och är rädd för
att vara avvikande. Självbilden och identiteten formas genom ett samspel med olika
referensgrupper. Grupper av människor används som riktmärke för vad som är den goda
smaken, det rätta beteendet och de rätta attityderna (ibid. s.37f).

Senadolescensen kännetecknas framförallt av individens planer inför framtiden. Pojkar har
ofta precisa föreställningar om vilken utbildning och vilket yrke de ska välja. Denna fas är
mer realistisk och framtidsinriktad än den intensiva och fantasifyllda tiden under
högadolescensen och kan för många kännas som en stor belastning, för vissa så stor att den
ger upphov till minskad motivation för skolarbetet.

Pendlingar mellan en mer stabil identitetsuppfattning och en periodvis flytande identitet är
vanligt. Man experimenterar med olika roller och identiteter för att finna sin livsstil. Inom
vissa ungdomsgrupper är det viktigt att ständigt utvecklas och att inte stelna i ett visst
identitetsmönster. Ständigt nya livsstilar utformas liksom kortsiktiga livsprojekt. Detta är en
period i livet med mycket glädje och upptäckarlust, men också med stora påfrestningar i form
av partnersökande, tankar om framtiden och det slutgiltiga avskedet från barndomens trygga
värld (ibid. s. 41f).

2.1.1   Ungdomar och kultur

Per Nilsson, fil dr i pedagogik, tar i boken Fritid i skilda världar upp begreppet modernisering
och med det menas en uppsättning historiska processer som med olika hastighet och djup
verkar på olika samhällsnivåer såsom exempelvis ekonomisk, politisk och kulturell nivå.
Dessa processer formar tillsammans det moderna livet. Exempel på krafter som starkt
påverkat villkoren i och omvandlingen av världen (framförallt västvärlden) är
industrialisering, urbanisering, sekularisering, teknologisering m m. Efter andra världskriget
har till exempel uppkomsten av en konsumtionskultur, globaliseringen och mediaseringen fått
stor betydelse för samhällsutvecklingen. Globaliseringen har lett till att människors
möjligheter till interaktion över stora avstånd har utvecklats i en mycket rask takt. Den nya
informationstekniken och mediernas utbredning har öppnat världen för individerna.

Villkoren i den sociala världen förändras kontinuerligt och genom globaliseringen får vi
kännedom om ett stort antal konkurrerande levnadssätt. Det är idag inte lika givet att man
förlitar sig till gamla traditioner och beprövade handlingsmönster som tidigare generationer
gjort. Grundläggande trygghet som tidigare funnits i form av normer, traditioner, rutiner och
fasta beteendekoder existerar inte i samma utsträckning som det gjort tidigare (Nilsson, 1998,
s. 26-33)



En forskare som har ett stort intresse för denna utveckling, där traditioner och rutiner m m
bryts ner är den tyske socialisationsforskaren, Thomas Ziehe. Ziehe tillhör den så kallade
Hannoverskolan, som genom sina socialisationsteoretiska arbeten analyserar förhållandet
mellan individ och samhälle. Han hävdar enligt Johan Fornäs förord i boken Kulturanalyser,
ungdom, utbildning, modernitet att kulturella moderniseringsprocesser gör intrång i
ungdomars uppväxtvillkor, såväl i den tidiga barndomen som i skolan och i vuxenlivet. Ziehes
intresse för vår tids kulturella modernisering och vad den betyder för mänsklig subjektivitet,
för vardagen och det inre livet samt för människors möjlighet att hantera ändrade livsvillkor
har lett honom till att speciellt intressera sig för pedagogik och ungdomskultur (enl Fornäs,
1989, s. 7ff).

Denna nedbrytning som sker av gamla traditioner och normer sker i en allt snabbare takt och
detta medför att traditioner för bland annat arbete, familjebildning och identitet förlorar sin
giltighet och blir obrukbar eller i alla fall förlorar de sin självklarhet och ifrågasätts. Detta
medför enligt Ziehe att individen hamnar i en kulturell friställning. Denna friställning kan leda
såväl till osäkerhet och belastning inför framtiden som till att den öppnar upp för förändring
och nya möjligheter.

Ziehe pekar på några sätt att psykiskt bearbeta den förnyade livssituationen, bland annat finns
det bland ungdomar en växande längtan efter subjektivering. Med detta menar han att det
finns en ökad längtan efter att känslomässigt förhöja och förtäta situationer och relationer, en
längtan att uppleva intensiva känslor. Han menar vidare att det numera finns en större
mottaglighet och ängslighet för stämningar än vad som funnits hos tidigare generationer.
Intryck av hur man umgås med andra, hur rummet gestaltas och hur relationer upplevs har
också fått en större psykologisk betydelse än tidigare (Ziehe, 1989, s. 38ff).

Intresset för subjektivering är enligt Ziehe lika med intresset av att ”finna sig själv” och för att
hitta dit kan man gå olika vägar, bland annat genom emotionalitet, expressivitet och via
upplevelser av hög intensitet. Detta kan visa sig i till exempel olika stilar såsom i form av
speciell klädsel, frisyrer, tatueringar med mera. Det kan också yttra sig i form av orala
fusioner, vilket innebär att man skapar situationer som erbjuder någon form av
sammansmältning av olika sinnesintryck, man vill göra flera saker samtidigt.

Det exotiska, ockulta och spiritistiska utövar numera en ny lockelse och den fantastiska
litteraturens popularitet har ökat och Ziehe menar att motivet bakom de olika formerna är
behovet av att kunna uppleva sig själv eller att på ett unikt sätt kunna representera sig själv
eller den grupp man tillhör. Moderniseringen av verkligheten kan av individen ses som en fara
för att förlora sin personlighet och Ziehe hävdar att man inte kan avfärda ungdomars intresse
för subjektivering som eskapism. Däremot anser han att det riktar sig mot ett viktigt problem i
samhället, den ensidiga rationaliseringen (ibid. s. 123ff).

Utöver det ökade subjektiveringsintresset talar Ziehe om ett intresse av realism, som en
tendens i motsatt riktning. Detta intresse riktar sig mot världens fantastiska dimension och kan
ses som ett medel för människan att hålla ihop sig själv. Hos individer som har detta intresse
finns det en ovilja eller en oförmåga att ge sig hän i estetiska situationer. Detta kan vara ett
uttryck för ett behov av trygghet eller för att man ställd inför världens bottenlöshet ser sig om
efter stabilitet (ibid. s. 125f).



2.2   Läsning

I detta avsnitt tar vi upp begreppet läsning.

För att kunna behandla ämnet ungdomars läsning vill vi först och främst ta en titt på begreppet
läsning. Läsning kan innebära allt från att läsa text på baksidan av mjölkpaketet, vägskyltar,
telefonkatalogen, bruksanvisningar och matsedlar till klassiska romaner och faktaböcker.
Trots sin rika variation utgör ändå böcker bara en liten del av vår dagliga läsning. Det finns
oändligt många olika sorters texter och troligtvis lika många syften mede att läsa.

Vad är då läsning? Finns det någon allmänt vedertagen definition av begreppet läsning? Ja,
någon enkel definition på läsning står det nog inte att finna. Professor Frank Smith säger
följande om läsning: ”En teknisk definition på läsning som låter ganska imponerande är att
”extrahera informationer ur text”, en definition som kanske för ett litet steg närmare ett
klarare perspektiv, men den bortser ändå från en stor del av problemet. [---] Varje definition
på läsning måste ta hänsyn till det selektiva sätt på vilket vi läser alla typer av tryckt material
och att vi inte mekaniskt strävar efter att ”extrahera” alla de informationer som författaren
förser oss med. Istället är det så att vi avsiktligt söker en väg mellan två platser på kartan
(Smith, 1986, s.114f).

I ett försök att definiera begreppet läsning frågar sig författaren Olof Lagercrantz vad som
faktiskt händer då vi läser. ”Vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det
vita papperet från vänster till höger, åter och åter. Och varelser, natur eller tankar, som en
annan tänkt, nyss eller för tusen år sen, stiger fram i vår inbillning. Det är ett underverk större
än att ett sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts att gro. Och det sker var sekund”
(Lagercrantz, 1985, s.7).

Många är de som forskat och skrivit om läsning och läsutveckling. Vi har här valt att titta
närmare på vad Cai Svensson, Joseph A Appleyard, Aidan Chambers samt Sten Furhammar
har skrivit om ämnet.

Cai Svensson är docent vid Tema Kommunikation vid Linköpings universitet och har skrivit
en rad arbeten om barns och ungdomars förståelse av litterära texter. Joseph A. Appleyard
arbetar som rektor vid Boston College och har bl a forskat kring läsutveckling. Aidan
Chambers är verksam som pedagog och författare.

2.2.1   Läsning, motivation och läsutveckling

Cai Svensson säger i boken Barns och ungdomars läsning att man rent generellt  kan tala om
två olika typer av motivation för läsning. Han pekar på att man inom forskningen på området
främst har förklarat lusten att läsa utifrån psykologiska och/eller fysiologiskt- biologiskt
grundade faktorer. Cai Svensson kallar denna form för den inre motivationen. Han menar
vidare att väldigt lite forskning har skett utifrån den andra typen av motivation, som han kallar
den sociala motivationen. Svensson beskriver denna form av motivation på följande vis: ”Här
handlar det om motiv för läsningen som rör social interaktion: vara tillsammans med andra
människor, vinna deras gillande, ha roligt tillsammans med dem, tävla med dem, stärka
självkänslan och den egna identiteten i samvaron med dem och genom dem” (Svensson, 1989,
s.41).



Utifrån dessa två typer av läsmotivation kan man urskilja fyra utgångspunkter, som enligt Cai
Svensson de flesta forskare är överens om:

• Den allra tidigaste motivationen för att läsa grundar sig i tillfredsställelsen av den nyligen
förvärvade läsförmågan.

• Motivationen att praktisera intellektuellt-andliga färdigheter, t ex vilja fantasi och
medkänsla, vilket i sin tur resulterar i utveckling av anlag och utvidgning av jaget.

• Önskan att utveckla sina idéer, lära känna världen och ha intellektuella upplevelser, vilket
leder till en ökad förståelse av omvärlden och ett skapande av livsåskådning.

• Dessa intressen och inre drivkrafter, f ö omedvetna hos barnet, svarar mot särskilda
erfarenhetsföreställningar hos barnet, t ex glädjen över att återse bekanta ansikten eller
föremål (ibid, s.42f).

Cai Svensson menar att man genom dessa fyra punkter kan utläsa att motivationen för
läsningen skiftar med ålder och typ av läsning. Enligt Svensson varierar inställningen till
läsförmåga med kultur- och delkulturtillhörighet och har till mångt och mycket med kulturella
värden att skaffa. Han hävdar att barnets kulturella beredskap inte är biologiskt betingad i
pedagogisk bemärkelse utan ett resultat av ”betydelsefulla personers” kulturöverföring.
Exempel på sådana personer kan vara föräldrar. Svensson stöder sig på Bourdieus tankar och
menar att barnet måste själv anse att litteraturläsningen har ett värde och han/hon har utbyte av
den, för att aktiviteten i sig ska ha någon form av framgång. Genom social interaktion och
intensiv samverkan med personer som barnet har en nära känslomässig relation till kan barnet
tillägna sig en emotionell beredskap inför litteraturläsningen (ibid, s.48f).

Hur vi utvecklas som läsare, från barn upp till vuxen ålder är något som Joseph A. Appleyard,
har forskat närmare kring. I sin bok Becoming a reader : the experience of fiction from
childhood to adulthood resonerar Appleyard, om hur vi människor utvecklas som läsare.
Appleyard utgår från den studie som han själv genomfört och som huvudsakligen bygger på
intervjuer av drygt sextio personer i åldrarna 13-82 år.

Appleyard menar att kan finna tydliga samband mellan människors läsarupplevelser och deras
psykologiska utveckling (Appleyard, 1991, s.2f). Han visar i sin undersökning på att läsningen
består utav olika roller som läsaren utvecklar under sin livstid. Appleyard menar att man kan
urskilja fem olika åldersrelaterade läsarroller: Läsaren som aktör, läsaren som hjälte och
hjältinna, läsaren som tänkare, läsaren som tolkare samt den pragmatiska läsaren. Enligt
Appleyard är den läsarroll som ungdomar intar läsaren som tänkare. Han menar att i sin
läsning söker ungdomar finna sin identitet, förstå omvärlden och meningen med livet (ibid,
s.14).

Enligt Appleyard finns det tre olika sätt på vilka ungdomar reagerar på litteratur: de beskriver
att boken skapar inlevelse och identifikation med bokens karaktärer, de beskriver bokens
realistiska framtoning och de beskriver att de uppskattar när en bok får dem att tänka efter.

Appleyard menar att känslan av identifikation är det vanligaste uttrycket för inlevelse (ibid,
s.100). Det är inte alltid så att känslan av identifikation är ett tecken på faktisk likhet, utan
snarare en önskan att efterlikna någon. Utifrån detta resonerar Appleyard kring huruvida
ungdomars identifikationssträvan egentligen är en blandning av ”den jag är” och ”den jag vill



vara”, och att inlevelsen i så fall fungerar som ett verktyg för att tänja på gränserna mellan den
man är och den man önskar vara (ibid, s.104f).

När det gäller kriteriet realism tycker sig Appleyard kunna se ett antal olika uttryck för detta.
Ett uttryck kan vara läsarens möjlighet att föreställa sig liknande händelser som dem han/hon
läser om, ett annat kan vara att händelser och situationer i boken återspeglar läsarens egna
erfarenheter. Ytterligare ett uttryck för realism kan vara att bokens karaktärer inte utgörs av
perfekta idealmänniskor utan framhäver en viss normalitet. Appleyard resonerar vidare kring
varför ungdomar faktiskt ställer krav på realism i böcker, och varför böcker med så allvarliga
teman som död och svår sjukdom är så populära bland ungdomar. Han menar att ungdomarna
har upptäckt att barnlitteraturen inte lever upp till eller skildrar den komplexa värld som de nu
befinner sig i, och söker därför litteratur som återger såväl deras önskningar och fantasier som
de mörkare sidorna av livet. De intar således en åskådarroll som innebär att de granskar
trovärdigheten och sanningshalten i det de läser (ibid, s.107ff).

Det tredje kriteriet som ungdomar ofta ställer på litteratur är att den bör få dem att tänka efter.
Enligt Appleyard innebär detta ibland enbart att ungdomarna är medvetna om sina egna
känslor och tankar då de läser en bok. Vanligare är dock att det innebär att läsaren reflekterar
över karaktärerna, deras handlingar och känslor och hur dessa stämmer överens med deras
egna.

Ett annat och mer abstrakt sätt att se på litteratur uppstår då ungdomar talar om ”bokens
betydelse”. I detta fall dras då ofta likhetstecken mellan betydelsen och vad författaren vill
säga med boken (ibid, s.111).

Cai Svensson anser att man kan urskilja två huvudkategorier av arbeten kring hur barn och
ungdomar tänker om läsning och litteratur: arbeten som behandlar a)litteraturens form och
innehåll och b) läsning och tolkning av litteratur. Det är utifrån den första kategorin som de
flesta arbeten görs (Svensson, 1989, s.79).

Svensson menar att arbeten om barns begrepp om skönlitteratur kan indelas i studier av tankar
kring litteraturens form, innehåll och ursprung & tillkomst. Med form menar han vad en
berättelse är, skillnaden mellan fiktion och fakta, genre osv. Med innehåll syftar Svensson på
det innehåll som de olika uppenbarelseformerna litteraturen har, vad t ex romaner handlar om
till skillnad från andra genrer osv. Ursprung & tillkomst syftar på vad texter kommer ifrån,
hur de skapas etc. (ibid, s.81).

Cai Svensson pekar på den kritik som forskningen inom området som berör barn och
ungdomars läsning har utsatts för. Han menar att forskarna sällan har tagit hänsyn till, eller
använt sig av tidigare undersökningars resultat (ibid, s.61). Att fördjupa och tillväxa insikterna
på området kan bara ske om forskarna har möjlighet att dra nytta av och bygga vidare på
varandras erfarenheter.

Vidare menar Svensson att undersökningar av barns och ungdomars läsintressen ofta har
utgått från vad dessa bör läsa, snarare än vad de faktiskt läser eller intresserar sig för att läsa.
Detta har resulterat i att vissa böcker till stor del har ignorerats, t ex böcker som behandlar sex
och droger (ibid, s.62).

Svensson hänvisar i sin bok till forskarparet Purves och Beach som har valt att gruppera de
insatser som har gjorts av forskare på fältet i tre kategorier. Purves och Beach använder sig
utav kategorierna innehåll, form och institutionella faktorer (t ex tillgänglighet, etnisk



tillhörighet bland läsarna, deras socioekonomiska bakgrund m m). Vidare har varje kategori
ett avsnitt om låg- och mellanstadiet, ett om högstadiet och gymnasiet samt ett om
universitetet och vuxna.

Purves och Beach menar att undersökningar om vad elever på högstadiet önskar för innehåll i
läsningen är mycket viktiga eftersom den läsning som barn och ungdomar frivilligt utövar
kulminerar vid tiden då de når detta stadium. Samtidigt blir då könsskillnaderna allt mer
pregnanta (ibid, s.65). När det gäller den litterära formens betydelse för barns och ungdomars
intresseval menar Purves och Beach att intresset för fiktion är högt under mellan- och
högstadiet. Här har ett stort antal undersökningar gjorts under årens lopp, vilket inte är fallet
då det gäller sociokulturella faktorers betydelse för läsarna (ibid, s.66f).

Vad anser då Svensson bör göras inom forskningen om barn och ungdomars läsning? Jo, han
menar att läsintressen inte utvecklas i ett socialt vakuum. Forskningen bör i högre grad än
tidigare anknytas till teorier som rör kulturöverföring och socialisation (ibid, s.69).

2.2.2 Förutsättningar för läsning

Att det krävs olika förutsättningar för att läsning skall kunna äga rum talar Aidan Chambers,
pedagog och författare, om i sin bok Böcker omkring oss, Om läsmiljö. Han anser att för att
det skall kunna skapas en god läsmiljö som skapar tänkande läsare krävs det bland annat tid
för läsning, högläsning, bra bokbestånd samt reaktion/respons på det man läst. Vad han menar
med läsmiljö förklarar han med vad han kallar läsandets cirkel, de förutsättningar som krävs
för att läsning skall komma till stånd.

För att kunna läsa börjar man med att göra ett val, och för detta krävs det tillgång till böcker
och till böcker som man verkligen vill ha. Vilka val man gör beror inte bara på om böckerna
rent fysiskt går att få tag på utan också hur de presenteras anser Chambers. Vana läsare har
inga problem med att botanisera bland böcker och vet också hur man skaffar information om
böcker man inte hittar och hur man får ut mesta möjliga ur ett bokbestånd. För att lära sig att
välja självständigt krävs det att man får pröva sig fram tillsammans med en van läsare, en
person som man har förtroende för, oftast någon vuxen person (Chambers, 1994, s. 11ff).

Böcker ska inte bara vara något som barnen träffar på i skolan eller på biblioteket menar
Chambers, utan pekar på att böcker ska vara en naturlig del av barnens värld för att stimulera
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till läsning och för att de ska kunna konkurrera med andra medier. Han anser att det är viktigt
att äga böcker som kanske betyder mycket för en, för att de när som helst kunna ta fram dem
och läsa om dem eller bara för att kunna bläddra i dem (ibid. s.76f).

Chambers pekar också på att barn och ungdomar skall ges tillfälle till läsning och att de skall
ges den tid det tar att läsa. ”Upp till sextonårsåldern ska varje barn, varje dag och på skoltid,
få en icke-styrd stund för självständig läsning. Kloka föräldrar ser dessutom till att deras barn
uppmuntras att läsa på egen hand hemma, i synnerhet på helger och lov.” (ibid. s. 46f). Vidare
menar han att det är viktigt att barnen/ungdomarna får tillgång till en ostörd plats att sitta och
läsa på, där de kan koncentrera sig och inte bli störda av sin omgivning (ibid. s. 15).
Chambers ger inte mycket för läsare som bara använder sin läsning som tidsfördriv eller som
bara läser för att kunna somna. Han menar att dessa läsare inte kommer att utvecklas till
tänkande läsare som reflekterar och reagerar på det de läst (ibid. s. 17).

En ytterligare aspekt som Chambers för fram för att barn och unga skall utvecklas till läsare är
högläsning. Han säger att högläsning är nödvändigt för barns utveckling till läsare och bör
fortgå under hela skoltiden. ”Idealet är att varje barn varje dag ska få lyssna till ett stycke
litteratur som läses högt. Ingen lärare kan anses vara kompetent i sitt yrke som inte ser till att
det blir så för de barn hon/han har ansvar för.” (ibid. s. 67). Varför Chambers anser att
högläsning är så viktigt ger han också en förklaring till. Dels säger han att man på så sätt får
lära sig hur en text är uppbyggd, en förberedelse på vad man som läsare kommer att stöta på
och på vad man skall vara uppmärksam på då man själv skall läsa. Vidare får man upptäcka
textens dramaturgi genom att lyssna till någon som levandegör texten. Det kan också ges
tillfällen till att man får träffa på ”svåra” texter som man själv som läsare inte skulle ta sig an
och man kan bli presenterad för böcker som annars inte skulle ha valts. Högläsning ger också
tillfälle till att vara tillsammans menar Chambers, det har en socialt sammansvetsande
funktion och inbjuder till eftertanke och funderingar samt är kulturellt utvecklande (ibid.
s.65f).

