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The study is based on results from questionnaires, interviews and by
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has been compared with results from this study. Reflections made by
teachers and librarians concerning the youth`s reading habits are an
integral part of the study. Theoretical approaches, mainly “reader-
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The study result shows that young teenagers often read teenage-
litterature and prefer this compared to adult litterature. They found the
litterature to fulfill their expectations of themes, ability of identification
and realism. It also had a positive impact on the readers, often leading to
reflections. The main reason for reading was pleasure. However, there is
one group, mainly boys, that reject the teenage-litterature in favour of the
fantasy-litterature. The study shows how important it is with an
intermediary of the teenage-litterature. The teacher’s seem to have an
especially important role in guiding the youth into the teenage litterature.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

När jag läste en 5-poängskurs om Barn- och ungdomslitteratur på Bibliotekshögskolan
blev jag speciellt imponerad över vilken kvalitet ungdomslitteraturen håller idag. Jag
tyckte att man tydligt kunde se att det skett en förnyelse av ungdomsboken från 1980-
talet och framåt. Jag slukade den ungdomslitteratur som fanns när jag själv var tonåring.
Det var bl.a. Kerstin Thorvall, Gunnel Beckman, Sven Wernström med många fler. Då
tyckte jag att den var bra och har sedan dess inte läst någon ungdomslitteratur, förrän nu
när jag läste den här kursen. För mig var den utveckling som ungdomsboken har
genomgått sedan dess slående och att läsa dagens ungdomsböcker en verkligt positiv
överraskning. Samtidigt tyckte jag mig kunna uppfatta en tendens att ungdomsboken
kanske inte är läst i den utsträckning som är önskvärd och som den absolut förtjänar,
enligt min uppfattning. Det känns som det är en genre som är lite styvmoderligt
behandlad. Kanske är det så att den bara läses av barnbibliotekarier och inte ungdomar!
Min personliga uppfattning är att ungdomsboken har en stor potential både litterärt och
som förmedlare av kunskap inom olika ämnesområden.

Idag är det många lässtimulerande projekt på gång runt om i landet. Man vet tydligen
hur viktigt det är att läsa böcker! Detta ur flera aspekter, naturligtvis den språkliga, där
det idag är viktigare än någonsin att kunna behärska språket både skriftligt och muntligt.
Men skönlitteraturen ger också så mycket mer i form av kunskaper som är av yttersta
vikt för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Det är ur den här aspekten jag vill
studera skönlitteraturen. Vad kan den ge inom ämnesområden som det multikulturella
samhället, sexualitet, identitetsfrågor, livsfrågor, rasism, krig m.m. Skönlitteraturen har
den fördelen att svåra ämnen kan förmedlas på ett upplevande sätt och öka förståelsen,
jämfört med facklitteraturen. När man läser dagens ungdomsböcker tycker jag att det är
lätt att inse att den skönlitterära texten har stora fördelar när det gäller att kombinera det
känslomässiga och det intellektuella.

Det man måste komma ihåg är att ungdomar inte är barn, men de är heller inte vuxna
(Chambers 1987, s. 79 ff). Det är en anledning till att jag tror att ungdomsboken har en
viktig funktion att fylla. Aidan Chambers säger att samtala om litteratur ger även en
kunskap som hjälper till att klä sina tankar i ord, vilket idag är av yttersta vikt för att få
en bra position i arbetslivet. Att kunna uttrycka sig väl både skriftligt och muntligt är
oerhört viktigt i dagens informationssamhälle. Allt det här vet vi och trots det
genomförs det ständigt nya neddragningar inom både skola och bibliotek. Tyvärr är det
också så att de som framförallt blir lidande av dessa åtgärder är barn och ungdomar.
Därför vill jag försöka bilda mig en uppfattning om hur det fungerar idag, utnyttjas
skönlitteraturen, och då specifikt ungdomsboken? Läses ungdomsboken i skolan och på
fritiden? Varför gör man det? Tycker ungdomarna att ungdomsboken fyller någon
funktion för dem? Pratar man om böcker i skolan och på fritiden?
Enligt min personliga uppfattning håller ungdomsboken en högre kvalitet idag än
någonsin tidigare och borde läsas av alla ungdomar. Min frågeställning grundar sig på
att jag tror att ungdomar faktiskt inte läser ungdomsböckerna i den utsträckning som
genren enligt min mening förtjänar. Om det är så vill jag försöka ta reda på vad som är
orsaken till detta. Om det däremot visar sig att min hypotes är felaktig, något som i och



2

för sig bara skulle vara positivt, är det också intressant att undersöka hur ungdomsboken
förmedlas och upplevs som genre av sin målgrupp.