Anna-Karin Johansson och Lena Johansson, båda lärare, har i en mindre undersökning bland
lärare och elever undersökt högläsningens betydelse. I undersökningen framgår att lärarna
främst ser två huvudsyften med högläsning. Det ena syftet är den didaktiska faktorn, vilket
innebär att läraren ser högläsning som en metod för att aktivt stimulera läs- och
språkutvecklingen bland eleverna och att utveckla elevernas förmåga till fantasi, empati och
reflektion. Det andra syftet innebär att läraren använder sig av högläsning på grund av olika
yttre ramfaktorer. Högläsningen blir då ett sätt att exempelvis samla ihop gruppen, lugna ner
eleverna eller kanske helt enkelt ha få en mysig stund tillsammans. Lärarna ansåg dock att de
didaktiska aspekterna är viktigast och att högläsningen är ett inlärningstillfälle som måste
lyftas fram (Johansson & Johansson, 1999, s.28f).

För att barn skall utvecklas till tänkande läsare, vilket är av stort intresse för Chambers krävs
det att de får tala om sina läsupplevelser, att de får delge andra sin reaktion/respons på sin
läsning. Han talar om två slags reaktioner, dels den att då barnen läst en bok som de tyckt om
så vill de gärna läsa en liknande bok eller en bok av samma författare, vilket leder till ett nytt
val och på så sätt påbörjas ett nytt varv i läsandets cirkel. Den andra reaktionen är den då man
läst någon bok som man tyckt så mycket om  att man inte kan låta bli att prata om den. Man
vill att andra människor, ens vänner o s v också skall få samma läsupplevelse. Dessa
läsupplevelser som vidarebefordras till andra kan ske på olika sätt, dels genom informella
vardagssamtal , del genom mer organiserade boksamtal och båda formerna leder i regel
tillbaka till läsandets cirkel (Chambers, 1994, s.16).



Sociologen Robert Ecarpit talar om omständigheter för att läsning skall komma till stånd i
boken Litteratursociologi och menar att det beror på många faktorer. Åldern är en
betydelsefull sådan liksom t ex uppfostran, familjeförhållanden och yrkesutbildning . Detta
gör att yngre män är mindre disponibla för läsning som inte är fackinriktad säger Escarpit, då
deras fritid till stor del tas upp av en mängd olika aktiviteter, särskilt sport. Trots det läser
ungdomar men olika undersökningar har enl Escarpit visat att de läser lite vid sidan av sina
studier och bredden på vad de läser är förhållandevis liten (Escarpit, 1958, 1968, s. 136f).

2.3   Tidigare undersökningar om läs- och biblioteksvanor

Under rubriken allmänna läs- och biblioteksvaneundersökningar tas de läsvaneundersökningar
upp där deltagare i olika åldrar medverkat, medan vi i avsnitt 2.4.2 tar upp undersökningar
som enbart berör  tonåringars läs- och biblioteksvanor.

2.3.1 Allmänna läs- och biblioteksvaneundersökningar

Här kommer vi att presentera några läsvaneundersökningar som vi tycker har
beröringspunkter med vår egen undersökning.

I boken Varför läser du? av Sten Furhammar beskrivs Projektet Skriftkultur och mediebruk i
nordiska familjer, förkortat SKRIN-projektet. Projektet är ett samnordiskt forskningsprojekt
där 83 djupintervjuer genomfördes mellan åren 1988-1990 och vars avsikt i huvudsak har
varit att belysa två områden:

1. Individens förhållande till text och läsning i ett livsperspektiv.
2. Förmedling av förhållningssätt till läsning med utgångspunkt i barnens uppväxtmiljö, den

egna familjen (Furhammar, 1997, s.8).

Det är främst i det senare området som vi funnit beröringspunkter med de frågor som vi
behandlar i vår uppsats. Liksom SKRIN-projektet har vi valt att beröra ungdomars utbyte av
läsning, samt studera mönstret för läsningen. Furhammar menar att man genom projektet vill
visa på vilket utbyte människor har av sin läsning då läsningen sker av fri vilja, dvs. när
läsningen konkurrerar med andra, och då främst massmediala aktiviteter (ibid, s.16).
Furhammar säger att samtidigt som man vet att barn står för den största utlåningen på
biblioteken vet man också att då dessa barn uppnår tonåren faller många bort som bokläsare,
vissa för en kortare period, andra för livet (ibid, s.13).

I studien använde man två dimensioner för att gruppera de enskilda personernas beskrivning
av sitt läsutbyte: personlig/opersonlig hållning till texten respektive
upplevelseläsning/instrumentell läsning. Dessa två dimensioner gav sedan upphov till fyra
kategorier av läsutbyte: personlig upplevelseläsning, opersonlig upplevelseläsning, personlig
instrumentell läsning och opersonlig instrumentell läsning.

Den första dimensionen, personlig/opersonlig läsning handlar om ifall man drar in sig själv i
läsningen eller ej. Vid personlig läsning identifierar man sig själv med t ex en eller flera av
personerna i handlingen eller refererar ständigt till sin egen verklighet. Opersonlig läsning kan



sägas vara den förra dimensionens motsats. Här håller man sin egen personliga verklighet
utanför läsningen så att denna t ex blir en ren avkoppling eller inhämtning av information.

Den andra dimensionen, upplevelseläsning/instrumentell läsning handlar om skillnaden
mellan sådan läsning som inte tjänar något annat syfte än att ge upplevelser eller förströelse
och sådan som är till konkret nytta för personen i fråga, t ex ökad självinsikt (ibid, s.134f).

Den vanligaste utbytesformen bland SKRIN-projektets respondenter var opersonlig
upplevelseläsning. Denna karakteriseras bl a av att läsupplevelsen framstår för läsaren i
huvudsak som ett omedelbart resultat av textens egenskaper och mindre som en frukt av ett
samspel mellan läsare och text. Vidare får berättelsen sitt värde av händelserna i den, vilket
ofta innebär att läsarens intresse koncentreras på frågan ”hur ska det gå”. Ytterligare ett
karakteristika för denna form av läsning är inslaget av tidsfördriv och underhållning. 15 av de
16 barnen i projektet tillhörde denna grupp och hälften av dem nyttjade enbart denna
utbytesform, vilket ledde författarna att dra slutsatsen att den opersonliga upplevelseläsningen,
med avseende på utbytet, troligtvis utgjorde det första steget i barnens läsutveckling (ibid. s.
137ff).

Personlig upplevelseläsning var ingen vanlig utbytesform bland SKRIN-projektets
respondenter. Det som karakteriserar den personliga upplevelseläsningen är att läsaren
reflekterar över sin läsning och läsupplevelsen framstår därför ofta även för läsaren själv som
resultat av ett samspel mellan läsare och text. Läsningen sker i större utsträckning för de
upplevelser som möter under läsningens förlopp än för att nå fram till historiens eller
episodens upplösning eller poäng. Tilläggas kan att läsarupplevelserna snarare har en karaktär
av erfarenheter än förströelse och tidsfördriv (ibid. s. 140f).

I opersonlig instrumentell läsning är utbytet av läsningen en insikt eller kunskap som
omedelbart kan överföras från läsartext-relationen till andra relationer. En sådan insikt berör
områden som läsaren inte har något personligt förhållande till eller kan abstraheras från
sådana förhållanden.

Den bland respondenterna minsta gruppen, personlig instrumentell läsning innebär att
läsningen har en terapeutisk effekt som läsaren har ett reflexivt förhållande till. Denna effekt
kan uppträda i flera olika former vilka de mest typiska är självreflexion, hållningsbearbetning,
tröst, orosdämpning och distansering till verkligheten (ibid. s. 142ff).

Statens kulturråd presenterar i Kulturbarometern i detalj 1997:1: Tema litteratur och bibliotek
en undersökning gjord bland 2000 personer i Sverige i åldrarna 9-79 år angående deras
litteratur- och biblioteksvanor. Undersökningen är gjord under tiden oktober 1994 t o m
september 1995. En liknande undersökning gjordes under åren 1988/89 och vissa jämförelser
göres dem emellan (Kulturbarometern i detalj 1997:1, s. 8).

”Goda läsvanor är en grundläggande färdighet för att kunna delta i samhällslivet.” (ibid. s.10)
Detta säger Eva Entelius-Melin och Göran Nylöf i Kulturbarometern och har i
undersökningen funnit att 12% av befolkningen är mycket intresserade av litteratur och
jämfört med 1988/89 har intresset ökat något. Den största andelen mycket
litteraturintresserade finns bland pensionärer. Andelen av befolkningen som är ganska lite
eller inte alls intresserad av litteratur uppgår till 30%. De flitigaste bokläsarna är flickor på
mellanstadiet, högskolestuderande samt välutbildade kvinnor. Typexemplet på en icke-läsande
är en lågutbildad, manlig pensionär på landsbygden (ibid. s.10-11).



I Kulturbarometern  konstateras det att bokläsning blir allt mer utbrett bland befolkningen och
andelen som inte läser böcker har minskat med nästan 10 procentenheter mellan 1988/89 och
1994/95. Även tidskriftsläsandet har ökat under denna period. I åldersgruppen 9-14 år läste
1994/95 31 % av barnen tidningar/tidskrifter under den senaste veckan (ibid, s. 22). Under en
genomsnittlig vecka (1994/95) har 54% av befolkningen läst bok/böcker och 50% har läst
tidskrift. Men 17% har inte läst någon bok alls, 21% har inte läst någon tidskrift och 5% har
varken läst bok eller tidskrift (ibid. s. 5).

Åldersgrupperna 9-14 år och 15-24 år läser betydligt mer på sin fritid än andra åldersgrupper,
men de har minskat sin läsning sedan 1988/89. Under en genomsnittlig vecka 1994/95 läste
77 % av 9-14-åringarna någon bok och motsvarande siffra för åren 1988/89 var 85 % och
författarna konstaterar att det numera finns allt färre unga bokslukare. Denna utveckling syns
även bland 15-24-åringarna. Där har bokläsningen under en genomsnittlig vecka minskat från
61% 1988/89 till 54% 1994/95.

Gruppen 9-14 år läser i första hand serietidningar och i andra hand barn- och ungdomsböcker
(mest ungdomslitt.) och därefter skolböcker, skönlitteratur för vuxna och seriealbum i ungefär
samma utsträckning. I de övre tonåren domineras läsningen av vuxenlitteratur och seriealbum
och det största intresset finns för underhållningslitteratur. Mer än i andra åldersgrupper är det
spänning, romantik och science fiction som lockar (ibid. s. 20).

De vanligaste sätten att få tillgång till den litteratur som befolkningen läst under tiden för
undersökningen är bibliotekslån, köp i bokhandel, gåvor och böcker som redan finns i
hemmet.
Lika stor andel av befolkningen har köpt eller lånat de böcker de läst, drygt 60% vardera. Vid
den förra mätningen 1988/89 var det vanligare med lånade böcker, nu köps de i större
utsträckning. Nästan hälften av befolkningen läser både lånade och köpta böcker (ibid. s. 14).

Typiska boklånare är skolelever eller studerande på högre nivå samt unga eller medelålders
välutbildade kvinnor. Boklån görs förutom på bibliotek av släkt, vänner och bekanta. Båda
låneformerna har ökat något sedan 1988/89. Via biblioteken skaffar sig 45% av befolkningen
sina böcker och 40% lånar av släkt och vänner.
Det är också ganska vanligt att läsarna får böcker i present. Under 1994/95 har knappt hälften
av befolkningen fått bok som gåva och bruket att ge bort böcker ökar. Mer än 50% läser
böcker som finns hemma i bokhyllan och det är en tydlig ökning jämfört med 1988/89 (ibid. s.
15).

Fram till 1991-93 har andelen biblioteksbesökare varit tämligen stabil, men därefter har det
skett en ökning. Alla åldersgrupper undantaget 9-14 åringarna har ökat sitt
biblioteksbesökande. Ändå återfinns de flitigaste besökarna bland elever i grundskolan liksom
bland studerande på gymnasier och högskolor. Flertalet går till kommunbiblioteket, vilket
60% gjort under 1994/95 mot knappt 50% 1988/89. Skolbiblioteken har två av tre elever i
åldern 9-14 år besökt under ett år och en av tre av de övriga studerande.

Den vanligaste orsaken till varför man besöker biblioteket är att låna eller att lämna tillbaka
böcker, men att läsa/låna tidningar och tidskrifter har ökat i betydelse. Andelen av
befolkningen som utnyttjar denna möjlighet har ökat med nästan 10 procentenheter från
1988/89. Den mest framträdande förändringen som kan ses i biblioteksanvändningen är dock
utnyttjandet av andra medier än de tryckta, såsom data skivor och video (ibid. s.18-19).



Från att 9-14 åringarna varit de allra flitigaste låntagarna har siffran för lån/återlämning av
böcker minskat från 71% (1988/89) till 56% (1994/95). Däremot har åldersgruppens andra
sysselsättningar på biblioteket ökat under samma period, såsom att läsa tidning/tidskrift, sökt
information, besökt evenemang, lånat/lyssnat på skivor och lånat/tittat på video. Även alla de
andra åldersgrupperna har utökat sina bibliotekssysselsättningar men de har även ökat sina
lån/återlämning av böcker (ibid. s. 20).

2.3.2 Undersökningar rörande barn- och ungdomars läs- och
biblioteksvanor

En stor undersökning om barns och ungdomars läsvanor i Sverige genomfördes 1944 av
Lorentz Larson, överlärare och fil. kand. Denna undersökning gjordes på initiativ av Sveriges
allmänna folkskollärarförening, efter att det under en tidigare undersökning vid ett par
folkskolor i Stockholm framkommit att barnen/ungdomarna inte läste de böcker som fanns i
skolans bibliotek eller vid den stadsbiblioteksfilial som fanns i skolans närhet.
Undersökningen visade däremot på att barnen och ungdomarna till största delen läste
veckotidningar och magasin. Larsons undersökning omfattade närmare 15 000 barn och
ungdomar i åldern 7 till 21 år vid ett stort antal skolor över hela landet (Larson, 1947, s.3ff).

Larson har i sin undersökning delat in barnen/ungdomarna efter ålder skoltyp och kön.
Undersökningen visar på att pojkar i 13-14-års åldern gärna läste om spännande äventyr och
sensation. Biggles var favoriten eftersom den handlade om aktualiteter såsom strid och flyg
(ibid, s50). Bland flickorna i samma ålder var det författare som Sigge Stark och Selma
Lagerlöf som hörde till favoriterna, samt Sprakfåleböckerna (ibid, s. 39).

Vid tiden för denna undersökning var det flickorna som läste mest från klass 3 till 8 och de
allra största bokslukarna fanns bland 12-åriga flickor. Från klass 7 och 8 minskade läsningen,
vilket enligt Larson kan bero på många olika saker, men menar att själva läslusten då
försvinner hos flertalet av ungdomarna (ibid, s. 217).

En av de större läsvaneundersökningarna i Sverige de senaste åren presenteras av Kristian
Wåhlin och Maj Asplund Carlsson i Barnens tre bibliotek. Undersökningen berör barns
läsning av fiktionsböcker i åldrarna 9-12 år,  266 enkäter och 28 intervjuer genomfördes.
Förutom att svara på frågor som vilka böcker läser barnen? läser pojkar och flickor samma
böcker? varför är vissa böcker så populära? o s v  har man även försökt se till läsningens olika
miljöer och vilka personer som påverkar dem i valet av litteratur. Författarna menar att de i
undersökningen kunde finna tre sociala kontexter när det gäller läsmiljöer och personer som
påverkar barnen i deras läsning; hemmet, kompisar och skola/bibliotek. Dessa tre miljöer har
fått beteckningen bibliotek; familjebiblioteket, kompisbiblioteket och samhällsbiblioteket.
Dessa tre bibliotek karakteriseras av följande:

Familjebiblioteket: Hit hör högläsning när barnen var små, läsning av böcker som finns i
hemmen, böcker som fås i gåva vid högtider i hemmet eller som köps in till hemmet.

Kompisbiblioteket: Hit hör lån och inköp i en bekantskapskrets eller kamratkrets.

Samhällsbiblioteket: Hit hör lån i skolan eller från folkbibliotek. Ett viktigt inslag är här
experter i form av bibliotekarier och lärare, som har påverkat urvalet och finns till hands och
kan påverka valet (Wåhlin & Asplund, 1994, s. 82).



Wåhlin och Asplund Carlsson finner i intervjuerna att det vanliga biblioteket oftast används
som ett komplement till det egna hemmets boktillgångar. De mest aktiva bokläsarna kommer
främst från hem där aktiv läsning och högläsning är högt prioriterade (ibid. s. 93). De allra
flesta barnen har minnen av att föräldrarna har läst högt för dem då de var små, oftast är det
mamma som tagit sig an denna aktivitet, ibland båda men sällan nämns enbart pappa. Det är
främst pojkar som även nämner pappa som högläsare. Författarna tycker sig här märka en viss
skillnad mellan flickor och pojkar: man fortsätter i hemmen att läsa högt för flickor längre upp
i åldern än för pojkar (ibid. s. 103). Ca vart fjärde barn av intervjudeltagarna får böcker i
julklapp eller som present (ibid. s. 112).

Författarna menar att barnen ofta får tips om böcker och även lånar av kompisar. I mer än
hälften av intervjuerna nämner barnen kompisar som rådgivare och tipsare. Framförallt flickor
använder sig flitigt av kompisbiblioteket (ibid. s. 123). Av de 28 intervjuade barnen framgår
att samtliga besöker biblioteket genom skolan. Många är även flitiga besökare av bibliotek på
fritiden (ibid. s. 149).
De senaste två åren har två magisteruppsatser som behandlar ungdomars läs- och
biblioteksvanor lagts fram vid Bibliotekshögskolan i Borås. Dessutom berör Anna Bodén
och Karin Emanuelsson ungdomars åsikter om bibliotek i en undersökning från 1997.

Anders Lundblad och Anna Vesterlund diskuterar i sin magisteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap kring några läintresserade gymnasieelevers läsning, litteraturtillgång
och litteraturförmedling. De genomförde en enkätundersökning bland 88 elever, samt
intervjuer med 17 elever. Syftet med studien var att undersöka läs- och litteraturintresset bland
några gymnasieelever samt att försöka ta reda på hur de får tillgång till litteraturen och vilken
roll biblioteket spelar som läsinspirerande funktion för dessa elever (Lundblad & Vesterlund,
1998, s. 1f).

I studien framkommer att 60 % av deltagarna läste åtminstone flera gånger i veckan. Flickorna
beskrev sig själva som mer läsintresserade än pojkarna, men i enkäten framkom det att
läsfrekvensen var något högre bland pojkarna än bland flickorna (ibid. s. 26). Samtliga av de
intervjuade läste dagligen eller åtminstone flera gånger i veckan. I Intervjuerna sa majoriteten
av flickorna att skolarbetet innebar ett hinder för dem i deras fritidsläsning, medan pojkarna
inte såg studierna som något hinder för denna form av läsning.

Undersökningen visade att underhållningslitteraturen hade en mycket stark ställning i
ungdomarnas läsning. 66% av flickorna läste romantik medan 59% av pojkarna nämnde
fantasy som sin huvudsakliga fritidsläsning (ibid. s. 84).

Lundblad och Vesterlund ansåg att ungefär hälften av intervjurespondenterna kunde räknas in
i kategorin social läsning. Med detta menas att de gav varandra tips om böcker, talade med
varandra om läsningen och lånade böcker av varandra relativt ofta. De delade alltså ett intresse
för läsning med sina kompisar. Den resterande hälften av respondenterna föll in under
kategorin enskild läsning. Denna kategori definierar läsningen som en mer eller mindre privat
aktivitet där läsarna till stor del har en annan smak än sina kamrater då det gäller litteratur
(ibid. s. 74).

Då det gäller inspirationskällor framstod kamrater, massmedia och familjen som ungdomarnas
främsta källor. För pojkarna var bokhandeln den viktigaste tillgångskällan, medan det för
flickorna i detta fallet främst handlade om kommunbiblioteket (ibid. s. 85).



Maria Anderssons magisteruppsats, Bokmal eller datanörd? En studie i högstadieelevers läs-
och biblioteksvanor, har som syfte att undersöka hur ett antal högstadieungdomar använder
biblioteket på fritiden och hur dessa ungdomars läsvanor ser ut. Hon har även valt att
undersöka om det finns några skillnader mellan läs- och biblioteksvanorna i årskurserna sju,
åtta och nio. Maria Andersson har, i likhet med Lundblad och Vesterlund  genomfört en
enkätundersökning som besvarades av 122 högstadieelever. I hennes undersökning framgår att
49 % av de tillfrågade läser varje dag alternativt varje vecka, alltså något färre än i
Vesterlunds och Lundblads undersökning (Andersson, 1999, s.24). Eleverna läste främst
fantasyböcker, spännande böcker, deckare, skräck/rysare, äventyrsböcker och kärleksromaner.
Bland pojkarna framstod fantasygenren som den populäraste. I undersökningen framkom att
eleverna läste såväl ungdoms- som vuxenlitteratur (ibid. s. 25).