1.2 Syftet

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka om ungdomsboken är en genre som läses av
ungdomar och vad ungdomarna tycker att den tillför dem litterärt, kunskapsmässigt och
känslomässigt. Läser man den i skolan eller på fritiden? Når ungdomsboken fram till
ungdomarna och hur förmedlas den?

1.3 Problemformulering och frågeställningar

Min problemformulering är: I vilken utsträckning läses dagens moderna ungdomsbok,
hur förmedlas den och vilken uppfattning har ungdomar om den?

Utifrån min problemformulering har jag följande frågeställningar:

Läser ungdomar dagens moderna ungdomsbok?
Vilken funktion fyller läsningen av ungdomsboken?
Hur upplever ungdomar ungdomsboken som genre?
Når ungdomsboken fram till sin målgrupp?

1.4  Disposition

Uppsatsens inledning ger en bakgrund till valet av uppsatsämne. Därefter formulerar jag
mitt problem med dess syfte och frågeställningar.
Här tar jag också upp och redogör för några begrepp, såsom ungdomar, litteratur och
kultur som känns relevant för uppsatsens problemområde.
Det andra kapitlet beskriver valet av metod, urval av undersökningsenheter och för
tillvägagångssättet vid undersökningen.
Det tredje kapitlet är en litteraturgenomgång, här ingår redovisningen av tidigare
läsvaneundersökningar och olika teorier om läsning.
I kapitel fyra redovisar och analyserar jag resultaten av min undersökning.
Kapitel fem utgörs av en diskussion där resultatet diskuteras mot tidigare forskning och
det teoretiska perspektivet. Här presenterar jag mina slutsatser som ett resultat av min
undersökning.
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet i kapitel sex.

1.5 Ungdomar, ungdomslitteratur och ungdomskultur

I det här avsnittet ger jag lite bakgrund till vad jag lägger vikt vid när det gäller
ungdomar, ungdomslitteraturen och ungdomskulturen. Det är aspekter som jag tror är
viktiga att ha i bakgrunden när man studerar ungdomars läsvanor.
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1.5.1 Ungdom

En vanlig definition av ungdomsåren är 13 år till 19 års ålder, dvs. tonåren. Under dessa
år sker till största delen den psykologiska, biologiska och även den sociala utvecklingen
(Erling & Hwang 2001, s. 12).

Samtidigt har det idag skett en förlängning av den tid som kallas för ungdomsåren. I
ungdomsstyrelsens utredningar omtalas ungdomar som åldern 16 år till 29 år. Här
definieras de vuxna mellan 35 och 74 år (Ungdomsstyrelsen 1998, s. 9).

Det bör dock påpekas att ungdomar knappast kan ses som någon enhetlig grupp. En 13-
åring och en 18-åring är väldigt olika. Man skall vara medvetet försiktig när man talar
om ungdomar som en homogen grupp individer. Ungdomsåren består snarare av flera
olika faser än en sammanhållen fas (Erling & Hwang 2001, s. 12). Att definitionen på
begreppet ungdomar är så varierande kan kännas lite förvirrande. En konsekvens kan ju
vara att litteraturanknytningen kanske inte alltid får full relevans i min uppsats.

Min definition av ungdomar i den här uppsatsen kommer att vara ungdomar mellan 13
och 16 år, eftersom det är mest relevant för mitt syfte. Jag tror nämligen att det är i den
här åldersgruppen som de flesta läsarna av ungdomsboken återfinns.

1.5.2 Ungdomslitteratur

Ungdomslitteratur kan vara allt som läses av ungdomar medan ungdomsboken är en
egen litteraturkategori idag. Med ungdomsbok avser man att den är skriven och
anpassad både språkligt och innehållsmässigt specifikt för ungdomar. Som genre är den
relativt ung och dessutom med jämna mellanrum omdiskuterad, både som genre och
huruvida den bör vara en egen genre. Furuland, Ørvig och Svensson skriver: ”Den eviga
frågan om huruvida ungdomsboken ‘behövs’ kan däremot besvaras generaliserande:
varje konstform överlever så länge den fyller ett behov – och än lever ungdomsboken.”
(1994, s. 316)