Majoriteten av eleverna i Anderssons undersökning fick tag på böcker att läsa hemifrån.
Därefter kom folk- och skolbiblioteken som främsta tillgångskällor. Till skillnad från
Lundblads och Vesterlunds undersökning hamnar bokhandeln först på tredje plats i
Anderssons undersökning. Många av eleverna uttryckte missnöje med skolbiblioteket, bl. a
brist på datorer och personal/service. Även på folkbiblioteket efterlyste eleverna fler datorer
(ibid. s. 60).

Anna Bodén och Karin Emanuelsson genomförde 1997 en undersökning rörande ungdomars
åsikter om bibliotek. Ett antal intervjuade ungdomar mellan 16-20 år fick besvara frågor om
sin syn på bibliotek och hur de skulle önska att deras stadsbibliotek såg ut. Såväl mindre vana
besökare som mer frekventa besökare deltog i undersökningen vars resultat visade att
skillnaderna mellan dessa båda grupper inte var särskilt stor, förutom då det gällde hur
ungdomarna upplevde biblioteket. Hos de flesta av de vana besökarna fanns en positiv
inställning till biblioteket, aspekter som att biblioteket är en lugn och behaglig miljö som
dessutom är spännande och inspirerande framfördes här. De flesta mindre frekventa
biblioteksbesökarna hade däremot en negativ syn på bibliotek, och ansåg bl a att det är svårt
att hitta och dessutom tråkigt. När det gällde bibliotekspersonalen var förhållandet det
omvända. De vana biblioteksbesökarna ansåg att personalen är sur, inte särskilt
serviceinriktad och reserverad mot yngre besökare. Bland de mindre vana biblioteksbesökarna
däremot var uppfattningen att bibliotekarierna är trevliga och hjälpsamma (Bodén &
Emanuelsson, 1997, s. 61f).

Såväl vana som icke vana biblioteksanvändare ansåg att det bästa med biblioteket är att
utlåningen är gratis. Utöver detta lovordades bl a Internet, uppslagsböcker och möjligheten till
lite lugn och ro. Bland önskemålen fanns bekväma möbler, gladare färger och lättare
hylluppställningar. Bodén och Emanuelsson jämför resultaten i sin studie med en
undersökning gjord 1989, rörande ungdomars syn på bibliotek. Den största skillnaden mellan
de två undersökningarna visade sig vara att ungdomarna i undersökningen från 1997 inte
efterfrågade någon specifik ungdomsavdelning på biblioteket. Författarna funderar över vilka
orsaker som kan tänkas ligga bakom denna skillnad. Bl a spekulerar de i om det faktum att
musik och datorer har fått en allt större plats på biblioteken föranleder att ungdomarna tar en
naturligt större plats. Ungdomarna läser dessutom mer vuxenlitteratur än tidigare, vilket gör
att de växlar mer mellan bibliotekets olika avdelningar (ibid. s. 63).

I detta sammanhang bör även Ulla Lundqvists undersökning från 1988 tas upp. Lundqvists
studie innefattar 500 elever från årskurs 9 och uppåt, inkluderande gymnasieskolans samtliga
linjer. Avsikten med undersökningen var att få fram en slags tio-i-topplista utav författare och
boktitlar. I resultaten framkom en rörande enighet vad gäller bokval. Listan toppades av vad
Lundqvist kallar den nya populärlitteraturen, ny i den bemärkelsen att den har rönt stor



framgång och ofta förknippas med uttryck som ”otroliga upplagesiffror” och ”mest såld
genom tiderna” (Lundqvist, 1988, s. 8). Hon konstaterar att spännvidden var mycket stor, de
flesta av ungdomarna läste såväl klassiker som den nya populärlitteraturen. En och samma
elev kunde bland sina favoriter nämna såväl en populärförfattare som Judith Krantz och en
mer erkänd författare som Honoré Balzac

Lundqvists undersökning går inte särskilt djupt in på var ungdomarna får tag på sina böcker
men menar ändå att tendensen är att man själv äger böckerna, oftast i pocketform, eller att
man lånar dem privat. En hel del av de ungdomar som Lundqvist har talat med, och då främst
flickor, nämner även att mamma äger böckerna (ibid. s. 13).

Av resultaten i undersökningen drar Lundqvist bl a slutsatsen att de av ungdomarna så
uppskattade populärromanerna ofta har ett omfångsrikt och avancerat språk. Hon hävdar att
vissa av dessa böcker visserligen är litterärt torftiga och i vissa fall rent motbjudande och att
målet bör vara den goda litteraturen, men att även om man kanske inte väljer att
rekommendera dessa böcker så bör man helst inte heller moralisera kring dem. Lundqvist
menar att ”det går att intressera alla barn och ungdomar för berättelser av olika slag och att
leda dem till böckernas värld (ibid. s. 187f, 192).

En annan studie rörande ungdomars läsvanor genomfördes av M. W. Greenberg 1970 och
omnämns av Cai Svensson i Barn och ungdomars läsning. Även om studien är nära 30 år
gammal finner vi flera intressanta beröringspunkter i den. Studien omfattar 23 sjätteklassare,
och Greenberg har tre huvudsyften med sin studie: 1. Att identifiera de faktorer som skapar ett
läsvänligt klimat. 2. Att klarlägga motivationen för läsning och 3. Att identifiera läsmönster
för att a) bestämma om läsintressen och drivkrafterna bakom läsningen är desamma för olika
läsmaterial b) fastställa om läsmönstren hos läsaren liknar mönstren hos hans vänner och c)
utröna om det är möjligt att spåra en boks väg när den läses av olika människor (Svensson,
1988, s. 50f).

Vilka slutsatser drar då Greenberg utifrån sin undersökning? Jo, hon tycker sig kunna se att
läsning inte kan betraktas som en isolerad aktivitet utan är en ”fasett av en individs liv och är
påverkad av de andra fasetterna” (ibid. s. 51).

Utöver detta menar Greenberg att hon kunde se flera faktorer som påverkade ungdomarnas
läsklimat. Hon nämner bl a skolbiblioteket, en bibliotekarie och en lärare som uppmuntrade
och belönade läsförmåga, att familjen läste  och även uppmuntrade barnet att läsa, att
deltagarna själva såg positivt på läsning, kom från medelklassen och hade råd att köpa
tidningar och böcker. När det gäller läsmönstren tycker sig Greenberg kunna se att barnen
först upptäckte sina intressen och därefter använde olika medier för att tillfredställa dem

Sammanfattningsvis kan man säga att den främsta lärdom som Greenbergs studie ger är att
många inflytelser formar och påverkar barns läsvanor. Vidare kan man utläsa att läsningen är
en integrerande del av barnets hela sociala värld (ibid. s. 51f).



2.4   Ungdomar och bibliotek

I artikeln Ungdomar och bibliotek skriver Kerstin Rydsjö, bibliotekarie och lärare vid
Bibliotekshögskolan i Borås, att antalet barnbibliotekarier i Sverige ökade under 1970- och
80-talen emedan antalet ungdomsbibliotekarier aldrig blev fler än en handfull. Arbetet med
tonåringar skedde utanför själva biblioteket på bl a fritidsgårdar och i föreningssammanhang.
Rydsjö ställer frågor som vad som hänt sen dess och om biblioteken tagit tillvara de
erfarenheter som gjorts genom det uppsökande arbetet och vad som kommit fram genom att
samarbeta med andra förvaltningar (Rydsjö, 1994, s.121-127).

Dagens tonåringar har biblioteksvana tack vare långvarigt samarbete mellan bibliotek,
barnomsorg och skola anser Rydsjö, men menar att många ungdomar trots detta inte hittar det
de söker och att de inte känner sig hemma på folkbiblioteken. Rydsjö jämför också ungdomars
egna uttalanden i olika undersökningar om vad de vill ha ut av sitt bibliotek med Thomas
Ziehes teorier som bl a handlar om ungdomars längtan efter närhet, efter att bli sedd av andra,
sökande efter helhet och mening men också fascination av ytan, tecknen och livsstilar. Detta
menar Rydsjö syns i ungdomarnas egna uttalanden om bibliotek där de eftersöker ett eget rum,
personlig bibliotekarie som hjälper till med litteraturval och önskan om att kunna påverka.

Rydsjö anser att ett aktivt förmedlingsarbete bör ske från biblioteken då ungdomar har behov
att finna texter som de kan känna igen sig i, att kunna se sig själv i andra och se att de inte är
ensamma. Detta är särskilt viktigt under ungdomstiden, vilken präglas av identitetssökande
och ifrågasättande. ”Det vi vet om ungdomars läs- och bokvanor, kombinerat med de tankar
och önskningar ungdomar ger uttryck för i olika undersökningar, borde vara en utmaning som
sätter igång ett aktivt, experimenterande arbete med skönlitteratur på bibliotek”. (ibid, s.127).

Ett exempel på en biblioteksavdelning utformad speciellt för ungdomar finner vi på Alingsås
Stadsbibliotek. I Alingsås började ett antal bibliotekarier fundera över varför ungdomar så
sällan besökte biblioteket och vad ungdomar egentligen skulle vilja få ut av detsamma. Under
våren 1993 samlade bibliotekarierna ihop ett antal ungdomar till stormöte och bildade därefter
en arbetsgrupp för att starta ett ungdomsbiblioteksprojekt. Arbetsgruppen, som bestod av 15
ungdomar och endast en vuxen ansökte därefter, och beviljades pengar till utbildning, media,
utveckling och inventarier.

Utifrån en enkätundersökning genomförd bland 130 av ortens ungdomar började så
arbetsgruppen att få svar på vilka önskemål ungdomarna hade på ett ungdomsbibliotek. På
önskelistan fanns datorer, fler titlar av vissa populära författare, cd-skivor, tidskrifter och
böcker om sex och samlevnad. Utifrån dessa önskemål formades alltså Alingsås
ungdomsbibliotek som invigdes 1994. Från början låg ungdomsbiblioteket intill en fritidsgård
men flyttade senare till Stadsbibliotekets och blev en del av dess verksamhet. På
ungdomsbiblioteket, även kallat Föreningen Lila Rummet (med syftning på inredningen) är
aktiviteterna många varierande. Temadagar arrangeras, liksom datordagar, skrivarkurser och
läsecirklar med fantasytema. På biblioteket har man sett att fler killar än tjejer besöker
biblioteket. Fantasy är den absoluta favoritgenren och ungdomsbiblioteket försöker köpa in all
fantasylitteratur som kommer in. På ungdomsbiblioteket i Alingsås menar man att själva
principen att ungdomarna själva har fått deltaga i arbetet med uppbyggnaden av deras eget
bibliotek har varit det viktigaste och är ett tungt vägande skäl till att ungdomsbiblioteket har
blivit en sådan succé (DIK-forum 1997, s. 4-6).
2.5    Fritidsaktiviteter



Ungdomars fritids- och kulturvanor har på Ungdomsstyrelsens, Riksidrottsförbundets och
Statens kulturråds uppdrag studerats av Per Nilsson. Två undersökningar har gjorts, dels en
riksomfattande och dels en delstudie förlagd till fyra olika geografiska områden i Sverige och
där den sociala miljön skiljer sig åt. Den riksrepresentativa har genomförts bland drygt 3 000
ungdomar i åldern 13 till 25 år och delstudien berörde närmare 1 600 ungdomar i 16-
årsåldern. (Nilsson, 1998, s. 14f).

I den riksomfattande undersökningen kan vissa aktiviteter urskiljas ur vilka de flesta av
ungdomarna sysselsätter sig med varje vecka eller oftare. Till dessa hör att lyssna på musik,
titta på tv eller video, läsa böcker eller tidningar, vara hemma med familjen, träffa kamrater i
hemmet, vara tillsammans med pojkvän/flickvän, idrotta, träna m m.

I delstudien fick ungdomarna själva redogöra för vilka fritidssysselsättningar som betydde
mycket för dem. Även här är det kompisar, musik, pojkvänner/flickvänner, idrott, fester, tv
och video datorer och litteratur som nämns vanligtvis. Skillnader kan dock ses mellan könen.
Flickorna sätter större värde på vänner, kärlek och litteratur emedan pojkarna prioriterar idrott
och data/datorer högst och litteraturen kommer allra längst ner på de unga männens
värderingslista. Av de 1 520 svaren som avgetts beträffande de mest betydelsefulla
fritidssysselsättningarna är det endast 91 stycken som anger att läsa böcker i form av
skönlitteratur som står högst för dem och av dessa utgör flickornas svar av 81 % och
pojkarnas av 19 % (ibid. s. 75ff).
Massmedier är idag  påtagligt integrerade i vår vardag säger Nilsson. Vi ser på tv och video
och vi lyssnar på musik. Information om vad som händer i världen får vi via tv och
datorer/Internet. Tidningar och olika typer av böcker ger oss också information. Den
riksomfattande undersökningen visar att bruket av olika massmedier står för en stor del av
ungdomarnas fritidssysselsättningar. Drygt 95 % av ungdomarna har sett på tv/video någon
gång i månaden eller oftare under de senaste tolv månaderna vid tiden för undersökningens
genomförande. Bok- och tidningsläsandet visar också på höga siffror, åtta av tio ungdomar
anger att de på sin fritid läser böcker eller tidningar varje vecka eller oftare. Cirka hälften av
ungdomarna uppger att de läser böcker eller tidningar varje dag.

Delstudien omfattade enbart böcker och noterbart är att  47 % av flickorna och 23 % av
pojkarna uppgett att de läst böcker minst någon gång i veckan och mycket stora skillnader kan
ses mellan flickorna och pojkarnas bokläsning i de olika geografiska områdena, 51 % mot 14
% (ibid. s. 101ff).

2.6   Fantasy

Vi hade i inledningen av vårt arbete inte tänkt ta upp speciella boktitlar eller genrer i vår
undersökning, men eftersom vi funnit att det bland våra respondenter finns ett uttalat intresse
för fantasy-genren har vi därför valt att titta lite närmare på vad det kan vara som gör denna
genre så populär bland ungdomen.

Fantasylitteraturen sprids genom många olika medier som vanligtvis förknippas med
ungdomar såsom till exempel seriealbum, dataspel, rollspel och videofilm. Sociologerna Ulf
Dalquist, Tomas Lööv och Fredrik Miegel har i artikeln Trollkarlens lärlingar,
Fantasykulturen och manlig identtitetsutveckling tittat på hur unga män tillägnar sig



grundläggande drag i en modern manlighet genom sin läsning av fantasyböcker. De gör också
ett försök att definiera vad som menas med fantasy och deras version lyder: ”Utmärkande för
fantasyn är att den alltid tilldrar sig i ett (eller flera!) universum fyllda av övernaturliga krafter
och varleser och som är totalt åtskilda vår värld i tids- och /eller rumsdimension.” (Dalquist,
1991, s. 38). Som typexempel nämner författarna J R R Tolkiens Sagan om ringen.

Ying Toijer-Nilsson, fil lic i litteraturhistoria använder sig av termen fantastisk berättelse för
denna genre och menar att dessa berättelser är sagans utlöpare i modern tid. I dessa berättelser
är det ofta livsfrågor som står i centrum, andliga erfarenheter antyds och etiska och religiösa
problem behandlas. Att dessa moderna sagor står verkligheten nära tror Toijer-Nilsson kan
vara orsaken till att de är så populära, liksom att då de är som bäst ger hoppfulla visioner om
att kunna förbättra det dagliga livets villkor (Toijer-Nilsson, 1981, s. 8).

Den fantastiska litteraturen väcker vår egen fantasi till liv säger Toijer-Nilsson och menar att
vi behöver fantasin för att bl a genomskåda vår livssituation, för att se världen på ett nytt sätt
och för att stimulera våra kreativa möjligheter (ibid. s. 12 f). Vidare tycker hon att denna
litteraturform tar fram andra värden än de rent materiella, vilket kan vara viktigt i en tid som
vår då ”vårt dagliga liv tycks ibland ha fastnat i det som kan vägas och mätas, köpas och
konsumeras.” (ibid s. 15)

Själv läser Ying Toijer-Nilsson de fantastiska berättelserna för att hon tycker att det är roligt,
för spänningens, för skönhetens och glädjens skull och menar att denna genre bättre än någon
annan kan aktivera själva livskänslan. ”I den bästa fantastiska litteraturen spränger glädjen
och fantasin vår tankes begränsningar på ett sådant sätt, att vi intensivt upplever vad det
innebär att leva.” (ibid. s. 190)

Då ungdomar befinner sig i en fas i livet som präglas av biologiska, psykologiska och sociala
förändringar prövar de olika roller och identiteter såväl i fantasin som i verkligheten för att
kunna utveckla en stabil identitet. Detta sker inom vissa givna ramar, exempelvis
ungdomarnas klass- och könstillhörighet och en bestämd samhällsstruktur. Dels måste
individen anpassa sig till vissa givna förutsättningar (socialisation), dels skapa en unik
personlig identitet (individuation). Författaren säger att identitetsarbetet som en individ gör
kan ”beskrivas som en resa genom olika sociala och kulturella världar och som realiserandet
av ett antal möjliga roller och identiteter.” (Dahlqvist, 1991, s.41) I fantasyböcker
förekommer också ofta resor av olika slag, ofta tvingas huvudpersonen göra någon form av
resa för att kunna uträtta sitt uppdrag.

Genretypiska ingredienser inom denna litteratur är onda/goda trollkarlar, dvärgar, monster
alver etc, ren och skär ondska och hjältar som bekämpar det onda. Ett centralt tema inom
fantasykulturen är hjältemyten och handlar till stor del om hur man blir en hjälte. Man är
sålunda inte en hjälte från början, utan man utvecklas till en sådan med tidens gång. Unga
pojkar växer upp till vuxna män och svaga personer utan självförtroende utvecklas till mogna
individer. (Det vanligaste inom genren är att det är en manlig värld med manliga hjältar).
Hjältemyten beskriver en utvecklingsprocess som alla unga pojkar måste genomgå, d v s att
växa upp och bli en man.

Dalquist, Lööv och Miegel försöker vidare i sin artikel att identifiera några olika aspekter i
den utvecklingsprocess som pojkar och unga män genomgår för att bli vuxna och relatera dem
till element i fantasyberättelserna.



Mönster som kan ses i berättelserna är att den blivande hjälten får en kallelse, ett uppdrag, ofta
i form av att förgöra de onda makterna och ett vanligt tema är hämnden. Det finns oftast skäl
till varför någon blir kallad, (vilket inte alltid är uppenbart för den det drabbar) som kan vara
på grund av unika personlighetsdrag eller speciella krafter . Den blivande hjälten behöver
oftast hjälp av någon eller några bundsförvanter för att kunna fullfölja sitt uppdrag (ibid. s.
41ff).

För att hjälten skall kunna hantera de krafter han besitter behöver han lära känna sig själv, för
att successivt kunna växa i styrka och visdom, vilket oftast är den enda förutsättningen för att
det onda skall kunna fördrivas. Inte sällan hamnar hjälten i fel sällskap, vilket kan vara
förödande men han lyckas oftast övervinna frestelserna och väljer rätt väg för att nå sitt mål.
När väl hjälten tillägnat sig de krafter han behöver är han redo att bege sig ut i världen för att
fullfölja uppdraget - ett uppbrott från en trygg och invand tillvaro. Dalquist, Lööv och Miegel
menar att paralleller kan dras mellan hjältens påtvingade inträde i en främmande värld och
barndomstidens avslutande, puberteten och inträdet i vuxenvärlden. Från den ”trygga”
barndomsvärlden ställs tonåringen plötsligt inför en rad olika val där det krävs att man fattar
olika beslut. I den nya världen ställs det krav på ungdomarna och helt plötsligt förväntas det
av dem att de skall bete sig i enlighet med vuxna normer och värderingar, vilket av många kan
upplevas som väldigt påfrestande.

För att kunna bli en hjälte måste individen genomgå vissa prövningar, som skall visa att han är
värdig den rollen. Oftast sker dessa prövningar i möten med ondskan som ofta uppträder i
form av en drake eller onda trollkarlar. ”Dessa prövningar kan betraktas som symboliska
beskrivningar av pojkens strävan att övervinna de krafter som hindrar honom från att bli en
mogen man.” (ibid. s. 45ff)

Fantasyberättelserna slutar vanligtvis med att hjälten besegrar sin motståndare, vilket kan ske
antingen med en blodig uppgörelse eller med någon trollformel. Det är sällan som ondskan
förintas helt utan den blir vanligtvis försvagad och oskadliggjord för en längre eller kortare
tid. Detta kan enl författarna ses som den mognadsprocess som slutligen förvandlar pojken till
en man. ”Som vuxen har man uppnått en relativt stabil identitet och personlig mognad. Vidare
kan man hantera de mörka sidor som finns i personligheten.” (ibid. s. 49)

Utmärkande för genren är kampen mellan gott och ont, mellan rätt och orätt, mer eller mindre
svårlösliga moraliska valsituationer som hjälten/huvudpersonen har att brottas med. På samma
sätt ställs människor inför liknande val så gott som dagligen. Man funderar ofta om man valt
rätt eller fel utan att kanske aldrig få veta huruvida man gjort rätt eller fel. Ett av skälen till att
fantasykulturen är så attraktiv kan enl författarna vara att den tillhandahåller ett moraliskt facit
för varje given situation som hjälten/huvudpersonen ställs inför. Inom denna genre är det goda
gott och det rätta rätt och på så sätt stereotyp då den ger en tilltalande förenkling av
vardagslivets konflikter.En flykt in i fantasyvärlden innebär att man dels kan fly från
komplexiteten, inkonsekvenserna i den problematiska verklighetens moraliska dilemma in i
en svartvit värld där gott är gott och ont är ont. Man påminns dessutom om sin kulturs
grundläggande etik. Hjältar är den perfekt socialiserade och exemplariska
samhällsmedborgaren - den som alla skulle vilja vara, men som ingen i verkligheten kan bli
(ibid. s. 49ff).



3   Redovisning av enkätundersökningen

I följande kapitel redovisas resultatet av vår kvantitativa undersökning som består av en
enkätundersökning bland elever i skolår 8 på en högstadieskola i en västsvensk kommun.
Enkätsvar har vi fått av samtliga på skolan närvarande elever i nämnda skolår under de två
dagar som vi delade ut och samlade in enkäterna. Materialet som kommer att presenteras
består av 79 enkätsvar. Könsfördelningen är relativt jämn, 44 flickor och 35 pojkar.

Då undersökningen genomförts i en ganska liten grupp redovisas resultaten i de flesta fall i
faktiska antal eftersom procentsatser annars kan ge en felaktig bild. Exempelvis var det tyvärr
inte möjligt att undvika procentsatser när det gäller korsdiagrammen i slutet av detta kapitel.

3.1   Fritidsvanor

Vad gör ungdomarna på sin fritid? I fråga nr 2 (se bilaga 1) kunde deltagarna ange vad de
brukar sysselsätta sig med på sin fritid. Det var här möjligt att ange flera olika svarsalternativ,
vilket också många av deltagarna har gjort. Det mest frekventa svaret är att umgås med
kompisar, vilket är gemensamt för både flickor och pojkar, 41 flickor och 28 pojkar har angett
detta alternativ.

Nedanstående diagram visar på de mest frekventa sysselsättningar som ungdomarna i vår
undersökning aktiverar sig med och på hur de fördelar sig mellan könen.
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Diagram 1. Vad ungdomarna sysselsätter sig med på fritiden, fördelat mellan könen.

Bland flickorna är förutom att umgås med kompisar följande sysselsättningar de mest
förekommande: lyssna på musik (39 st), se på TV/video (38 st), läsa böcker (25 st), läsa
tidningar/tidskrifter (25 st) läsa läxor (25 st), idrotta (19 st).



Pojkarnas fritidsvanor ser ut på ungefär liknande sätt, men skiljer sig åt i vissa avseenden.
Förutom att umgås med kompisar brukar de sysselsätta sig med data/IT (26 st), se TV/video
uppger 25 st att de gör och lika många har uppgett alternativet lyssna på musik. Alternativet
idrotta har 24 av pojkarna uppgett. Att läsa böcker på fritiden har 10 st av pojkarna svarat att
de gör och att läsa tidningar/tidskrifter 15 st.

Under alternativet annat fanns möjlighet för deltagarna att själva fylla i andra fritidsvanor som
de ägnar sig åt. Femton flickor och sju pojkar har valt detta alternativ och av dem har elva
flickor och två pojkar angett vad de gör. En pojke föredrar att vila, en annan seglar på
sommaren, två flickor brukar handla och lika många går ut med hunden. Övriga alternativ
som flickorna angett är att gå på fester, dansa, sjunga, skriva och rita och cykla Två alternativ
som fyllts i har vi ansett vara oseriösa.

Den mest markanta skillnaden i flickornas och pojkarnas fritidsvanor ligger i att läsa böcker,
vilket  25 av de 44 flickorna uppgett att de gör, emedan 10 av de 35 pojkarna gjort likaledes.

3.2   Läsfrekvens, böcker

På fråga 3 (se bilaga 1) kunde deltagarna ange hur ofta de brukar läsa böcker på fritiden.
Högst svarsfrekvens totalt som ungdomarna angett är en gång i veckan (21 av 79).
Fördelningen mellan alternativen flera gånger i veckan och aldrig är näst intill lika (15 resp
14). Därefter är det varje dag, som förekommer mest, vilket angetts av 13 stycken.
Alternativen ca en gång i månaden och ca en gång per år är de som har lägst svarsfrekvens (9
resp 7)
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Diagram 2. Läsfrekvensen fördelat mellan de sex olika alternativen och mellan könen.

Bland flickorna svarade 12 stycken (av 44) att de läser varje dag och lika många att de läser
en gång i veckan. Vi har kunnat notera att förhållandet är omvänt då det gäller pojkarna. Det
vanligaste svarsalternativet är aldrig, vilket 11 pojkar (av 35) angett, emedan endast 1 av dem
angett att de läser varje dag. Dock angav 9 pojkar att de läser böcker en gång i veckan och 7
angav att de läser flera gånger i veckan.



För att få en klarare bild över hur deltagarna besvarat fråga 3, om de läser relativt ofta eller om
de kan räknas till mer eller mindre ovana läsare har vi valt att dela in de olika
svarsalternativen i två block. Till de som vi räknar in i relativt vana läsare hör de som valt
något av alternativen varje dag, flera gånger i veckan och en gång i veckan och följaktligen
de mer ovana läsarna till de som valt alternativen ca en gång i månaden, ca en gång per år
och aldrig.

Vid en sådan indelning syns en ganska stor skillnad mellan könen. Till kategorin ”vana
läsare” hör då 32 flickor (av 44) och 17 pojkar (av 35). Till kategorin ”ovana läsare” kan 12
flickor räknas och 18 pojkar. Det är alltså en jämn fördelning bland pojkarna emellan i de två
olika kategorierna, emedan det bland flickorna är en markant övervikt av de ”vana läsarna”.

3.3   Läsfrekvens, tidningar/tidskrifter

Fråga 4 (se bilaga 1) tar i likhet med ovanstående upp läsfrekvens, men istället för böcker,
tidningar och tidskrifter. Bland flickorna är det 22 stycken (av 44) som uppgett att de läser
tidningar/tidskrifter flera gånger i veckan och 11 (av 35) pojkar har uppgett samma alternativ.

En större andel av pojkarna, 11 stycken (av 35) har uppgett att de läser tidningar/tidskrifter
varje dag än vad flickorna gjort, där endast 7 av de 44 har uppgett detta. Däremot har hälften
av flickorna uppgett alternativet flera gånger i veckan, vilket är en större andel än det är hos
pojkarna, då 11 (av de 35) svarat detta alternativ. Alternativet en gång i veckan har 11 flickor
uppgett och 5 pojkar.
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Diagram 3. Läsning av tidningar/tidskrifter, fördelat mellan könen.

Svarsalternativen ca en gång i månaden och ca en gång per år, vilka innebär att man läser
mer sällan än ovanstående är betydligt mindre frekventa. Ca en gång i månaden har 3 flickor
(av 44) och 2 pojkar (av 35) svarat och ca en gång per år är de endast 1 pojke som uppgett.
Alternativet aldrig har använts av 3 pojkar (av 35) och 1 flicka (av 44).



Delar man in även dessa alternativ i två kategorier gällande ”vana” resp ”ovana” läsare av
tidningar och tidskrifter finner man en övervägande del ”vana” läsare av nämnda medium hos
såväl flickor som pojkar. Hela 40 stycken av de 44 flickorna kan räknas till denna kategori och
även en betydande stor del av pojkarna kan räknas dit, 27 stycken av de 35.

3.4   Skolbiblioteket

Frågan: Hur ofta går du till skolbiblioteket? ställdes till deltagarna i fråga 5 (se bilaga 1). Det
mest frekventa svaret som valts är varje dag hos såväl flickor som pojkar, 19 (av 44) resp 20
(av 35).
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Diagram 4. Hur ofta ungdomarna går till skolbiblioteket, fördelat mellan könen.

Som framgår av diagrammet ovan går både flickor och pojkar ofta till skolans bibliotek. Näst
efter alternativet varje dag är det flera gånger i veckan som gäller för både flickorna och
pojkarna. Detta alternativ har svarats av 12 (av 44) flickor och 8 (av 35) pojkar. En gång i
veckan  har uppgetts av 7 flickor (av 44) och 5 pojkar (av 35).

De som sällan eller aldrig går till skolbiblioteket är en betydligt mindre del av deltagarna i
undersökningen. Alternativet ca en gång i månaden har uppgetts av 4 flickor (av 44) och inte
uppgetts av någon av pojkarna. Ca en gång per år har 2 (av 44) flickor uppgivit och även där
ingen av pojkarna. Omvänt är det däremot för alternativet aldrig som 2 (av 35) pojkar har
uppgivit, medan ingen flicka svarat med detta alternativ.



3.5   Kommunbiblioteket

Fråga 6 (se bilaga 1) har besvarats av 77 deltagare. Bortfallet utgörs av 1 flicka resp. 1 pojke
som valt att inte besvara denna fråga.
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Diagram 5. Hur ofta ungdomarna går till kommunbiblioteket, fördelat på könen.

Skillnaden mellan flickornas och pojkarnas besök på kommunbiblioteket är marginell. Det
vanligast förekommande svaret är de går dit ca en gång per år, vilket 19 flickor (av 44) och
14 pojkar (av 35) uppgett. Det näst vanliga är för flickorna ca en gång i månaden, 14 (av 44),
och för pojkarna aldrig, 11 (av 35). Alternativet aldrig har även 8 (av 44) flickor svarat.

De deltagare som valde alternativet aldrig hade möjlighet att svara på varför de valt detta
alternativ. Av dessa har 4 (av 7) flickor valt att göra detta och 2 pojkar (av 11) har gjort det
samma. Orsaker som uppgetts är t ex:

Oftast hinner man inte läsa när man gjort läxan och träningen (flicka)

Det är så tråkigt (flicka)
Böcker intresserar mig inte (flicka)

För att jag får dom böcker jag vill ha i skolan! (pojke)

Det är för tråkigt att gå så långt (pojke)



Det är bara 2 pojkar av de 35 och 2 flickor av de 44 som besöker kommunbiblioteket en gång
i veckan eller oftare.

3.6   Biblioteksvanor

På fråga 7 (se bilaga 1) har deltagarna kunnat uppge om de brukar gå ensamma eller
tillsammans med någon till kommunbiblioteket. Bland flickorna är det 34 stycken (av 44) och
bland pojkarna är det 10 (av 35)som uppgett att de brukar ha sällskap av någon.

Det vanligaste alternativet som uppgetts är att man går dit med någon kompis. Detta har 18
flickor (av 34) och 4 pojkar (av 11) uppgett. Därefter är det med föräldrar som deltagarna
besöker kommunbiblioteket, 11 flickor (av 34) och 4 pojkar (av 11) har svarat med detta
alternativ. Att man besöker detta bibliotek med skolan  har 2 flickor resp 2 pojkar angett och 3
flickor har också angett att man går dit med något syskon.

Fråga 8 (se bilaga 1) behandlar vad ungdomarna gör när de är på kommunbiblioteket. Flera
svarsalternativ var här möjligt att avge. Det interna bortfallet utgörs av 15 uteblivna svar, 4
flickor och 11 pojkar har valt att inte avge något svar på denna fråga.
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Diagram 6. Vad ungdomarna sysslar med när de är på kommunbiblioteket, fördelat mellan
könen.

Som framgår av diagram 6 så är de mest frekventa svaren att deltagarna lånar och använder
datorerna hos såväl flickorna som pojkarna. Bland flickorna är det 27 stycken (av 44) som
lånar och 18 stycken (av 44) som svarat att de använder datorerna. Motsvarande siffror för



pojkarna är 11 stycken (av 35) som lånar  och lika många som använder datorerna. Lika stort
antal deltagare av båda könen har angett att de söker information, vilket 8 flickor (av 44) gjort
och alltså även 8 pojkar (av 35).

Alternativet umgås med kompisar  har 7 pojkar (av 35) angett och för flickorna är
motsvarande siffra 5 (av 44). De minst frekventa svaren har angetts för alternativen läsa
böcker, läsa tidningar, lyssna på musik samt annat. Alternativet läsa böcker är det 3 flickor
(av 44) som angett och 4 pojkar (av 35).

En större skillnad mellan könen kan ses vid alternativet läsa tidningar, vilket 1 flicka (av 44)
angett, medan 6 pojkar (av 35) svarat med detta alternativ. Svarsalternativet annat har 5
flickor (av 44) och 1 pojke (av 35) kryssat för. Till detta alternativ fanns det också möjlighet
att ange vad man i så fall sysselsatte sig med, men ingen av deltagarna har valt att ange något
sådant.

3.7   Fördelar med kommunbiblioteket

På fråga 9 (se bilaga 1), som var en öppen fråga, fanns det möjlighet för deltagarna att ange
vad de tycker är bra med kommunbiblioteket. Bland flickorna är det 15 stycken (av 44) som
valt att göra detta och 6 pojkar (av 35) har gjort detsamma.

Den mest frekventa orsaken till vad deltagarna finner vara bra med kommunbiblioteket är
tillgången på böcker och att de kan lånas gratis. Att det finns möjligheter att låna videofilm till
ett billigt pris anses också vara en av fördelarna.

Att man kan hitta i stort sett alla böcker man vill läsa och slipper köpa dom. Man kan låna cd
och lyssna om dom är bra innan man köper dom (flicka)

Där finns alla tidskrifter (pojke)

Det är billigt att hyra film (flicka)

Förutom det positiva med tillgången på böcker och att de får lånas gratis är det också
tillgången till datorer och Internet som uppskattas av de flesta av deltagarna.

Att dom har Internet!  (flicka)

Att man kan chatta gratis och att man kan söka information
(flicka)

Lugnet och tystnaden är det 2 pojkar och 1 flicka som anser vara en av fördelarna med
kommunbiblioteket.

Det är tyst och lugnt. Mycket böcker (pojke)

Det är ganska tyst där, och man kan koncentrera sig (pojke)

Det är tyst och varmt där (flicka)



3.8   Nackdelar med kommunbiblioteket

Fråga 10 (se bilaga 1) är det totalt 16 deltagare som svarat på. Av dessa är det en övervägande
del flickor, 13 stycken, mot 3 pojkar som besvarat denna fråga. Frågan som är öppen har gett
möjlighet för deltagarna att ange om de saknar något eller om det är något de skulle vilja
ändra på på kommunbiblioteket.

Vad deltagarna mest saknar eller skulle vilja ändra på på kommunbiblioteket är bok- och
musikbeståndet. Modernare musik och fler böcker av skiftande slag, såsom fantasy-, skräck-
och faktaböcker är vad som efterfrågas mest.

Att alla böcker finns ej. Jag var där nyss om att söka information
om späckhuggaren. Men det fanns ingen bok om dom (flicka)

Det skulle vara fler ungdomsböcker, t ex från B. Wahlström
(flicka)
Inte mycket är bra med kommunbiblioteket. Skolbiblioteket kan få
tag på bättre böcker.. (pojke)

3.9   Vem gör vad?

För att få en bild av hur några variabler förhåller sig till varandra har vi jämfört de som sällan
läser böcker med de som ofta läser. Med sällan menar vi de som uppgett att de läser mindre än
en gång i veckan och de som ofta läser är de som uppgett att de läser böcker en gång i veckan
eller oftare. Detta har vi ställt i relation till om de idrottar, läser tidningar/tidskrifter flera
gånger i veckan eller oftare, om de besöker skolbiblioteket flera gånger i veckan eller oftare
och om de besöker kommunbiblioteket en gång i månaden eller oftare.

För att göra detta möjligt redovisar vi resultatet i procent (även om mätvärdena är få) och vi
delar upp redovisningen mellan pojkar och flickor.

Hos pojkarna kan man se att de som ofta läser böcker också är flitiga inom de andra
områdena. De största skillnaderna kan ses då det gäller att läsa tidningar/tidskrifter flera
gånger i veckan eller oftare vilket 71 % av de som ofta läser böcker gör, mot 50 % av de som
mer sällan läser. Besöker kommunbiblioteket en gång i månaden gör 41 % av de som ofta
läser och 11 % av de som mer sällan läser.
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Diagram 7. I vilken utsträckning pojkarna som ofta resp sällan läser böcker ägnar sig åt
vissa andra aktiviteter

För flickorna är skillnaderna ännu mer markanta. Dubbelt så stor andel av de som ofta läser
böcker idrottar mot de som mer sällan läser. Mer än dubbelt så många, 44 % av dessa besöker
också kommunbiblioteket en gång i månaden eller oftare, mot 17 % för de som sällan läser.
Även för tidnings- och tidskriftsläsandet är det stora skillnader, 72 % av de som läser ofta
läser tidning/tidskrift flera gånger i veckan eller oftare mot 42 % av de som sällan läser
böcker.

Flickor

0

10

20

30

40

50

60

70

80

id
ro

tt

lä
se

r
tid

n/
tid

sk

be
sö

k
sk

ol
bi

bl

be
sö

k
ko

m
m

un
bi

bl

pr
oc

en
t

läser ofta 32 st

läser sällan 12 st
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vissa andra aktiviteter.



4. Intervjuredovisning av pojkarna

I kapitlet redovisas de intervjuer som gjorts med sex högstadieungdomar.

Då ungdomarna på den berörda skolan deltog i enkätundersökningen fanns det även möjlighet
att anmäla sitt intresse för att delta i en intervju. Utifrån de intresseanmälningar vi fick valde
vi ut sex pojkar, två ur varje klass av skolans tre åttondeklasser. Vi hade ingen medveten
tanke med denna jämna fördelning utav klasserna utan det föll sig så automatiskt. Vid
intervjuerna utgick vi från vår intervjumanual (se bilaga 2), som bygger på de frågeställningar
vi nämnt under kapitlet Syfte och frågeställningar. Med respondenternas tillstånd använde vi
oss av bandspelare för att på så vis kunna återge citat och formuleringar korrekt.

När vi under intervjuerna talar om biblioteket så är det folkbiblioteket vi åsyftar, menar vi
skolbiblioteket så nämner vi det speciellt.

4.1.   Presentation av respondenterna

I följande avsnitt vill vi ge en kort presentation av intervjurespondenterna. För att
anonymiteten skall upprätthållas namnger vi respondenterna med fiktiva namn. Dessa
presentationer har som syfte att ge en övergripande bild av pojkarna och deras lässituation.

Adam

Adam bor tillsammans med sin mamma och bror. Varannan helg bor han hos sin pappa som
bor som bor på annan ort. Adam är en aktiv kille, och olika sportaktiviteter, såsom bandy,
skateboard och golf tar upp en hel del av hans tid. Under enkätfrågan Vad gör du på din
fritid? (se bilaga 1) kryssade Adam i samtliga alternativ. Under intervjun poängterar Adam
dock att det är viktigt att prioritera umgänget med sina kompisar.
   Trots denna aktiva fritid är Adam en flitig läsare, som läser böcker flera gånger i veckan.
Adam är allätare när det gäller litteratur. Han nämner såväl deckare och fantasy som
kärleksromaner och serier. Tidningar och tidskrifter läser han varje dag, liksom besöker
skolans bibliotek. Till något av kommunbiblioteken går han ungefär en gång i månaden.

Björn

Björn lever tillsammans med två familjer, dels med mamman och hennes sambo, dels med sin
pappa och dennes nya sambo. Björn är äldst i en syskonskara på fyra stycken, ”ett helsyskon,
ett halvsyskon och ett styvsyskon”.
Björn är mycket aktiv på fritiden. Han utövar flera sporter, såsom simning och bågskytte och
umgås mycket med sina kompisar. Vid umgänget med kompisar är det främst dataspel som
gäller. Utöver detta ägnar Björn även en stor del av sin fritid till att läsa, speciellt
fantasyböcker av favoritförfattarna Terry Pratchett och J RR Tolkien. Förutom skönlitterära



böcker läser han också tidskrifter samt dagligen en dagstidning och någon kvällstidning då
och då. Detta till trots är Björn ingen flitig biblioteksbesökare.
Björn är en yngling som sätter skolarbetet före allt annat - skolan går alltid i första hand. Han
har ett stort intresse för matematik, fysik och kemi, och hans önskemål inför framtiden är att
bli forskare.

Christoffer

Christoffer lever tillsammans med sin mamma och lillebror. Till skillnad från Adam och
Björn utövar inte Christoffer någon sport i organiserad form, utan anger att umgänget med
kamrater  och lyssnande på musik utgör den största delen av hans fritid. Vid sidan av detta
säger Christoffer att han läser ”en hel del”, dvs. flera gånger i veckan, oftast varje kväll, såväl
böcker som tidningar. Han läser enbart facklitteratur, och menar att han endast någon gång har
läst skönlitterära böcker under sin fritidsläsning.  Han besöker skolbiblioteket ungefär en gång
i veckan, medan han mera sällan besöker något av kommunbiblioteken. Gång på gång
poängterar han att det är oftast hemma han finner de böcker han vill läsa och fördjupa sig i,
inte på biblioteket.

David

Davids familj består av mamma, pappa och en syster. Han idrottar en hel del såsom spelar
badminton och innebandy och håller dessutom på en del med datorer. Under hans tidigare
barndom var det mamman som brukade läsa högt för honom, ”såna där Max kaka och så” och
de brukade ofta gå till biblioteket och låna ett stort antal böcker. Numera är det mest
skolbiblioteket som han använder sig av, även om han tycker att böckerna som finns inte är
speciellt bra, men att ”dom duger”. Till folkbiblioteket går han när som han säger ”ska ha nån
bok”, men att han sällan går dit utan att ha ett speciellt ärende och då oftast i form av att låna
en speciell bok. David brukar inte köpa egna böcker eller få böcker i present utan tycker att
böcker köper man inte, det kan man låna på biblioteket. Någon gång har han tillsammans med
kamrater varit där för skolarbetets räkning.