1.5.3 Den moderna ungdomsbokens framväxt

Här vill jag ge en kort resumé över ungdomsbokens historia. Den för ungdomsgruppen
speciellt producerade boken uppstod vid 1800-talets mitt i samband med att hela
bokmarknaden expanderade starkt och förlagen i större utsträckning började rikta sig till
olika åldersstadier med skilda boktyper. Den äldre ungdomsboken var länge fastlåst i
mönster och konventioner. Flickboken handlade gärna om hem, skola, förälskelse och
giftermål. Pojkboken hade ett bredare register än flickboken, den handlade ofta om
äventyr, indianer, krig samt även realistiska vardagsskildringar, alla med pojkar i
huvudrollen. Könsbarriären var stark med åtskillnad på flick- och pojkböcker. Däremot
läste flickor ofta pojkböcker emedan det omvända ej förekom (Furuland & Ørvig 1986,
s. 281). Det är tyvärr ett ganska tydligt mönster även idag. Redan bland småbarn kan
man idag se att flickorna läser lika gärna om pojkar som om flickor, medan pojkarna
mer ogärna läser om flickor. Vad jag kan förstå är detta ett mönster som också sedan
följer oss hela livet.
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Som en föregångare till den moderna ungdomsboken fanns de svenska efterföljarna till
de angloamerikanska pojk- och flickboksgenren, men den var på intet sätt nyskapande.
Efter det andra världskriget kom den moderna ungdomsboken. Flick- och pojkboken
närmar sig varandra samtidigt som tonårstillvaron undergår stora förändringar. Det leder
till den könsintegrerade och samtidsrealistiska ungdomsboken. Eftersom all kultur är ett
uttryck för det samhälle där den skapas har ungdomsboken sedan dess redan genomgått
flera utvecklingsfaser (Furuland, Ørvig & Svensson 1994, s. 280)

Efter 1950 sker det stora förändringar i samhället som aldrig tidigare förr, bland annat är
det nu som det nya folkhemmet växer fram. Det nya samhället fokuserar också på de
unga generationerna. Den ungdom som vid seklets början bara existerade inom
borgerligheten breder ut sig över hela befolkningen (Lundqvist 1994, s.37-38). Däremot
sker ingen förändring av kulturmönstret, det förblev traditionellt med avseende på
uppfostran, könsroller, sexualitet, kommunikationsformer och ritualer under 50-talet.
Den kulturella efterkrigstiden börjar i början på 60-talet (Ziehe 1989, s.113). Det är
bland annat dessa faktorer som ger utrymme för den moderna ungdomsbokens
framväxt.

Man talar om den första generationen ungdomsförfattare och menar då de författare som
skapade en ny ungdomsbok i vårt land och gjorde den till en internationell framgång.
Dessa ungdomsböcker kom under 60- och 70-talet och är skrivna av författare födda på
20- och 30-talet. Den första generationen har uteslutande skrivit för barn och ungdom.
Hit räknas t ex Sven Wernström och Gunnel Beckman. Men det finns naturligtvis
många fler som kunde nämnas (Lundqvist 1994, s. 85).

Huvudtema i den moderna ungdomsboken är och har alltid varit att diskutera det som
utmärker tonåren: sökandet efter identitet och den personliga livsvägen på individplanet
samt protest mot vuxenvärld och samhälle på kollektivplanet (Furuland, Ørvig &
Svensson 1994, s. 280)

Den ungdomsbok som jag vill fokusera på är den som man kan se växa fram på 1980-
talet. Jag tycker mig se att det här skedde en tydlig förnyelse av ungdomsboken.

1.5.4 Den moderna ungdomsbokens form idag

Som jag nämner i min inledning tycker jag att man kan se en tydlig förnyelse av
ungdomsboken under 1980-talet vilket också Ulla Lundqvist (1994 s. 15) nämner. Den
grupp som slagit igenom efter 1980 kallar man för ”den andra generationen”. Viktiga
författare är Peter Pohl, Per Nilsson, Mats Wahl, Inger Edelfeldt, Anita Eklund Lykull
med flera icke nämnda men absolut inte glömda namn.