Eric

Eric är en pojke på 14 år som lever i en familj bestående av mamma, pappa och en bror.
Fritidssysselsättningen består till stor del av sporter av olika slag såsom fotboll och golf. Golf
sysslar dessutom hela familjen med.

Eric läser en hel del, till största delen tidningar och då kanske framförallt det som rör ämnet
sport, men även dagsaktuella händelser och sådant som ger stora rubriker i tidningarna. Det är
inte bara tidningar som Eric läser utan även en och annan bok, som han i så fall brukar låna på
skolans bibliotek, köper själv eller får i present av någon. Det är ganska vanligt att han får
böcker i present och familjen har ganska mycket böcker hemma. Då Eric var yngre besökte
han ofta biblioteket tillsammans med sin mamma, vilket han fortfarande gör om än i något
mindre utsträckning.

Fabian

Fabian bor tillsammans med två syskon dels hos sin mamma och dels hos sin pappa, vilka bor
i olika delar av kommunen. Förutom ett stort läsintresse spelar han tennis och gitarr. När det
gäller läsning så är det framförallt böcker som roar Fabian och då en alldeles speciell genre,
nämligen fantasy. Favoritförfattaren heter David Eddings.



Det finns rikligt med böcker i hemmet och det är främst där Fabian inhämtar litteratur.
Visserligen förekommer det att han lånar en del böcker på biblioteket men inte i samma
utsträckning som han gjorde då han var yngre och det är i sällskap med mamman som han
brukar besöka biblioteket.

4.2   Respondenternas läsning

4.2.1   Hur ofta läser pojkarna?

Gemensamt för samtliga respondenter är att de läser regelbundet och är intresserade av att
läsa. Det finns ingen större skillnad i hur ofta de läser, böcker läses vanligen flera gånger i
veckan emedan tidningar och tidskrifter läses vanligtvis varje dag.
Christoffer och Eric uppger att de läser böcker flera gånger i veckan och att de dessutom läser
tidningar och tidskrifter flera gånger i veckan. Adam och Björn menar att de försöker avsätta
tid varje dag till läsning, även om andra fritidsaktiviteter tar upp stor den av tiden.

Man kan ju skippa att vara med kompisar om man känner för det 
och man kan ju lika gärna läsa istället för att glo på TV (Adam).

Jag brukar läsa ungefär 10 minuter till en halvtimma en timma på 
kvällen och så kanske, ja åtta timmar, åtta tio timmar i veckan 
(Björn).

Christoffer läser främst på kvällen innan han ska sova men även en hel del då familjen
befinner sig på landet. Att läsa på kvällen innan det är dags att sova säger även David att han
gör, han tycker det är svårt att bara sätta sig ner en stund på dagen för att läsa. Fabian tillhör
också han den skara som brukar läsa vid sängdags, men till skillnad från David finner han
nöje i och tycker att det är mysigt att sätta sig ner i lugn och ro för att läsa, särskilt under
helger och skollov då dessa ger honom utökade möjligheter till läsning. Även Björn menar att
sommarlov och långa ledigheter främjar hans läsande.

4.2.2   Vad läser respondenterna?

Då vi i vår undersökning har valt att inte fråga respondenterna efter specifika titlar innebär
ovanstående fråga dels vilka medier respondenten läser, dels vilken typ av böcker
respondenten föredrar.

Samtliga av pojkarna är flitiga läsare av tidningar och tidskrifter. Såväl serietidningar,
facktidningar som dagstidningar nämns. Eric och Adam finner det självklart att läsa
tidningarnas sportsidor först och främst. Både Eric och Adam menar att de gärna läser
tidningar när det ”hänt något”

Jag brukar typ kolla på framsidan och jag läser ju alltid sporten.
Och så kollar jag alltid på framsidan om det är nåt som är
intressant typ [---] Kvällstidningen brukar jag läsa ifall det är
någon som har blivit mördad eller så där (Adam).



När det gäller böcker svarar Adam och Christoffer att de främst läser vuxenlitteratur, medan
Fabian, Björn och David läser såväl ungdoms- som vuxenlitteratur. Eric däremot håller sig
enbart till ungdomslitteratur.

Christoffer är den enda av pojkarna som nämner facklitteratur som sin huvudsakliga läsning.
Han menar att den enda skönlitteratur han läser utgörs av de böcker som han ”måste” läsa
inom ramen för skolan. Eric däremot menar att han ägnar mer tid till att läsa dagstidningar än
böcker. De övriga pojkarna läser främst skönlitteratur. Såväl Adam som David menar sig vara
allätare då det gäller skönlitteratur.

Jag läser väl lite allt möjligt...senast jag läste nån bok, den hette 
Hjärtans fröjd av Per Nilsson, den var rätt konstig. Sen har jag 
läst, ja såna här...David Eddings, nån del. Belgarien eller nåt 
sånt--- Jag har försökt läsa Henning Mankell men den var så dålig
att jag lämnade tillbaka den (David).

Nä, jag läser allt, en massa olika sådär, typ Henning Mankell har 
jag läst alla, och sen läser jag sån här typ kärleksböcker och 
deckare och, ja allting (Adam).

Fyra av pojkarna, Adam, Björn, David och Fabian nämner alla genren fantasy som svar på
frågan vad de läser för slags litteratur. Författaren David Eddings och hans böcker nämns vid
ett flertal tillfällen, liksom J RR Tolkien. De nämner att dessa böcker ofta ingår som
fristående delar i långa serier och att de läser bok för bok till dess att det inte finns några fler
böcker i serien. Om fantasylitteraturens dragningskraft berättar Björn gärna om. Han
återkommer gång på gång till fantasyböckernas magiska värld och är fascinerad över de
upplösningar berättelserna brukar ha. För övrigt nämns vuxendeckare av flera av
intervjurespondenterna.

4.2.3.   Respondenternas tillgång till litteratur

När det gäller tillgången till litteratur är det främst boksamlingar i hemmet som gäller.
Pojkarna nämner dock även såväl inköp, bibliotekslån som bokpresenter som möjliga källor.
Flera av dem nämner även att de finner sina böcker i den egna familjens boksamlingar.
Samtliga lånar någon gång på kommunbiblioteket, men detta sker hos de allra flesta mycket
sporadiskt och det vanligaste svaret är att de besöker detta bibliotek endast någon eller några
gånger per år.

Fabian och Björn är de av respondenterna som gärna själva köper sina böcker. Fabian menar
att han gärna vill äga alla böcker som ingår i en viss serie, såsom en fantasyserie av David
Eddings, vilka utgör hans absoluta favoritböcker. Förutom att han gör egna bokinköp brukar
han ofta få böcker i present vilket han fått ända sedan han var liten. Eric brukar även han köpa
böcker, men regel är att han får dem i present. Christoffer hör också till de som får böcker i
present, men han köper inga böcker själv.

Ja, jag får böcker i present ibland, men jag köper inga böcker 
själv, inte ens när det är bokrea (Christoffer).

De flesta böcker som Christoffer läser finner han i hemmet eftersom familjen har en riklig
tillgång på böcker. Han använder även kommunbiblioteket ungefär en gång i månaden, där



han endast lånar facklitteratur. Den skönlitteratur som han brukar läsa finner han vanligtvis i
hemmet.
David säger att han går till kommunbiblioteket när han behöver någon bok, annars är det
främst skolbiblioteket som han utnyttjar. Han har ingen större tillgång till böcker hemma och
brukar heller inte köpa böcker.

Böcker, det kan man låna på biblioteket, man köper inte böcker 
(David).

Adam, som läser mycket litteratur och som läser regelbundet, hör inte till dem som ofta lånar
böcker på kommunbiblioteket. Han anser sig inte ha så mycket tid över till att åka till
kommunbiblioteket utan lånar mycket böcker på skolbiblioteket. Familjen har även gott om
böcker hemma som Adam läser. De händer även att Adams mamma lånar böcker från
kommunbiblioteket åt honom.

Björn inhandlar själv en hel del böcker, han är bl a en flitig besökare på den årliga bokrean.
Att han får böcker i födelsedagspresent och i julklapp hör också till vanligheten. Han säger att
han finner stort nöje i att äga böcker och kunna läsa om dem när han själv vill och det är bara
om han inte hittar boken i bokhandeln som han lånar den från biblioteket.

4.2.4   Social läsmiljö

För att kunna få en bild av hur pojkarnas läs- och biblioteksvanor har sett ut under ett längre
perspektiv samt i vilken social miljö de vistas i ställde vi ett antal frågor rörande detta.

Fabian, Eric, Christoffer och Björn menar att det finns en stor mängd böcker i hemmen, såväl
uppslagsböcker som skön- och facklitteratur. Även Adam och David säger att ”det finns en
hel del” böcker hemma. Gemensamt för samtliga pojkar är att det i hemmen läses mycket,
särskilt mödrarna omnämns som stora läsare. I de fall där far- och morföräldrar lever beskrivs
även dessa som läsare.

Ja, mamma läser väl typ på kvällen, kanske en halvtimme, och 
pappa gör väl också det nånting (Adam).

Mormor och farmor [ ---] jag vet inte om dom läser mycket, men
det tror jag. Mormor läser en hel del (Fabian).

Samtliga av pojkarna svarade jakande på frågan om föräldrarna läste högt för dem då de var
yngre. Alla pojkarna utom David sa dessutom att föräldrarna fortsatte läsa högt för dem även
då de själva hade lärt sig läsa. Vidare är det nästan enbart mammorna som nämns vid
högläsningsfrågan, endast Adam nämner att båda föräldrarna deltog. Det är även mammorna
som omnämns vid frågan om de brukar gå till biblioteket med föräldrarna när de var yngre.
Flera av pojkarna avslöjar att högläsningsstunden var en mycket uppskattad stund.

De läste ju, de läste alltid Bamse för mig sådär på kvällen. Och så
ja de har ju läst ganska mycket [---]Det var väl ibland som man 
tyckte typ att mamma kunde lägga sig och läsa bredvid sängen när
man skulle somna och så (Adam).



Samtliga av pojkarna anser att de själva fortsatte att läsa mycket då högläsningsperioden var
över.

4.2.5 Varför läser pojkarna?

Hos samtliga av respondenterna tycks det finnas ett behov av att läsa, men detta är ett behov
som verkar vara svårt att förklara. Ingen av dem verkar ägna sig åt läsning som ett direkt
tidsfördriv utan finner både nytta och nöje i denna sysselsättning.

David anger visserligen en direkt orsak till varför han läser, nämligen att han måste för att
kunna somna på kvällen. Men han säger samtidigt att om han får tag i någon bra bok så läser
hand den även under dagtid. Även Christoffer och Fabian anger att de läser på kvällen innan
de ska sova men säger inte direkt att de ägnar sig åt läsning just för att kunna somna.
Christoffer säger även att han läser för att han tycker att det är intressant. Han läser mest
facklitteratur utan att ha något specialintresse.

Fabian säger att han finner tillfredsställelse i att bara sätta sig ner när som helst under dagens
lopp för att läsa någon bra bok. På frågan hur viktig läsningen är för honom och om han tror
att han lär sig någonting av det, svarar han:

Nej…det är nog mest för nöjes skull…eller ja, man lär väl sig
också, man läser ju snabbare.[---] Och man lär ju sig att uttrycka
sig (Fabian). 

Eric läser böcker i mindre omfattning än de övriga respondenterna, men läser tidningar så gott
som dagligen. Han stora idrottsintresse medför att det är mest sportsidorna som fångar hans
intresse. Huruvida hand läsning utgör någon direkt nytta för hans skolarbete har han ingen
uppfattning om. Däremot tycker han att han blir allmänbildad

…i alla fall när man läser tidningen (Eric).

Adam som är ganska ensam i sin kamratkrets om att ha ett intresse för läsning kan stundom
hellre välja läsningen som sysselsättning framför att vara med kompisarna. Han kan också
mycket väl tänka sig att läsa istället för att se på TV. Han tycker helt enkelt att det är kul att
läsa och anser också att man blir allmänbildad. På frågan om han tycker att läsningen gör
någon nytta för skolarbetet säger han:

Ja, men jag tycker det är ganska konstigt, för jag läser väldigt
mycket men jag stavar ändå dåligt. Men man blir ju ganska
allmänbildad och så. Så man har nog nytta av det (Adam).

Björn tänker länge på denna fråga och ger oss följande svar:

Jaa, typ om man läser någonting så brukar jag i huvudet måla upp
ungefär hur det ser ut. Jag tror att man övar upp sin fantasi[---]
Man får rätt många tankeställare. Jaa, också med det här med
läsning att man, om man nu tänker sig i det här, ja så som man har
fått… så läser jag ju delvis fantasy och det är rätt så mycket magi
och allt annat sånt samtidigt som jag håller på med forskning [---]
det är det som är så bra med att läsa, man kan bara släppa allt det



där bara… inte behöva tänka logiskt eller någonting sånt utan
bara kunna läsa och ha kul (Björn).

4.2.6.   Biblioteksvanor

Som vi tidigare nämnt så besöker pojkarna kommunbiblioteket relativt sporadiskt, Christoffer,
David, Eric och Fabian nämnde alla att de endast går dit någon eller några gånger per år.
Adam och Björn är dock något mer frekventa i sitt biblioteksbesökande. Till en början ansåg
några av respondenterna att de p g a att de sällan besöker biblioteket inte heller har så mycket
att säga om det. Vartefter intervjuerna fortskred visade det sig dock att de hade en hel del
åsikter om kommunbiblioteket.

Adam, Eric, Fabian och Björn vistas främst på bibliotekets ungdomsavdelning, medan
Christoffer först och främst håller sig till vuxenavdelningen. David menar att han ”hoppar”
mellan de två avdelningarna, då barn- och ungdomsavdelningen ibland känns lite väl barnslig.
David säger vidare att han tycker att det är enklare att hitta på kommunbiblioteket än på
skolbiblioteket eftersom han anser det vara enklare och tydligare avdelningar för olika böcker
på kommunbiblioteket. Adam säger att det främsta skälet till att han inte har gått över till
vuxenavdelningen än är att denna avdelning alltid har känts så stor och att det därför alltid har
blivit så att han automatiskt söker sig till ungdomsavdelningen.

Adam säger vidare att hans besök på kommunbiblioteket sällan blir särskilt långvariga:

Jag sitter inte där och läser och så när jag är där, jag bara lånar
boken och åker hem typ. Jag kollar lite och ser vad jag känner för.
Kollar om det är nån författare som man vet är bra (Adam).

Inte heller David stannar särskilt länge under sina biblioteksbesök, och han är dessutom
ganska så precis i sitt ärende:

Jag vet väl för det mesta precis vad jag ska ha, annars går jag
inte dit.[---] Jag har sällan varit där nere och gjort något
skolarbete, nån, gång, men det gick inget vidare, vi snacka hela
tiden (David).

Eric, som förutom att han nyttjar ungdomsavdelningen även använder sig av datorerna en hel
del anser dock att musikavdelningen är bibliotekets främsta tillgång. Han menar att han
säkerligen skulle besöka biblioteket oftare om de kontinuerligt förnyade sitt urval av cd-
skivor. På frågan om de brukar be personalen om hjälp svarar respondenterna lite olika.
Fabian brukar fråga personalen till råds både vad gäller boktips och om han inte hittar den
exakta titel han söker. David, liksom Adam ber endast om hjälp med det senare. Eric däremot
brukar inte be om någon hjälp av personalen. Christoffer anser att personalen inte är särskilt
”rolig”:

Personalen, äh dom ser ut som miljöpartister allihopa.
(Intervjuare: Vilket innebär?) Dom ser lite så där, äh småtråkiga
ut (Christoffer).

Samtliga av pojkarna tycker att biblioteket har ett brett urval av böcker och att de oftast finner
vad de letar efter då de är där. Eric efterlyser fler Internet-uppkopplade datorer, eftersom de



som finns där oftast är upptagna. Björn anser att öppettiderna inte är de bästa, med tanke på att
idrottsaktiviteter upptar en stor del av hans tid:

Oftast brukar man inte ha tid att gå till biblioteket förrän vid
sextiden och då är det stängt…(Björn).

I samband med frågorna rörande kommunbiblioteket kom respondenterna även in på
skolbiblioteket, även om vi inte till en början avsett att beröra detta. Dock visar det sig att
även om pojkarna besöker skolbiblioteket relativt ofta så är det inte främst i syftet att låna
eller söka litteratur. Endast Adam nämner att det är uteslutande på skolbiblioteket som han
lånar böcker. På frågan om varför han tror att så många i klassen ofta går till skolbiblioteket
svarar Adam:

Jo, men jag tror det är delvis också för att man har ingenting att
göra här på rasterna, så då kan man lika gärna sitta där borta
(dvs. skolbiblioteket, intervj. anm.).Så kanske man kollar i nån sån
här KP-samling eller Guinness Rekordbok eller nåt (Adam).



5  Intervjuredovisning av bibliotekarier

I kapitlet redovisas de intervjuer som gjorts med barn- och ungdomsbibliotekarien vid
huvudbiblioteket i kommunen där vår undersökning ägt rum samt med skolbibliotekarien vid
den skola där undersökningen genomfördes.

5.1  Intervju med kommunbibliotekets barn- och ungdomsbibliotekarie

Bibliotekarien innehar en tjänst sedan många år tillbaka som barn- och ungdomsbibliotekarie
vid kommunens huvudbibliotek som tillika fungerar som skolbibliotek för kommunens enda
gymnasieskola. På grund av att biblioteket skall tillmötesgå många olika grupper i samhället
ligger det en svårighet i hur det skall utformas tycker bibliotekarien och gör jämförelser med
ett rent skolbibliotek som direkt kan anpassas till den åldersgrupp det är till för att betjäna.
Där kan såväl utformningen som beståndet vara direkt anpassat till ungdomarna, vilket i sin
tur kan medföra att ungdomarna känner sig mer hemma där tror bibliotekarien, i en invand
miljö.

Och då är det roligt - då är det liksom att det blir lite hemma för dem och det är
ju det man vill att det ska vara.

Att alla skall känna sig hemma på biblioteket och att det skall tilltala ungdomarna anser
bibliotekarien vara av yttersta vikt, men är svårt att åstadkomma. Av utrymmesskäl finns
ingen separat avdelning för just ungdomar och framförda önskemål om en utbyggnad har ej
tillgodosetts av kommunen. Endast ett litet hörn av barnavdelningen är tillägnad ungdomarn
där det finns en fåtölj och bibliotekets enda tonårshylla. Denna lilla avdelning för ungdomarna
är placerad mitt i biblioteket, utan någon möjlighet till avskildhet och lugn och ro. Jämfört
med antalet böcker för de små barnen (Hcf) och för barnen i mellanåldern (Hcg) är
tonårsböckerna försvinnande få till antalet. Övriga böcker för ungdomar är placerade på
vuxenavdelningen.

Någon utarbetad plan för arbete med högstadieungdomar finns inte på huvudbiblioteket.
Visserligen har det gjorts vissa försök med att locka dit skolklasser med bl a författarbesök,
men detta har inte slagit särskilt väl ut. Bibliotekarien tycker att det är svårt att få respons hos
lärarna vid högstadieskolorna för aktiviteter av sådant slag och anser att den naturliga
kontakten mellan skolorna och biblioteket saknas. Bristen på biblioteksvana tycker
bibliotekarien syns tydligt då ungdomarna börjar på gymnasiet, där studierna kräver
informationssökning i större utsträckning. Hon önskar att ett samarbete skulle komma till
stånd så att alla elever fick samma möjligheter till kännedom om vad biblioteket har att
erbjuda. Till vissa delar tillskriver hon denna avsaknad av samarbete på bristande ekonomiska
resurser.

Vi har inte ekonomi att göra så mycket som vi skulle vilja göra […] och skolan
har ju inte pengar. Och när vi ordnar någonting, då har skolan ingenting att
skjuta till.

Bland de flickor och pojkar som besöker biblioteket på sin fritid säger sig bibliotekarien se
stora skillnader könen emellan hur mycket de läser. Läsande flickor läser i mycket stor



omfattning och de är också många till antalet, emedan de läsande pojkarna är betydligt färre.
Hon säger sig också kunna se skillnader i vilken sort litteratur som läses, flickorna läser i
allmänhet mer varierat och pojkarnas intresse är fokuserat på fantasygenren. Däremot tycker
hon inte att pojkarna och flickorna skiljer sig åt vad beträffar datoranvändningen. Båda könen
verkar vara förtrogna med datorerna, vilket i viss mån kan bero på att biblioteket var tidigt ute
med att skaffa datorer till barnavdelningen och innan datorerna fanns i någon större
utsträckning på vuxenavdelningen.

Att pojkar i högstadieåldern och även i viss mån även flickor minskar sin läsning och sina
besök på biblioteket under dessa år ser inte bibliotekarien någon större risk i för deras fortsatta
läsande. Hon menar att de barn som läst mycket i slukaråldern i de flesta fall minskar sin
läsning i de tidiga tonåren men att nästan alla senare i livet kommer att ta upp sin läsning igen.

Nästan alla som varit boklsukare innan och som läst mycket innan, de kommer
tillbaka när de kommer i gymnasieåldern. […] Har de däremot inte varit det, då
är det svårare. Men nästan alltid kommer de tillbaka för de har lästräningen.

För att barn och ungdomar skall utveckla ett läsintresse krävs det att grunden läggs tidigt hos
barnen menar bibliotekarien. Därför arbetar biblioteket med uppsökande verksamhet hos
nyblivna föräldrar för att informera och inspirera dem till att läsa för sina barn. Bibliotekarien
anser att det är av stor vikt för att barn skall utvecklas till läsande individer att det inom
familjen finns en tradition av läsning och att boken är en naturlig del i barnens tillvaro.

5.2  Intervju med skolbibliotekarie

Skolan vid vilken vår undersökning genomfördes har en heltidsanställd skolbibliotekarie och i
hennes tjänst ingår också att hon vikarierar en del som lärare. Detta ser hon som en fördel då
hon på så sätt lär känna eleverna bättre och dels får hon då ökade möjligheter att bokprata i
klasserna, vilket hon anser vara av stor vikt för att elevernas intresse för läsning skall hållas
vid liv eller i bästa fall öka.

Skolbiblioteket fungerar som en arbetsplats för många av skolans elever där de enskilt eller i
grupp sitter och jobbar med olika ämnen. I dagens undervisning  är det inte bara den
traditionella läroboken som används utan eleverna är ofta hänvisade till att skaffa information
på egen hand och då är skolbiblioteket en stor tillgång menar bibliotekarien. Att dessutom
skolbiblioteket kan erbjuda en lugnare och tystare miljö än den som finns i övriga delen av
skolan tycker bibliotekarien också är av stor betydelse.

Jag vill att biblioteket skall erbjuda eleverna plats och att det är en trevlig och
bra miljö och att det är lugnt. I skolan är det en oerhört hög ljudnivå och att det
är lite lugnare här är viktigt.

Det är ändå svårt att alltid få den lägre ljudnivån och lugnet till stånd menar bibliotekarien
eftersom biblioteket också  fungerar som uppehållsrum, vilket hon ser som ett problem.
Visserligen tycker hon att biblioteket mycket väl får fungera som uppehållsrum, men betonar
att det i så fall skall röra sig om mer stillsamma aktiviteter hos ungdomarna och det är tyvärr
inte alltid att så är fallet. Men hon betonar att hon vill ha ett väl fungerande bibliotek som
eleverna har lust att gå till.



Jag vill att det här ska vara en plats dit man har lust att gå till för att man vet
att man här kan hitta bra böcker […] och nya böcker ska man kunna hitta, både
ny skönlitteratur och nya faktaböcker, för det är ju viktigt.

Skolbibliotekets bestånd består till en stor del av äldre litteratur och då framförallt äldre
skönlitteratur. Eleverna själva brukar ofta uttrycka önskemål om att de vill ha tillgång till fler
nya romaner och delvis därför skall skönlitteraturen prioriteras vid kommande mediainköp
enligt bibliotekarien. Hon menar också att hon kan se skillnader i vad som efterfrågas av
flickorna respektive pojkarna. Bland flickorna är det ingen speciell genre som läses och lånas
mer än andra emedan det bland pojkarna är fantasygenren som är starkt dominerande, även
om de också läser annan litteratur.

De som tycker om fantasy gör det väldigt väldigt mycket och de vill ha mer och
mer att läsa, men intresset för science fiction är inte så stort som det har varit
tror jag.

Bibliotekarien arbetar aktivt för att eleverna skall ges möjlighet till att kunna använda sig av
Internet vid informationssökning. Skolan har en datasal där datorerna är Internet-uppkopplade,
men det är inte alltid som eleverna har tillgång till denna sal, då är de välkomna att använda
sig av bibliotekariens dator. Hon har använt mycket tid till att lära eleverna att söka på Internet
eftersom hon tycker att det är av stor betydelse att de har den kunskapen för att klara av
nuvarande och kommande studier.

.



6 Analys

I detta kapitel jämför vi resultaten i vår empiriska undersökning med de tidigare
undersökningar vi tagit upp i litteraturavsnittet. Därefter analyseras resultaten och, då detta är
möjligt, kopplas resultaten ihop med den litteratur som står att finna under kapitel 2.

6.1    Läsvanor

Vår undersökning visar att 28 av de 79 eleverna, dvs. 35 % läser böcker varje dag eller
åtminstone flera gånger i veckan. Vidare svarar 21 elever att de läser böcker en gång i veckan.
Ungdomarna i vår undersökning framstår här som mindre läsfrekventa än deltagarna i
Lundblad och Vesterlunds undersökning. I deras studie framkom att 60 % av deltagarna läste
åtminstone flera gånger i veckan (Lundblad, 1998, s. 12). Större likheter finner vi då i
Anderssons studie, där 49 % av ungdomarna svarat att de läser varje dag alternativt varje
vecka (Andersson, 1999, s. 44).

Skillnader mellan könen när det gäller bokläsning var följande: endast 1 av pojkarna svarar att
de läser varje dag, jämfört med att 12 av flickorna svarar att de gör detsamma. När det gäller
att läsa flera gånger i veckan har skillnaderna jämnats ut något, 8 av flickorna respektive 7 av
pojkarna anger detta alternativ.

Att läsa innebär ju mer än att bara läsa böcker och på frågan om hur ofta ungdomarna läser
tidningar och/eller tidskrifter framkommer det att 51 av de 79 ungdomarna läser
tidningar/tidskrifter varje dag eller flera gånger i veckan, vilket innebär ca 65 %. Fler pojkar
än flickor svarar att de läser tidningar/tidskrifter varje dag, medan förhållandet är omvänt när
det gäller att läsa fler gånger i veckan. Jämför man med Kulturrådets undersökning där
1994/95 31 % av 9-14-åringarna läst tidskrift eller specialtidning under den senaste veckan
framstår ungdomarna i vår undersökning som något mer läsfrekventa än genomsnittet
(Kulturbarometern, 1997:1, s. 22). Man får i detta sammanhang dock tänka på att flertalet av
deltagarna i Kulturrådets undersökning är betydligt yngre än våra respondenter.

Vi lever i en föränderlig värld där det under de senaste decennierna skett stora förändringar
med bl a ett utökat utbud av olika medier, tv, video, datorer, dataspel etc. Utöver detta står det
också många andra aktiviteter till buds för kanske framförallt ungdomar att sysselsätta sig med
på fritiden.

Vår enkätundersökning visar på att den allra vanligaste fritidssysslan är hos såväl flickor som
pojkar att umgås med kompisar. Frekvensen för andra alternativ som att lyssna på musik, se
på tv/video förhåller sig också på ungefär liknande sätt. Vad beträffar läsning kan man dock se
att det är en betydligt större andel flickor som ägnar sin fritid åt läsning, av såväl  både böcker
som tidningar/tidskrifter än vad pojkarna gör. Detta är emellertid inget nytt, samma resultat
visas i de flesta andra undersökningar av liknande art. Per Nilssons båda undersökningar, både
den rikstäckande som den mer kontextuella visade samma resultat. I den undersökningen fick
ungdomarna göra upp en värderingslista på vilka fritidssysselsättningar som de värderade



högst respektive minst och de visade att endast ca 6 % av ungdomarna i den riksomfattande
delen angav att de värderade läsning av skönlitterära böcker. Av dessa var 81 % flickor och 19
% pojkar. Även den kontextuella studien pekade på dessa stora skillnader könen emellan
(Nilsson, 1998, 75ff, 101ff). Inga förändringar tycks således ha skett under den ganska långa
tid som gått sedan Lorentz Larson genomförde sin undersökning i mitten av 1940-talet, vilken
också visade på att flickorna läste betydligt mer än pojkarna (Larson, 1947, s. 217).

Att det kan vara svårt att få tiden att räcka till för allt vad ungdomarna vill göra är inte så svårt
att förstå och att det kan dessutom vara svårt att finna lugn och ro som behövs för att man
skall kunna läsa är heller inte så givet numera. Men det finns trots allt ungdomar som
prioriterar sin läsning så  mycket så att de söker upp detta lugn som behövs. Några av våra
intervjurespondenter hörde till denna kategori, nämligen Adam, Björn och Fabian. Adam
kunde också mycket väl tänka sig att välja bort umgänget med kompisarna för att istället läsa.
Björn kunde också mycket väl tänka sig att läsa istället för att göra något annat, men för
honom var det skolarbetet som hade högsta prioritet. Fabian som var väldigt fascinerad av
fantasylitteratur kunde mycket väl sätta sig ner när som helst under dagen för att njuta av sin
läsning, och framförallt under helger och skollov då det fanns mer ledig tid att tillgå. De andra
respondenterna, Christoffer, David och Eric sade allihop att de läste för det mesta på kvällen
innan det var dags att sova, vilket även de tre ovanstående respondenterna gjorde om än inte
lika uttryckligt

Att syssla med läsning för enbart tidsfördriv eller som medel för att kunna somna in är inget
som Aidan Chambers tycker särskilt mycket om. Han menar att läsning av sådant slag inte är
utvecklande och att läsaren då inte reflekterar och reagerar på det de läst (Chambers, 1994, s.
17). Men det faller sig nog ganska naturligt att det bästa tillfället för många såväl barn som
vuxna är just på kvällen då lugnet brukar sänka sig i de flesta hem och dagens larm tystnar.

Escarpit hävdar att yngre män är mindre disponibla för läsning som inte är fackinriktad
eftersom deras fritid främst upptas av diverse fritidsaktivieter, särskilt idrott. Vi tycker oss
dock i vår undersökning genom korsdiagrammen kunna skönja att pojkar som ofta läser också
är aktiva inom andra områden såsom exempelvis idrott och kommunbiblioteksbesök. Detta
gäller även flickorna. En skillnad syns dock mellan flickor och pojkar när det gäller de som
sällan läser. Pojkarna som sällan läser är dock aktiva såsom inom idrott t ex. medan flickor
som sällan läser inte heller idrottar i någon större utsträckning.

6.2    Vad läser ungdomarna?

Samtliga av våra intervjurespondenter anger att de läser dagstidningar varje dag och i
jämförelse med sina övriga skolkamrater är de flitigare tidningslärare än vad de är. I
enkätundersökningen är det 11 av de 35 pojkarna som anger att de läser någon tidning varje
dag och bara 7 av 44 flickor svarar det samma. Däremot är det hälften av flickorna som
uppger att de läser tidningar eller tidskrifter flera gånger i veckan emedan bara ca en tredjedel
av pojkarna gör så. Totalt sett läser flickorna tidningar oftare bortsett från varje dagsläsning,
där pojkarna är flitigare.

I dagstidningarna är det framförallt sportsidorna som väcker Eric och Adams intresse,
förmodligen för att idrott upptar en ganska stort del av deras fritidsintressen. Att pojkar



framförallt läser om sport i dagstidningar visar även Larsons undersökning på (Larson, 1947,
s.309).
Intresse för tidningsläsning väcks även när det hänt något speciellt, något mord eller så hos
såväl Adam som Fabian.

När det gäller skönlitteratur så läser fem av de sex intervjurespondenterna vuxenlitteratur. Det
är bara Eric som endast läser ungdomslitteratur, emedan Fabian, Björn och David läser både
ungdoms- och vuxenlitteratur. Det får väl sägas vara tur att de lever nu då det på biblioteken
inte har några restriktioner beträffande lån av vuxenlitteratur till ungdomar. Annat var det för
vissa ungdomar i Larssons undersökning, då flera ungdomar under 16 år uppgav att de tyckte
det var ett problem att inte få låna vuxenlitteratur (Larson, 1947, s.360).

Christoffer läser sällan skönlitteratur utan föredrar facklitteratur av skiftande slag. Det händer
dock att han även tar sig an ett och annat skönlitterärt verk.

Kulturbarometern uppger att bland 9-14-åringar är det i första hand serietidningar som läses
och därefter barn- och ungdomslitteratur, med övervikt på ungdomslitteratur. Därefter är det
skolböcker och i fjärde hand vuxenlitteratur som läses (Kulturbarometern, 1997:1, s. 6).
Dessa siffror är kanske inte direkt representativa för vår undersökning eftersom det händer en
hel del utvecklingsmässigt från 9 till 14 år, men det var den grupp som ändå passade bäst in i
vår studie.

Vi har i vår undersökning inte haft för avsikt att beröra vilka specifika böcker som
ungdomarna läser, men under intervjuerna framkom mycket tydligt att när det gäller läsning så
är det fantasygenren som dominerar. Även Christoffer, som främst läser facklitteratur, nämner
en titel på en fantasybok när vi frågar om han läser skönlitteratur. Ying Toijer-Nilsson menar
att fantasyböckerna ofta tar upp livsfrågor och står verkligheten mycket nära, faktorer som hon
tror är bidragande orsaker till att fantasygenren är så populär (Toijer-Nilsson, 1981, s.8). Ulf
Dahlquist, Tomas Lööv och Fredrik Miegel menar däremot att läsning av fantasyberättelser
innebär en flykt från den komplexitet som verkligheten står för, till en fantasivärld där gott är
gott och ont är ont (Dahlquist, 1991, s.49ff). Vi tycker oss dock inte kunna märka någon
flyktönskan då det gäller pojkarnas läsning av fantasy. Orsakerna till att de läser fantasy
verkar snarare ligga i att de finner intrigerna och uppläggen spännande. Möjligen kan det vara
så att de söker sig till fantasyns värld då den representerar en manlig sådan. Appleyard menar
ett av de tre sätt på vilka ungdomar reagerar på litteratur är att man kan identifiera sig med
bokens karaktärer och att denna känsla av identifikation främst innebär en önskan att
efterlikna någon (Appleyard, 1991, s.104f).

Även den intervjuade barn- och ungdomsbibliotekarien, liksom skolbibliotekarien tycker sig
kunna se att det är främst fantasylitteraturen som biblioteksbesökande pojkar läser, och att de
ofta konsumerar mycket av denna genre. Barn- och ungdomsbibliotekarien menar att dessa
böcker ofta vinner pojkars intresse trots att mycket talar emot dem, exempelvis är dessa
böcker ofta mycket omfångsrika. Enligt bibliotekarien ligger den största skillnaden mellan
pojkars och flickors läsning i att pojkarna genremässigt håller sig till en eller möjligtvis två
genrer, medan flickor har en större bredd på sin läsning.

Förutom fantasylitteratur nämner några av intervjurespondenterna även deckare av Henning
Mankell och Jan Guillio.



6.3   Tillgång till litteratur

Aidan Chambers talar om vikten av att äga egna böcker och framförallt böcker som betyder
mycket för en, för att man lätt kan plocka fram dem och titta i dem när helst man så önskar
(Chambers, 1994, s. 76). Även Lorentz Larson ger uttryck för vikten av detta. I hans Ungdom
läser ägnas ett kapitel åt vad ungdomarna fört fram i form av egna åsikter och där kan man bl
a läsa att ungdomarna tycker att bokpriserna är för höga så att de inte har råd att köpa egna
böcker och menar att de har större nytta av egna böcker jämfört med lånade biblioteksböcker.
Larson säger därvid att ”Ungdomen har blicken öppen för värdet av den egna boken, det egna
biblioteket.” (Larson, 1947, s. 361). I Kulturbarometern sägs det att det numera köps böcker i
större utsträckning än vad som gjorts tidigare. Under åren 1994/95 var det lika många som
köpte som lånade de böcker de läste (Kulturbarometern i detalj, 1997:1, s.14).

Också bland våra intervjurespondenter framfördes betydelsen av att äga egna böcker.
Framförallt är det Björn som anser att detta är av största vikt för honom. Han vill ha den frihet
det innebär att lätt kunna få tag i en bok. Han säger att det händer då och då att han tänker på
något som han läst och att han då snabbt och enkelt vill kunna plocka fram boken han läst det
i, för att kunna kontrollera eller kolla upp något speciellt.

Även Fabian uttrycker ett starkt önskemål om ett eget ägande av böcker som han tycker
särskilt mycket om. För hans del är det fantasyböcker av favoritförfattaren David Eddings som
är hans absoluta favorit och han vill väldigt gärna ha alla de böcker som ingår i en hel serie av
dessa hemma i sin egen bokhylla.

För David däremot har ägandet inte någon som helst betydelse, han tycker absolut att man lika
gärna eller rent av hellre kan låna de böcker man vill läsa på biblioteket och anser att det är
rent onödigt att köpa egna böcker när de kan lånas gratis. Inom hans familj finns det inte
heller någon större tillgång till böcker, men trots det syns det som om han hade ett gott och
naturligt förhållande till böcker och han läser såväl ungdoms- som vuxenlitteratur.

Aidan Chambers talar om att det skall finnas böcker runt omkring barnen och ungdomarna,
både i hemmet och i skolan - böcker skall synas så gott som alltid -, för att man skall få ett
naturligt förhållande till litteratur (Chambers, 1994, s.12, 76). För Adam är det nog av detta
slag som Chambers talar om. Han tycks leva i en tillvaro som mer eller mindre är fylld av
böcker. Detta tyckts till stor del bero på mammans myckna läsande. Hon delar med sig av sina
läsupplevelser och lånar även böcker till Adam från kommunbiblioteket. I Adams fall kan
man nog säga att böcker verkar vara ett naturligt inslag i hans tillvaro och att det har varit det
så långt tillbaka som han kan minnas.

Det blir allt vanligare att människor får böcker i present och bruket av att ge bort böcker ökar
enl. Kulturbarometern. Mer än hälften, 57 %, av befolkningen läste böcker som de hade
hemma under åren 1994/95. Motsvarande siffra för åren 1988/89 var 41 % (Kulturbarometern
i detalj, 1997:1, s.14f). Måhända börjar allt fler och fler inse vikten av att läsa?

Att få böcker i present är också vanligt förekommande bland våra respondenter. Det är bara
David som inte sällar sig till detta, han är ju den ende som inte äger några böcker, i alla fall
inte i någon större utsträckning och säger sig heller inte ha något önskemål  därom. Övriga
respondenter brukar få och har fått böcker som gåva under åtskilliga år.



David är alltså den bland respondenterna som får sin litteraturtillgång tillgodosedd endast
genom lån och då är det i första hand genom lån på skolbiblioteket och därefter genom
kommunbiblioteket, vilket han bara utnyttjar några gånger under året. De andra pojkarna lånar
också en del av de böcker de läser och även de vänder sig i första hand till skolbiblioteket. I
likhet med David så säger såväl Christoffer, Eric och Fabian att de endast besöker
kommunbiblioteket några gånger per år för att låna böcker. Adam och Björn nyttjar detta
bibliotek något oftare än de andra, men inte heller de är några regelbundna låntagare på
kommunens bibliotek. I Adams fall är det ju också så att mamman lånar böcker till honom,
och på så sätt nyttjar han biblioteket ändå.

Lundblad och Vesterlund fann i sin undersökning att ungdomarna lånade böcker av varandra i
stor utsträckning (Lundblad, 1998, s. 74). Det samma var vad som gällde vid tiden för Lorentz
Larson undersökning, han fann att lån från kamrater var det vanligaste sättet att skaffa sig
litteratur och därefter lånades det på det allmänna biblioteket och därefter utnyttjades
skolbiblioteket (Larson, 1947, s. 211). I vår undersökning verkar dock skolbiblioteket ha en
mer betydelsefull roll för ungdomarna, än vad kommunbiblioteket har. Kulturbarometern
pekar också på att en stor del av befolkningen, 40 %, lånar av släkt och vänner och att det är
nästan lika vanligt som bibliotekslånen, för vilken siffran är 45 % (Kulturbarometern i detalj,
1997:1, s. 15). Även Wåhlin och Asplund Carlsson betonar kompisbiblioteket som en av de
viktigaste tillgångskällorna till litteratur för barn och ungdomar (Wåhlin & Asplund Carlsson,
1994, s. 123). I motsats till detta kan vi i våra intervjuer inte alls se att någon av
respondenterna har uttryckt att de gör likaledes.

6.4   Varför läser pojkarna?

SKRIN-projektet ställde också frågan Varför läser du? och behandlade individens förhållande
till text  och läsning i ett livsperspektiv samt förmedling av förhållningssätt till läsning med
utgångspunkt i barnens uppväxtmiljö, den egna familjen (Furhammar, 1997, s. 8).
Vi skall i likhet med detta projekt försöka finna ett svar på vilket utbyte våra respondenter har
av sin läsning, den läsning som sker av egen fri vilja och i konkurrens med bl a andra
massmediala aktiviteter och andra fritidssysselsättningar som finns att tillgå.

SKRIN-projeketet fann att bland såväl barnen som de vuxna i undersökningen var den
vanligaste utbytesformen en opersonlig upplevelseläsning. Karakteristiskt för denna läsning är
inslaget av tidsfördriv och underhållning, inget direkt samspel mellan läsaren och texten utan
läsarens intresse fokuseras på frågan ”hur skall det gå?” (ibid. s.12). Vi kan i vår
undersökning finna på i stort sett samma resultat, men dock inte hos samtliga av våra
respondenter. Christoffer, David, Eric och Fabian får nog sägas tillhöra denna kategori av
läsare. Att de bara sysslar med läsning som rent tidsfördriv är nog att gå lite för långt, samtliga
finner stort nöje i att läsa och läser inte heller bara för att de inte har något annat att göra. Om
de inte skulle ha glädje av att läsa skulle de i så fall kunna hitta på någon annan sysselsättning
för att få tiden att gå. Detsamma får man nog säga om att några av respondenterna säger att de
läser för att kunna somna. Varför väljer de att läsa böcker i så fall? De skulle ju lika gärna
kunna läsa en veckotidning eller vad som helst med text på.