Det nya hos den andra generationen är deras tilltal som är spontant och naturligt jämlikt
och inte tillkämpat, vilket man kunde uppleva i den första generationens böcker
Däremot är många teman fortfarande de samma. Men nya teman har tillkommit. Idag
förekommer mer skildringar av våld och ondska, och även svåra ämnen som lidanden,
död och existentiell svartsyn. Detta är något som både Furuland och Lundqvist nämner
som signifikant för dagens ungdomsbok. Våldets berättigande i ungdomsboken har
diskuterats mycket under senare år, eftersom det nu förekommer oftare i ungdomsboken
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än tidigare. Detta var invändningar som förekom redan på 60-talet, men medan det då
gällde vuxenböcker gäller det idag ungdomsböckerna.Detta är några av de tecken som
pekar på att gränserna mellan ungdomsboken och vuxenboken håller på att utplånas.
Ytterligare en anledning är sannolikt att dagens ungdomsförfattare, till skillnad från
första generationen som enbart skrev för barn och ungdom, skriver omväxlande både för
vuxna och barn/ungdom. Följden av detta är också att det idag finns exempel på
författare vars böcker är svårplacerade. Som exempel kan nämnas Inger Edelfeldt och
Waltraut Petterson. I Waltraut Pettersons exempel kom ”Tid att leva” ut som
ungdomsbok medan de tre följande delarna kom att ges ut som vuxenlitteratur.
Att dagens generation skriver både för vuxna och barn är en bidragande orsak till att
man har lämnat det tidigare tillrättalagda såväl i språk som i komposition och
känsloklimat och alltmer närmar sig ett vuxet förhållningssätt till sin diktning för unga
(Lundqvist 1994 s. 100-116, 121, 277).

Konklusionen är i stora drag att ungdomsboken är ”vuxnare” idag, och att den är till för
de unga men kan i samma mån läsas av vuxna. Jag har faktiskt fått det bekräftat flera
gånger att så också är fallet. Då jag själv har läst en del ungdomslitteratur den senaste
tiden har jag vid flera tillfällen fått kommentarer från vuxna i min närhet som börjat läsa
i ”mina böcker”. Genomgående kommentar har varit: Vilken bra bok! Kan jag låna den?
Och när jag har svarat att det är en ungdomsbok, har de blivit lite förvånade och sagt:
Är det? Men den verkar ju jättebra!

1.5.5 Ungdomskulturen

Ungdomskulturen är parallellt med ungdomslitteraturen ett relativt nytt fenomen som
växer fram successivt efter andra världskriget, med sitt stora genombrott under 50-talet.
Tidigare hade det inte funnits någon plats i samhället för någon specifik ungdomskultur.
Man talar idag om ungdom och kulturell modernisering och med begreppet modernitet
försöker man ringa in det specifika för vår egen tidsålder (Fornäs & Boëthius 1994, s. 7)
Alla påverkas vi av den kulturella moderniseringen men det finns skäl att anta att de
unga gör det särskilt snabbt, tydligt och konsekvensrikt. Det beror på att de lever i en
rörlig och känslig livsfas, i vilken de sysslar med identitetsarbete och därför direkt
berörs om samhällets utbud rubbas (Ziehe 1989, s. 10).

Visserligen är ungdomarna idag befriade från traditionens tvång, men samtidigt riskerar
de att drabbas av den vilsenhet och ångest det innebär att inte ”veta sin väg”. Detta ger
både begränsningar och möjligheter till nya livsvägar. Tonåringarnas utveckling blir
mer beroende av personliga val och värderingar (Erling & Hwang 2001, s. 38).
Det är förmodligen svårare att vara ung idag än det någonsin har varit tidigare, det finns
oändliga valmöjligheter, samtidigt som man räknas som ungdom längre beroende på
studier, bostadsbrist och arbetslöshet. Det dubbla budskapet till ungdomar idag är att
man dels har alla möjligheter i världen, samtidigt som dagens samhälle är tuffare än
någonsin förr. Detta leder sannolikt lätt till att skapa både konflikt och vilsenhet hos
många av dagens ungdomar.

Sällan har ett samhälle upphöjt den abstrakta myten om ungdomlighet till ett sådant
ideal och samtidigt underskattat eller rent av ignorerat de nya problemen förknippade
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med ungdomens livssituation, såsom t ex brist på mening eller identifikation (Ziehe
1989, s. 48).

Idag styr kommersialismen det mesta av ungdomskulturen. Den bild av verkligheten
som medierna förmedlar tenderar att bli mer autentisk än verkligheten själv. Sociologen
Pierre Bourdieu menar att televisionen påstår sig återge verkligheten, men allt mer blivit
ett instrument som istället skapar verklighet. Eller som Oscar Wilde uttryckte det redan
på sin tid: ”det är livet som imiterar konsten, inte tvärtom”. Med detta vill jag återknyta
till Thomas Ziehe (1989, s. 37) som menar att den sociala och psykiska press som den
enskilde lever under växer. Prestationsprincipen utsträcks till områden utanför
utbildning och arbete. Den stora påverkan från kommersiella massmedia idag
komplicerar och försvårar ungdomarnas identitetsarbete.

En av de viktigaste psykologiska förändringarna under tonåren är att den egna
identiteten utvecklas, där den kognitiva förändringen är en av de tydligaste, dvs.
utvecklandet av ett mer sofistikerat tänkande (Erling & Hwang 2001, s. 192-194).
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2. Metod

2.1 Metodval

Min utgångspunkt var att göra kvalitativa intervjuer för att därigenom skapa mig en bild
av hur ungdomar uppfattar och upplever dagens ungdomsbok. Den kvalitativa intervjun
är en lämplig metod om man vill få en djupare förståelse av ett problemkomplex
(Holme & Solvang 1997, s. 14).

Men ganska snart insåg jag att utifrån min frågeställning behövde jag först veta i vilken
utsträckning ungdomsboken läses generellt sett, för att därifrån kunna gå vidare till ett
djupare plan. Lösningen på det här blev att göra en kvantitativ undersökning i form av
en enkät och därefter kvalitativa intervjuer. Den kvantitativa metoden går på bredden
och jag fick en möjlighet att undersöka fler objekt och bilda mig en mer generell bild av
ungdomsbokens ställning. Jag kunde utnyttja statistiska tekniker för att bearbeta
materialet och jag valde att inte göra enkäten så omfattande utan inrikta mig på några få
faktorer som var relevanta för min frågeställning. Enkäten delades ut i fyra klasser
fördelat på två olika skolor. Med hjälp av enkäterna valdes vidare 12 elever från de
olika skolorna ut för de kvalitativa intervjuerna. I de kvalitativa intervjuerna fick jag
möjlighet att gå in mer på detaljer och få en djupare förståelse och helhetsbild i relation
till min frågeställning. Jag bestämde mig för att använda en intervjumanual vid de
kvalitativa intervjuerna som ett stöd, men ändå bibehålla den närhet och flexibilitet som
präglar en kvalitativ intervju. Tanken var att de båda metoderna skulle användas både
under insamlingen av materialet och vid analysen av informationen. Båda metoderna
användes alltså samtidigt i en och samma undersökning. Därigenom kunde båda slagen
av information ömsesidigt stärka varandra (Holme & Solvang 1997, s. 80-88).

För utformandet av enkäten har jag studerat metodlitteratur och tidigare undersökningar.
Jag återkommer till dessa tidigare undersökningar mer i detalj i kapitlet ”Tidigare
forskning”.

Vid utformandet av enkäten var det viktigt att inte göra den alltför omfattande. Jag ville
göra den så tillförlitlig som möjligt och bara ha med de frågor som var relevanta för mitt
syfte (Trost 2001, s. 59-62). En enkät bör vara strukturerad såtillvida att man håller en
hög grad av standardisering med fasta svarsalternativ, vilket ju är utmärkande för den
kvantitativa metoden (Trost 2001, s. 55-59). Öppna frågor bör undvikas vid en enkät
dels för att de är tidsödande att bearbeta och också för att det kan vara svårt eller
omöjligt att tolka svaren. Man riskerar också ett uteblivet svar. Jag har ändå valt att på
några ställen i enkäten ha med öppna frågor. En anledning är att det förekommer i
tidigare undersökningar och för att kunna göra en empirisk jämförelse måste jag då
också ta med det i min enkät. I tidigare läsvaneundersökningar besvaras frågan ”vad
barn och ungdomar läser” på två sätt. Det ena är genom att namnge genrer, typer och
ämnen. Den andra metoden är att fråga efter författare och boktitlar, alltså öppna frågor
(Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 58). Jag har valt att ha med den senare typen av
fråga i min enkät. Detta beslöt jag efter att ha testat min enkät på några personer i min
omgivning, inklusive mig själv. Jag insåg svårigheten med att besvara vilka genrer man
läser eftersom detta naturligtvis varierar beroende på tillfälle för alla enskilda
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människor. Utifrån vilka titlar de tillfrågade läser kan man istället göra en översiktlig
genreindelning.

Jag har också valt att avsluta enkäten med en öppen fråga om huruvida informanten har
något övrigt att tillägga. Här råder det delade meningar om vad som är lämpligt att göra,
men jag vill ha med frågan, eftersom den kanske kan tillföra något till mitt material som
jag annars skulle ha förbisett (Trost 2001, s. 72-73, 91). För övrigt har jag försökt att
hålla mig till frågor med fasta svarsalternativ, där svarsalternativen skall vara varandra
uteslutande och inte överlappande. Svarsalternativet ”vet ej” har jag valt att utesluta
eftersom många väljer det av lathet och man går miste om information, i sämsta fall.
Och jag bedömde det inte heller som något relevant svarsalternativ i min enkät.
Däremot har jag valt att poängtera att ett eller flera svarsalternativ kan vara aktuellt vid
några frågor (Trost 2001, s. 74-79).