Våra två återstående respondenter, Adam och Björn, är de flitigaste läsarna och verkar ha ett
litet annorlunda förhållningssätt till litteratur än de övriga pojkarna. Dessa båda talar mer om
att det föds tankar då de läser och tycker att de på något sätt att deras fantasi får fritt spelrum



och de verkar ha ett större behov av de upplevelser de får vara med om när de läser. Denna
utbytesform av läsning benämns som personlig upplevelseläsning i SKRIN-projektet och där
nämns det att denna form av läsning inte heller var vanlig bland respondenterna i den
undersökningen (ibid. s. 141).

Björns och Adams läsande får dem alltså att tänka och Björn säger att läsningen ger honom
många tankeställare och han tycker att han lär sig mycket om andra personer och t ex inte gör
om samma misstag som någon romanfigur gör. Han tycker helt enkelt att han lär sig en hel del
om livet. Adam har inte riktigt samma tankar, eller uttrycker dem i alla fall inte på liknande
sätt. Han talar mer om vad han mer praktiskt kan lära sig genom att läsa, som att stava t ex,
även om han inte tycker att det hjälper särskilt mycket.

Båda pojkarna passar in i en av de läsarroller som Joseph A. Appleyard talar omläsaren som
tänkare, en av fem åldersrelaterade läsarroller, som i vilken ungdomar ofta befinner sig i enl.
Appleyard. Han menar att ungdomarna söker finna sin identitet, förstå omvärlden och
meningen med livet på detta sätt (Appleyard, 1991, s. 14).  Ungdomarna i vår undersökning
befinner sig i en period av livet, i skiftet mellan den tidiga adolescensen och högadolescensen,
en tid som präglas av identitetssökande. Även en tid av rikt fantasiliv och kreativitet präglar
denna period, i vilken man mycket väl kan känna igen framför allt Adam och Björn i
(Johansson, 1995, s. 34ff).

6.5  Social läsmiljö

Greenberg hävdar att hon i sin undersökning kunde uttyda att för att ungdomarnas läsklimat
skulle bli gynnsamt behövdes påverkan och influenser från flera olika håll. Att föräldrar och
övrig familj läser, att det finns lärare som uppmuntrar läsning och att ungdomarna hade
finansiella medel för att kunna köpa tidningar och böcker (Svensson, 1989, s. 51). I vår
undersökning, där varken biblioteksbesök eller kompislån är en vanligt förekommande
aktivitet bland intervjurespondenterna tycker vi oss kunna se att familjen spelar en stor roll.

Adam och Björn, våra två storläsare av intervjurespondenterna vittnar båda om att det läses en
hel del i familjen. Adam berättar att hans mamma brukar tipsa honom om böcker att läsa och
att hon även lånar åt honom på biblioteket. Både Adams och Björns föräldrar läser dagligen,
såväl böcker som tidningar och tidskrifter. Adam nämner även att mormodern läser mycket.
Adam och Björn berättar båda att de som yngre tillsammans med sina föräldrar var flitiga
besökare på kommunbiblioteket.

De övriga fyra intervjurespondenterna, Christoffer, David, Eric och Fabian talar också om att
deras föräldrar läser mycket. David och Eric nämner främst mammorna i detta sammanhang.
David och Fabian poängterar att farmor respektive mormor läser mycket, medan Christoffer
nämner såväl farmor som farfar. Flera av pojkarna nämner även att deras syskon läser mycket.
Med andra ord vistas samtliga av de sex pojkarna i aktiva läsmiljöer där litteratur och läsning
tillhör en naturlig del av det vardagliga livet, något som styrks av Cai Svenssons resonemang
om att barns kulturella beredskap är beroende av betydelsefulla personers kulturöverföring
(Svensson, 1987, s. 48). Såväl Christoffer som David, Eric och Fabian gick ofta till
kommunbiblioteket med sina föräldrar då de var yngre, en aktivitet som de inte sysslar med
numera.



Samtliga intervjurespondenter berättade att det under deras uppväxttid skedde en hel del
högläsning i hemmet, samt att denna högläsning fortsatte en bra bit efter det att pojkarna
själva hade lärt sig läsa. Kanske kan vi här finna ytterligare en pusselbit till att pojkarna fått ett
stort läsintresse, åtminstone om man tar fasta på Aidan Chambers tankar om att högläsning
faktiskt är en viktig förutsättning för att barn skall kunna utvecklas till läsare (Chambers,
1987, s. 67). Lena Johansson och Anna-Karin Johansson talar också om vikten av högläsning i
en artikel i tidskriften Svenskläraren. De ser högläsning som en modell för att stimulera språk-
och läsutvecklingen bland de barn de arbetar med. De menar att det är viktigt att hos barn
träna in ett behov av böcker, och att högläsning är ett utmärkt sätt att göra detta på (Johansson,
1999, s.28). I detta sammanhang är det intressant att poängtera Wåhlins och Asplund
Carlssons upptäckt, nämligen att föräldrarna till barnen i deras undersökning i högre grad
fortsatte med högläsningen för flickorna än för pojkarna. Då vi enbart har intervjuat pojkar
kan vi inte göra någon liknande jämförelse.

I vår intervju med barn- och ungdomsbibliotekarien framkommer det att även hon lägger
mycket stor vikt vid högläsning. Hon menar att i familjer där högläsning förekommer brukar
ett naturligt förhållande till boken tidigt etableras, vilket underlättar för ett framtida
läsintresse. Hon poängterar också vikten av att fortsätta med högläsningen även efter det att
barnet själv lärt sig läsa.

Det vi fann vara särskilt signifikant  när det rör högläsningen är att endast Adam nämner att
såväl pappa som mamma deltog i denna läsform, de andra fem respondenterna nämner endast
mamma. Över huvud taget verkar mödrarna spela den främsta rollen när det gäller att
förmedla och förse pojkarna med litteratur. Pojkarna nämner även att mammorna brukar låna
åt dem på biblioteket, tipsa om ”bra” böcker och ibland prata om läsupplevelser med dem.
Vuxenstödet, när det gäller läsning kommer alltså främst från mödrarna i dessa pojkars fall,
mödrar som inte bara har ett stort läsintresse och en önskan om att deras söner skall upptäcka
litteraturens nöjen, utan som dessutom verkar ha kunskap om hur denna litteraturförmedling
bäst kan gå till. I såväl Ulla Lundqvists undersökning som i Wåhlin och Asplund Carlssons
nämner de intervjuade ungdomarna främst mammorna som den person som påverkar
läsningen (Lundqvist, 1988, s. 13, Wåhlin, 1994, s. 103).

Chambers menar att ett aktivt vuxenstöd är av största vikt och en av förutsättningarna för att
barnet ska kunna skapa sig ett läsintresse (Chambers, 1987, s.11-14). Vi kan här även se att
mönstret ”mamma läser – barnet läser” stämmer överens med vad Gunilla Ladberg säger när
hon tar upp att tonåringar och deras värderingar oftast är desamma som föräldrarnas. Enligt
Ladberg har tonåringar liknande vanor och åsikter som sina föräldrar, och revoltering och
uppror är långt ifrån alltid det vanligaste mönstret (Ladberg, 1984, s.136).

6.6  Biblioteksvanor

6.6.1   Skolbiblioteket

Bland pojkar och flickor i vår undersökning är fördelningen relativt jämn då det gäller besök
på skolbiblioteket. Av de 79 ungdomarna går 39 dit varje dag och 20 stycken går dit flera
gånger i veckan. Totalt sett är det alternativet varje dag som flest ungdomar angett, nämligen
49 %. Endast 2 elever, pojkar, uppger att de aldrig besöker skolbiblioteket. Här ser vi en
markant skillnad jämfört med Anderssons undersökning där endast 38 % av åttondeklassarna



angav att de besöker skolbiblioteket en gång i veckan. (På denna fråga fanns i Anderssons
studie svarsalternativen ”en gång i veckan, varannan vecka, en gång i månaden, varannan
månad, mer sällan och aldrig”) Dock visar Anderssons studie, där såväl år 7, 8 som 9 deltog,
att år 8 och 9 var de flitigaste besökarna av skolbiblioteket (Andersson, 1999, s. 30).

Vid intervjuerna har flera av respondenterna påpekat att skolbiblioteket fungerar som
uppehållsrum då det på rasterna inte finns något att göra, något som även Andersson funnit i
sin studie (ibid, s. 52). Några av intervjurespondenterna menar dock att de även lånar vissa
böcker på skolbiblioteket, främst Adam som pekar på att det är enkelt att ”smita in” och låna
med sig en bok.

Bibliotekarien vid skolbiblioteket menar att biblioteket dels används som arbetsrum för såväl
grupper som enskilda elever och att det då på många vis är ett stort problem att skolbiblioteket
även används som uppehållsrum av vissa elever. Hon påpekar att det många gånger kan vara
svårt att åstadkomma den atmosfär av lugn och ro som hon önskar skulle finnas på
skolbiblioteket.

Det faktum att skolbiblioteket har en dator uppkopplad mot Internet drar också elever till
biblioteket, något som gör att bibliotekarien aktivt arbetar med att lära eleverna söka
information på Internet samt i bibliotekets datakatalog. Det faktum att skolbiblioteket är
anpassat direkt för ungdomar är troligen även det en bidragande orsak till att ungdomarna
besöker det ofta.

6.6.2   Kommunbiblioteket

Vi märker i vår undersökning en stor skillnad mellan skol- och kommunbiblioteksbesök bland
ungdomarna. När det gäller kommunbiblioteket är det vanligaste svaret att de går dit ca en
gång per år, vilket 33 av dem svarat, jämfört med det vanligaste alternativet när det gäller
skolbiblioteket: varje dag. Det därefter mest frekventa svaret bland besökarna av
kommunbiblioteket var ca en gång i månaden, vilket 21 elever har uppgett. Nästan lika
många, 19 ungdomar, har svarat att de aldrig besöker kommunbiblioteket.

Andersson frågar i sin undersökning hur ofta eleverna besöker ortens filialbibliotek. På denna
fråga har endast en klass kunnat svara. Man kan här i stort sett skönja ett liknande mönster
vad gäller biblioteksbesökande som hos ungdomarna i vår studie. Bland Anderssons
respondenter var det vanligaste förekommande svarsalternativet mer sällan och därefter kom
alternativet en gång i månaden. I Anderssons studie var det dock endast en elev som svarade
att han/hon  aldrig besöker filialbiblioteket (Andersson, 1999, s. 33).

Enligt Kulturbarometerns undersökning har gruppen 9-14-åringar en mer regelbunden kontakt
med bibliotek än andra åldersgrupper, men antalet besök på kommunbiblioteket har sjunkit
inom denna åldersgrupp under de senaste 8 åren (Kulturbarometern i detalj, 1997:1, s. 24).

Våra intervjurespondenter är aktiva ungdomar. Kanske kan detta vara en av många
förklaringar till att de sällan besöker kommunbiblioteket, trots att de är vana och frekventa
läsare. Christoffer och David nämner att de endast besöker biblioteket någon eller några
gånger per år, liksom Fabian och Eric. Adam och Björn är något mer frekventa i sitt
biblioteksbesökande, men påpekar att de inte går dit kontinuerligt. Adam, Björn, Eric och
Fabian vistas främst på ungdomsavdelningen, medan Christoffer är ensam om att hålla till på
vuxenavdelningen. David växlar mellan dessa två.



Barn- och ungdomsbibliotekarien menar att det huvudsakliga skälet till att våra
intervjurespondenter inte besöker huvudbiblioteket särskilt ofta är att deras skolbibliotek
fyller det biblioteksbehov dessa pojkar har. Även skolbibliotekarien anser att skolbiblioteket
är det bibliotek som har de bästa förutsättningarna att dra ungdomarna till sig.

Vad gör då ungdomarna då de är på kommunbiblioteket? Från enkätresultatet framgår att det
främsta skälet till att dessa ungdomar besöker kommunbiblioteket är för att låna. Enligt
Kulturbarometern är den vanligaste orsaken främst att man lånar eller lämnar tillbaka böcker,
men hävdar även att läsning och hemlån av tidningar och tidskrifter har ökat (ibid, s. 18f).
Resultatet i vår enkät visar dock att endast 7 av ungdomarna läser tidningar då de vistas på
huvudbiblioteket. I intervjuerna framkommer det att skolbiblioteket har, i respondenternas
tycke, stora samlingar av populära tidningar och tidskrifter som de ofta läser. Möjligtvis kan
man misstänka att ungdomarna nöjer sig med skolbibliotekets utbud av tidningar och
tidsskrifter, speciellt med tanke på att flera av ungdomarna, såväl i enkäterna som i
intervjuerna påpekar att man på kommunbiblioteket ofta håller sig till den på den avdelning
där man känner sig mest ”hemma”.

På andraplats vad gäller sysselsättningen på kommunbiblioteket kommer användande av
datorerna, följt av informationssökning, vilket delvis går hand i hand.

Frågorna 9 och 10 i enkäten behandlar fördelar och nackdelar vad gäller kommunbiblioteket.
På enkätfråga 9 har tyvärr endast 21 elever valt att svara, vilket utgör en svarsfrekvens på 27
%. Något färre antal, 16 elever ( 20 %) har svarat på fråga 10. Främst är det utbudet av böcker
som lovordas av ungdomarna, samt principen att utlåningen är gratis, något som även
ungdomarna i Bodéns och Emanuelssons undersökning talar om (Bodén och Emanuelsson,
1998, s. 62). Likaså är de Internetuppkopplade datorerna mycket uppskattade av såväl pojkar
som flickor, även om några efterlyser fler datorer.

Flera av ungdomarna påpekar att de trivs med tystnaden och lugnet som oftast råder på
kommunbiblioteket, och här finner vi återigen likheter med Bodéns och Emanuelssons
undersökning (ibid, s. 61). Kanske är det inte så underligt, med tanke på all den stress och jäkt
som även ungdomar lever under idag. På enkätfråga 2, som berör ungdomarnas fritidsvanor
nämns i genomsnitt nästan 6 olika fritidsaktiviteter per person. En annan fördel med
kommunbiblioteket som ungdomarna nämner är möjligheten att låna videofilmer. Utlåningen
sker visserligen mot en avgift, men denna avgift anser ungdomarna vara rimlig. Även
möjligheten att låna hem cd-skivor lovordas, även om åsikterna om musikutbudet varierar
kraftigt.

Svårigheter med att hitta vad man söker på kommunbiblioteket kommer fram i såväl
enkätundersökningen som i intervjuerna. Även Kerstin Rydsjö nämner i sin artikel att många
ungdomar har svårt för att hitta på bibliotekets olika avdelningar (Rydsjö, 1994, s.125). Några
av våra intervjurespondenter påpekar att biblioteket är för stort och att speciellt
vuxenavdelningen känns ”skrämmande”, vilket har gjort att man fortfarande främst utnyttjar
den något mer välbekanta barn- och ungdomsavdelningen. Några av intervjurespondenterna
påpekar dock att denna avdelning till mångt och mycket känns inriktad främst mot de yngre
barnen, och efterlyser en avdelning utformad enbart för ungdomar. Bodén och Emanuelsson
kommer i sin undersökning fram till att ungdomarna inte efterfrågar en renodlad
ungdomsavdelning vilket de menar kan bero på att ungdomarna i deras undersökning läser
mycket vuxenlitteratur och därmed växlar mellan bibliotekets olika avdelningar (ibid, s. 63).
Av våra intervjurespondenter är det dock endast David som menar att han växlar mellan barn-



och ungdomsavdelningen och vuxenavdelningen. Efterfrågan på lättlästa men ändå
djupgående faktaböcker är stor bland ungdomarna, kanske delvis beroende på relativt nya
arbetsmetoder i skolarbetet där eleverna numera själva får ”forska” kring olika områden.

Våra intervjurespondenter, som alla är stora fantasyläsare, efterlyser fler böcker inom just
fantasy- och science fiction genrerna. Christoffer, som läser mycket faktaböcker efterfrågar ett
större urval av detta och Eric, som har ett stort musikintresse menar att han skulle besöka
kommunbiblioteket oftare om de kontinuerligt förnyade sitt utbud av cd-skivor.

Fabian, David och Adam brukar alla be personalen om hjälp och råd. Christoffer, liksom
Björn anser att personalen inte är särskilt serviceinriktad, en åsikt som även några av
deltagarna i enkäten har. I Bodéns och Emanuelssons undersökning hade de ovana
biblioteksbesökarna en mer positiv bild av bibliotekspersonalen än de som ofta besökte
biblioteket (ibid. s.66).



7. Diskussion

Syftet med vår uppsats var att undersöka några läsintresserade pojkars läsvanor, samt deras
inställning till huvudbiblioteket i sin hemkommun. Genom enkäter och intervjuer har vi
försökt att få en bild av detta och kommer under detta kapitel att diskutera och redovisa
slutsatser som vi kommit fram till.

Vår enkätundersökning bland 79 elever visar att 35 % av dessa ungdomar läser böcker varje
dag eller flera gånger i veckan och en markant skillnad kan ses mellan flickors och pojkars
läsning. Bland flickorna är det 29 st av de totalt 44 som läser böcker flera gånger i veckan
eller varje dag. Motsvarande siffror för pojkarna är att 8 st av de totalt 35 läser i samma
omfattning som flickorna. Denna tendens som visat sig i vår studie stämmer väl överens med
gängse uppfattningar och studier, att flickor läser i större omfattning än vad pojkar gör (jfr.
Nilsson, 1998, s. 104).

Det finns dock pojkar som läser böcker regelbundet och vi har i vår studie velat ta reda på vad
det är som gör att vissa pojkar ägnar sig åt denna fritidssysselsättning. De pojkar vi har
intervjuat läser i stort sett varje dag eller i alla fall åtskilliga gånger under en vecka. Samtliga
intervjuade pojkar är flitigt sysselsatta på sin fritid med allehanda aktiviteter såsom idrott av
skiftande slag, flitigt umgänge med kompisar, dataspel och musiklyssning etc. Till detta
kommer också skolarbetet med läxläsning m m, men trots detta tar sig pojkarna ofta tid till att
läsa böcker eller tidningar och tidskrifter. De verkar ha ett behov av att läsa och grunden till
detta syns oss ha lagts i tidiga år, vilket vi kommer att gå närmare in på senare.

Varför pojkarna tycks läsa är inte lätt att svara på och när vi frågat oss själva samma fråga har
vi också funnit att det är hart när omöjligt att avge något direkt svar. Vi tycker oss ändå ha
funnit några orsaker därtill, såsom att ungdomarna finner läsningen vara en avkopplande
aktivitet, en sysselsättning de kan bedriva i lugn och ro och då tystnad råder. Det verkar som
om ungdomarna finner detta vara viktigt, kanske på grund av att vår tid i mångt och mycket
präglas av ett högt tempo och att det sällan är tyst omkring oss. Detta är dessutom något som
ett par av ungdomarna i vår enkätundersökning påpekat varit positivt med
kommunbiblioteket, att det är ett ställe där det är tyst och lugnt. Kanske är detta något som
borde tas i beaktande i större omfattning på bland annat biblioteken och i skolan?

Att det är något mer än denna avkoppling som pojkarna får ut av sin läsning står ganska klart.
Vi tycker oss dessutom kunna se att de finner ett värde i att de genom läsandet får en annan
typ av tankeverksamhet, där det är tillåtet att fantisera fritt. Björn nämner i intervjun att det är
så skönt att läsa, speciellt fantasy, för då slipper han att tänka logiskt och på att allt skall ha en
förklaring, till skillnad mot vad som är vanligt i det dagliga livet och framförallt i skolan.

Till en början av vårt arbete hade vi inte för avsikt att ta reda på vilka specifika boktitlar eller
författare som ungdomarna gärna läste. Under arbetes gång har vi emellertid förstått att de har
ett näst intill brinnande intresse för genren fantasy och därför har vi beslutat oss för att försöka
få kunskap om varför denna genre är så populär som den visat sig vara.

Kan det bero på att fantasyn eller uttryckt med en annan term, de fantastiska berättelserna, är
en form av saga i modern tappning, då pojkarna är väl förtrogna med sagor sedan barnaåren?
Kanske passar denna genre speciellt bra till pojkar som befinner sig i ett utvecklingsskede där
det gäller att försöka finna sin identitet och då de håller på att utvecklas från att vara pojkar till
att så småningom bli vuxna män? Genren beskriver ju ofta en manlig värld med manliga



hjältar som de läsande pojkarna kan identifiera sig med. Dessutom innehåller genren oftast ett
stort inslag av spänning, vilket vi också tror är en av de bidragande orsakerna till genrens
popularitet, då ungdomar ofta söker just detta i litteraturen och näst efter fantasy är det
deckare som läses bland våra intervjurespondenter.

Eller är fantasykulturen bara en trend, något som bara är populärt just i våra dagar? Eller är
den här för att stanna så länge vi har ett samhälle som till stor del präglas av vad som kan
mätas i tid och pengar, då den i motsats till detta ofta behandlar andra värden?

Vidare tycker vi oss kunna se att pojkarna har insett ett annat värde av att läsa och då i form
av att de lär sig något därav. Adam nämner att han tror att han lär sig stava bättre genom att
läsa mycket, även om han inte tycker att det har gett något särskilt gott resultat, trots att han
läser i så stor omfattning som han gör. Samtliga respondenter är också ense om att de blir mer
allmänbildade. Att läsandet verkar ha gett dessa pojkar en viss form av status (signifikant för
den högadolescente pojken) tycker vi oss också kunna finna. Det är för dessa ungdomar helt
legitimt att framför någon annan syssla välja att läsa istället och detta är accepterat bland
kamraterna. Adam säger rakt på sak att han ibland hellre väljer att läsa än att vara med sina
kompisar. Att de gör detta kan ses som något annorlunda då de befinner sig i en fas i livet då
umgänget med kamrater oftast står allra högst på prioriteringslistan över önskade
sysselsättningar och då det är vanligt att ungdomarna är rädda för att vara annorlunda och
känsliga för vad andra tycker om dem (Johansson, 1995, s. 38).

Utöver bokläsandet är det många bland våra respondenter, både de som har deltagit i
enkätundersökningen som de intervjuade läser tidningar och tidskrifter tämligen ofta och det
har visat sig att de som ofta läser böcker också är flitiga tidnings- och tidskriftsläsare. Vi kan
se en ganska klar tendens till att de ungdomar som är aktiva inom ett område också är det
inom flera andra. Man kan till exempel notera att de pojkar som ofta läser såväl böcker som
tidningar också idrottar i stor utsträckning och rent av i större omfattning än de som sällan
läser. En ännu större skillnad har vi observerat bland flickorna beträffande dessa relationer.
De flickor som är flitiga läsare idrottar betydligt mer än sina kamrater som läser mer sällan
eller rent av aldrig. Det verkar alltså som att de som verkligen tycker om att läsa tar sig tid
även om deras dagar är upptagna med en hel del av olika aktiviteter och att läsningen inte kan
ses som ett rent tidsfördriv.

Vi kan även på andra sätt se att läsning och böcker är viktigt för våra intervjurespondenter, då
de flesta av pojkarna gärna ville äga egna böcker och där det fanns en hel del böcker i
hemmen. Ett verkligt stort intresse tycker vi att pojkarna har då de ganska ofta och gärna
köper egna böcker, en kostnad som i regel brukar vara ganska hög. Det är bara David som
uttryckligen säger att han tycker att det är alldeles onödigt att köpa egna böcker, då de kan
lånas gratis på biblioteken, tankar som borde glädja bibliotekariekåren.

I vår problemformulering ställde vi bland annat frågan vilka faktorer som ligger  bakom
intervjurespondenternas läsintresse. Naturligtvis formas en människas läsintressen utifrån
många olika faktorer, läsningen är oftast en integrerande del av barnets hela sociala värld
(Greenberg, 1970, s. 52). Appleyard menar att läsutvecklingen påverkas av personligt
individuella drag, utbildningsbakgrund, sociokulturell bakgrund, kön och personliga
livserfarenheter. Att pojkarna som vi intervjuat utvecklats till läsintresserade individer tror vi
till största delen beror på den miljö de växt upp i. Samtliga pojkar har hem där läsning verkar
ha ett ganska stort inslag i tillvaron och detta har förmodligen påverkat pojkarna till den
utveckling de genomgått. Och det är i samtliga fall i första hand mamman som spelat den mest
framträdande rollen.



Våra intervjurespondenter vittnar om att mammorna har fungerat och fungerar fortfarande
som lästipsare, läsupplevelsepartner, litteraturkälla och högläsningsaktör. Pojkarna har tidigt
fått tillfälle till möte med litteratur, genom biblioteksbesök och högläsning. Även efter det att
pojkarna själva lärt sig att läsa har högläsningen fortgått, berättar flera av pojkarna. Kanske
ligger här i en del av ”hemligheten” till pojkarnas läsintresse. Då barnet självt lärt sig att läsa
är läsförmåga mycket begränsad, vilket gör att barnet kan ha svårt att läsa böcker som rent
innehållsmässigt stämmer överens med barnets egen mognad. Att därför vara hänvisad till
enklare och i barnets ögon barnsligare litteratur kan säkerligen grusa ett nyväckt läsintresse.
Att då istället, likt dessa pojkar ytterligare en tid få nyttja högläsningens tjusning tror vi skapar
förutsättningar för ett starkt läsintresse.

En fråga vi ställt oss under arbetets gång är hur det kommer att se ut hos kommande
generationer, kommer det att finnas några pojkar som har något utpräglat läsintresse? Denna
fråga har kommit upp efter studiet kring adolescensen, då vi blivit medvetna om att pojkar i
tonåren befinner sig i en identitetsskapande fas, där de ofta söker manliga förebilder. Kommer
det att finnas några manliga förebilder med ett läsintresse som de kan överföra till kommande
generationer? Vi kanske inte kan förlita oss på att mammorna också i fortsättningen skall vara
det drivande hjulet som för sitt läsintresse vidare, vilket verkar ha varit fallet i alla fall hos de
pojkar som vi har intervjuat.

Resultatet av vår undersökning, att familjen spelar en stor roll för barnets utveckling av ett
läsintresse stämmer väl överens med Cai Svenssons tankar om att ”betydelsefulla personers”
kulturöverföring är av stor betydelse för barnet och att dess kulturella beredskap inte är
biologiskt beroende (Svensson, 1989, s. 48f).

Många är de undersökningar som konstaterar att hemmets betydelse för läsning är stor. Inte
bara högläsningen, som i de flesta fall är det första steget i danandet till läsare, utan även
hemmets boksamlingar är av betydelse. I intervjuerna framgår att respondenterna lever i
läsaktiva familjer där såväl tidningar/tidskrifter som böcker finns att tillgå. Samtliga av
intervjurespondenterna, med undantag för David får även böcker som present. Adam och
Björn, två av våra mest läsande respondenter menar att de ofta använder sig av hemmets
”bibliotek” och flera av dem vittnar om stora boksamlingar i hemmet, bestående av såväl
skön- som facklitteratur. I vår undersökning har dock inte kompisar någon framträdande roll
som bokförmedlare, något som flera av de undersökningar vi har belyst menar är mycket
vanligt.

I vår undersökning framkommer det att närmare hälften av enkätdeltagarna endast besöker
kommunbiblioteket en gång per år och ytterligare 19 av de 79 deltagarna går aldrig dit. Hur
kommer det sig att merparten av de 79 ungdomarna i grundskolans år 8 mycket sällan eller
aldrig besöker sitt kommunbibliotek? Kanske kan en del av svaret ligga i att skolbiblioteket
svarar för de biblioteksbehov som dessa ungdomar eventuellt kan ha.

Barn- och ungdomsbibliotekarien vid kommunbiblioteket menade att ungdomar ofta kommer
i en svacka vad det gäller läsningen under högstadietiden, även de som varit så kallade
bokslukare innan, och att det är detta som bidrar till att de inte besöker kommunbiblioteket
särskilt ofta. Hon menar dessutom att de kommer att komma tillbaka till biblioteket efter
några år och hon verkar inte se någon större fara i denna frånvaro. Vi ställer oss frågan om det
är rätt att slå sig till ro och förlita sig på att ungdomarna verkligen kommer tillbaka till
biblioteket? Vi tror att det nog vore fördelaktigt om det satsades lite mer på denna
åldersgrupp, eftersom vi har funnit att den verkar vara något åsidosatt på detta bibliotek. Även



om vi är väl medvetna om vikten av att barn redan i tidig ålder presenteras för böcker och
bibliotek, så tror vi ändå att det kan vara nog så viktigt att satsa en del resurser på
ungdomsgruppen för att skapa förutsättningar för att de skall trivas på biblioteket.

Inte heller våra intervjurespondenter, som inte på något vis är inne i någon ”lässvacka” är
några vana kommunbiblioteksbesökare, även om Adam och björn är något flitigare besökare
än de övriga. Under uppväxtåren besökte samtliga av pojkarna kommunbiblioteket
kontinuerligt tillsammans med föräldrarna. Hur kommer det sig att storläsande pojkar, som
tidigare varit flitiga biblioteksanvändare nu sällan eller aldrig besöker biblioteket? Hur
kommer det sig att kommunbiblioteket tappat dessa besökare? Kan det vara så att hemmets
boksamlingar samt skolbiblioteket fyller den funktion som  kommunbiblioteket tidigare
gjorde? Ungdomarna i vår undersökning nämner att kommunbibliotekets vuxenavdelning
känns stor och ”skrämmande” och att barn- och ungdomsavdelningen är alltför inriktad på de
yngre barnen och att de har svårt att hitta sin rätta plats i detta bibliotek, vilket förmodligen är
en betydande orsak till de få besöken de gör där. Kanske borde kommunbiblioteket göra som
Stadsbiblioteket i Alingsås, där ungdomar själva har fått vara med och utforma sin avdelning,
”det Lila Rummet” och där de också deltar aktivt i verksamheten. Denna medverkan från
ungdomarnas sida menar man där har varit det främsta skälet till att ungdomsavdelningen
numera besöks flitigare av såväl flickor som pojkar, med en majoritet för pojkar. Ungdomarna
har bland annat beslutat att köpa in stora mängder av fantasylitteratur (Andersson, 1997, s. 5f).
Även Kerstin Rydsjö menar att ungdomars egna tankar och idéer om bibliotek måste tas
tillvara för att locka dem dit (Rydsjö, 1994, s. 123f).

Trots att pojkarna och deras klasskamrater inte besöker kommunbiblioteket i någon större
omfattning har de ändå åsikter därom, såväl positiva som negativa. Principen att boklån är
gratis lovordas, liksom de Internetuppkopplade datorerna och utlåningen av videofilmer. Även
känslan av att det på biblioteket råder ett visst lugn och stillhet uppskattas.

Flera av ungdomarna efterfrågar ett större urval av fantasy- och science fictionlitteratur,
liksom av musik. Enligt barn- och ungdomsbibliotekarien köps det dock in mycket av denna
sorts litteratur och problemet ligger då kanske snarare i att ungdomarna inte hittar vad de
söker. Förvirring, dålig skyltning och en ovilja att rådfråga bibliotekarien kan kanske vara
några av orsakerna till att denna litteratur inte når pojkarna. Även lättläst men djupgående
facklitteratur efterlyses, något vi tror går hand i hand med att skolundervisningen numera
delvis bygger på att eleverna skall bedriva egen ”forskning”.

 Skolbiblioteket besöks ofta av en stor del av ungdomarna i vår undersökning, både de som
deltagit i den kvantitativa enkäten som de i de kvalitativa intervjuerna. Så gott som hälften av
de som besvarat enkäten går till detta bibliotek ”varje dag”. I vilken utsträckning detta sker
inom ramen för skolarbetet kan vi inte uttala oss om eftersom vi inte studerat detta närmare,
men vi antar att det till stor del beror på detta. Detta ger också skolbibliotekarien belägg för,
då hon menar att stora delar av dagens skolarbete består i att eleverna själva får söka den
information som är relevant för de problem det är satta att lösa. Vi har inte heller undersökt i
vilken mån där lånas böcker för fritidsläsning, då vi i vår studie valt att fokusera oss på
ungdomarnas förhållande till kommunbiblioteket. De flesta av intervjurespondenterna säger
dock att de lånar på skolbiblioteket eftersom det är lättillgängligt. Just närheten tror vi är en
starkt bidragande orsak till varför skolans bibliotek besöks så ofta. Dessutom är
skolbiblioteket utformat för att passa skolungdomarna, då de är bibliotekets enda målgrupp,
och detta medför troligtvis att de känner en viss trygghet och att de känner sig mer hemma där
än vad de gör på kommunbiblioteket. Skolbibliotekariens roll skall nog inte underskattas
heller, hennes engagemang för att eleverna skall läsa böcker och för hennes arbete med att lära



dem informationssökning är med all sannolikhet också en starkt bidragande orsak till att
eleverna gärna besöker sitt skolbibliotek.



8.   Sammanfattning

Vi har i vår uppsats arbetat utifrån ett antal frågor rörande 15-åriga pojkars läs- och
biblioteksvanor. Syftet med vår uppsats har varit att undersöka några läsintresserade pojkars
läsvanor samt deras inställning till huvudbiblioteket i deras hemkommun. Utöver detta har vi
valt att titta närmare på vilka faktorer som ligger bakom deras läsintresse.

Då vi under arbetets gång lade märke till skolbibliotekets betydelse valde vi även att
undersöka detta biblioteks betydelse för pojkarna.

Vi har valt att använda oss av såväl kvantitativ som kvalitativ metod i form av enkäter och
intervjuer. Den största vikten har vi lagt vid intervjuerna av de sex pojkarna.
Enkätundersökningens funktion var dels att fånga upp de pojkar som var villiga att ställa upp
på intervju och dels att får en övergripande bild av hur läs- och biblioteksvanorna ser ut bland
dessa pojkars klasskamrater.

Förutom enkäter och de sex intervjuerna valde vi även att intervjua en barn- och
ungdomsbibliotekarie på kommunens huvudbibliotek, samt bibliotekarien som är verksam vid
skolans eget bibliotek.

Litteraturen har vi hämtat från sex huvudgrupper; ungdom, läsning, läs- och
biblioteksvaneundersökningar, ungdomar och bibliotek, fritidsvanor samt fantasy. I
litteraturredovisningen avseende ungdom gör vi ett försök till att definiera begreppet ungdom
utifrån olika psykologiska aspekter, för att på så vis kunna få en bild av den utvecklingsfas
som ungdomarna i enkäterna och intervjuerna befinner sig i. Vi har här använt oss av såväl
svenska som utländska psykologer, forskare och lärare.

Även under litteraturredovisningen av läsning har vi sökt att återge såväl svenska som
utländska forskares åsikter för att bl a se vilka faktorer som kan ligga bakom läsning, vad som
är utmärkande för hur barn och ungdomar ser på läsning och vilka förutsättningar som krävs
för att skapa ett litteraturintresse.

Litteraturredovisningen avseende läs- och biblioteksvaneundersökningar syftar till att lyfta
fram undersökningar med ämnesområden liknande det vi valt för vår uppsats. I exempelvis
Lorentz Larsons undersökning från 1947 och Anna Bodén och Karin Emanuelssons
undersökning  från 1997 har vi funnit resultat som vi använder som jämförelse med de resultat
som vi i vår undersökning kommer fram till.

Litteraturavsnittet rörande ungdomar och bibliotek tar bl a upp Alingsås Stadsbibliotek som
ett exempel på hur ett bibliotek för ungdomar kan fungera. Då pojkarna i våra intervjuer har
en aktiv fritid valde vi att även ta upp ämnet fritidsvanor såsom ett eget avsnitt, precis som att
det faktum att pojkarna till övervägande del läste fantasygenren ledde till att även detta
område fick ett eget avsnitt.



Redovisning och analys av enkäterna och intervjuerna med ungdomarna har vi valt att dela
upp i teman för att på så vis enklare kunna överblicka vad som sägs. Intervjuerna med
bibliotekarierna redovisas däremot i den samtalsform som dessa intervjuer utformades till.

De sex pojkarna som deltagit i intervjuerna är alla storläsande pojkar, de har en aktiv fritid
men väljer ändå att prioritera tid till läsning. I enkätundersökningen framkommer det, som i så
många andra undersökningar att betydligt fler flickor än pojkar ägnar sin fritid till att läsa.
Vad är det då som gör att de sex pojkarna i intervjuerna läser så mycket? I intervjuerna
framkommer det att samtliga pojkar kommer från hem där läsning av böcker, tidningar och
tidsskrifter har en naturlig plats. Det mest framträdande i intervjuerna med pojkarna är dock
att deras mödrar har spelat en stor, och vad vi tror avgörande roll då det gäller läsning och
tillhandahållande av litteratur. Mödrarna har aktivt skapat ett läsintresse hos pojkarna genom
bl a högläsning och biblioteksbesök.

Dessa besök på biblioteket har dock minskat avsevärt då pojkarna nått tonåren och de besöker
nu sällan eller aldrig huvudbiblioteket. Däremot vistas de ofta på sitt skolbibliotek, vilket även
är vanligt bland deras klasskamrater. Det är dock inte skolbibliotekets som främst förser
intervjurespondenterna med böcker, även om några av intervjurespondenterna menar att de
lånar på skolbiblioteket eller att mamma lånar åt dem på huvudbiblioteket. Gåvor och egna
inköp är vanligt då behovet av att äga böckerna de läser är stort. Pojkarna läser främst
fantasylitteratur.
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Bilaga 1 : Enkät

Hej!
Vi kommer från Bibliotekshögskolan i Borås och håller på att göra en undersökning om
högstadieungdomars läsvanor. Till detta skulle vi behöva din hjälp. Du får gärna vara anonym,
så du behöver inte skriva ditt namn.

1.  Flicka Pojke

 2. Vad gör du på din fritid?

     Idrottar

     Umgås med kompisar

     Lyssnar på musik

     Ser på TV/video

     Data/IT

     Läser böcker

     Läser tidningar/tidskrifter

     Spelar instrument

     Deltar i föreningsarbete

     (ex: kyrka, ”klubb”)

     Läser läxor

     Annat

                                                                            Vad?…………………………………….
3.  Hur ofta läser du böcker på fritiden?

    Varje dag Ca en gång i månaden

     Flera gånger i veckan  Ca en gång per år

     En gång i veckan Aldrig

 4. Hur ofta läser du tidningar/tidskrifter på fritiden?

     Varje dag

     Flera gånger i veckan

     En gång i veckan

     Ca en gång i månaden

     Ca en gång per år

     Aldrig

5.  Hur ofta går du till skolbiblioteket?

     Varje dag

     Flera gånger i veckan

     En gång i veckan

     Ca en gång i månaden

     Ca en gång per år

     Aldrig

6.  Hur ofta går du till kommunbiblioteket?

     Varje dag

     Flera gånger i veckan

     En gång i veckan

     Ca en gång i månaden

     Ca en gång per år

     Aldrig*



    * Om du svarat aldrig på denna fråga, skulle vi gärna vilja veta varför!

7. Brukar du gå själv till kommunblioteket?

     Ja                                  Nej*

     * Om du svarat nej på denna fråga, vem brukar du då gå med? (t ex kompisar, föräldrar, osv)

8. Vad gör du när du är på kommunbiblioteket?

     Lånar (ex: böcker, video osv)

     Läser böcker

     Läser tidningar

     Lyssnar på musik

     Använder datorerna

     Umgås med kompisar

     Söker information

      Annat

                         Vad?……………………………………

9. Vad tycker du är bra med kommunbiblioteket?

10. Saknar du något, eller är det något du skulle vilja ändra på kommunbiblioteket?

11. Vilket bibliotek brukar du besöka mest?

        x

        y

        z

        å

        ä

        ö



Vill du ställa upp på en intervju?

Till den här undersökningen skulle vi vilja intervjua några av er som läser ganska mycket och
som ofta besöker något bibliotek. Om detta stämmer in på dig och du skulle kunna tänka dig
att ställa upp på en liten intervju så är vi väldigt tacksamma. Dina svar kommer vi att
behandla anonymt, men vi behöver ditt namn och telefonnummer för att kunna nå dig inför
intervjun.

Namn:………………………………………………Telefonnr…………………………….

Tack för din medverkan!
                                                                                          Helen & Jenny



Bilaga 2 : Intervjumanual, pojkar

Inledning

Kan du berätta lite om dig själv? (ålder, familj, fritidsintressen …)

Läsning

Vad läser du? (böcker, tidningar)
Var läser du?
När läser du?
Hur viktig är läsningen för dig?
Var får du tag i böcker?
Pratar du om böcker med någon?
Vilken typ av litteratur läser du mest – ungdom- eller vuxenlitteratur?

Läshistorik

Läste du mycket när du var yngre?
Läste dina föräldrar högt för dig?
Hur mycket läser de andra i familjen?
Var du ofta på biblioteket när du var yngre? Vem tog med dig dit?

Bibliotek

Går du ofta på kommunbiblioteket?
Vad gör du där?
Brukar du gå dit ensam?
Hur länge brukar du stanna på biblioteket?
Berätta hur du känner när du kommer in på biblioteket?
Var i biblioteket brukar du hålla till mest?
Brukar du leta efter en bestämd bok, eller söker du på måfå?
Vad tycker du om bibliotekets personal?
Brukar du använda datorerna? Till vad?
Vad tycker du om bibliotekets utformning – möblering, sittplatser?
Vad uppskattar du mest på biblioteket?
Har du någon gång varit på någon aktivitet som biblioteket ordnat? Vad?
Finns det något som du saknar eller skulle vilja ändra på på biblioteket?



Bilaga : 3 Intervjumanual, barn- och ungdomsbibliotekarie

Hur arbetar ni här på huvudbiblioteket för att få ungdomar att använda sig av biblioteket?

Ser du någon skillnad på ungdomarna från de olika skolorna använder sig av biblioteket?

Har ni några speciella aktiviteter för att få ungdomarna att komma till biblioteket?

Ser du någon skillnad på pojkar och flickors användning av biblioteket?

Varför tror du att ungdomarna kommer/kommer inte till biblioteket?



Bilaga 4 : Intervjumanual, skolbibliotekarie

Hur arbetar du för att få eleverna att använda sig av skolbiblioteket?

Hur ser du på elevernas användning av skolbiblioteket?

Varför tror du att så många elever besöker skolbiblioteket?

Har du några speciella aktiviteter för att få eleverna att komma till skolbiblioteket?

Ser du någon skillnad på pojkars och flickors användning av skolbiblioteket?

Ser du någon skillnad på pojkars respektive flickors attityder till läsning?