Som jag nämner i början av kapitlet har jag utifrån mina enkäter valt att gå vidare med
kvalitativa intervjuer. Detta är den mest relevanta metoden för att få svar på mina
djupare frågeställningar om ungdomsboken och dess funktion. Vid den kvalitativa
intervjun bör man ha en intervjumanual vilket jag också har använt mig av (Bilaga 4).
Den behövs eftersom intervjun skiljer sig från ett vanligt samtal på så sätt att det vid
intervjun bör finnas en styrning, en av parterna bestämd riktning, som saknas vid ett
vanligt samtal. Då är intervjumanualen ett värdefullt hjälpmedel för att den som
intervjuar skall kunna styra dialogens utveckling och processen i en i förväg bestämd
riktning. Intervjun har en uppgiftsrelaterad grund, dvs. jag vill få så många, helst alla, av
mina frågor besvarade. För att uppfylla sitt värde som datainsamlingsmetod krävs också
att intervjun bör kunna granskas kritiskt i syftet att besvara frågorna: Har intervjuaren
ställt de frågor som krävs? Speglar det som sagts under intervjun intervjupersonens
uppfattning? Samtidigt är det så att även om man följer sin manual är det en form för
självrapporterande data. Man får bara den information som den intervjuade är villig att
ge intervjuaren (Lantz 1993, s. 9-12).

Det finns några praktiska råd att tänka på vid den kvalitativa intervjun som jag har
försökt att följa i största möjliga mån. Inledningsvis presenterade jag ramarna för
intervjun, som att jag ville använda bandspelare, hur lång tid intervjun skulle ta, hur
resultaten kommer att användas, hur intervjupersonerna kommer få del av resultaten.
Jag informerade också om anonymiteten och tystnadsplikten. Man bör försöka skapa en
situation och atmosfär som främjar intervjun. Jag har gjort mina intervjuer i skolan
under lektionstid, men i ett angränsande rum. En fördel tycker jag är att alla intervjuade
har anmält sitt intresse själva i enkäten. Eftersom jag själv var närvarande och delade ut
enkäterna har de dessutom träffat mig vid detta tillfälle.

Jag inledde intervjun med faktafrågor, som namn och ålder, klass. Det är frågor som är
enkla att besvara och som kan hjälpa till att skapa ett bra klimat för den vidare intervjun.
Frågorna under intervjun bör komma i den ordningsföljd som är mest begriplig ur
respondentens synvinkel. Även om det innebär en annan ordningsföljd än den lättast
bearbetbara. Avslutningsvis gjorde jag en sammanfattning för att kontrollera att jag
uppfattat och förstått det respondenten sagt under intervjun. Jag kontrollerade också att
inget för frågeställningens besvarande var glömt (Lantz 1993, s. 62-65).
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Jag valde att göra en form av gruppintervjuer med två respondenter vid varje intervju.
Istället för en kommunikationssituation mellan forskare och en individ kan man få en
diskussion mellan människor som i ett samspel formar och utvecklar åsikter och
uppfattningar. En sådan situation liknar mer det sätt som vi normalt skaffar oss våra
åsikter och uppfattningar på (Holme & Solvang 1997, s. 108). Jag tror att det kan ha en
positiv effekt på intervjusituationen med tanke på att mina respondenter också är så pass
unga. De kan förhoppningsvis stödja och inspirera varandra samt bidra till att skapa en
mer avspänd intervjusituation.

2.2 Urval, avgränsningar och tillvägagångssätt

Här redogör jag för hur jag har gjort mitt urval.

När det gäller urvalet kom jag slutligen fram till att det som tjänade mitt syfte bäst var
att rikta mig till högstadiet. Jag har därför valt att vända mig till svensklärare på
högstadiet på två olika skolor i Göteborg. En form för bekvämlighetsurval, enligt Jan
Trost (2001, s. 30). Det är också den typen urval som de flesta tidigare studier använt
sig av. Att jag trots att tidigare studier vänder sig till både högstadie- och
gymnasieelever valde bort gymnasiet i min undersökning beror på att jag tror att
ungdomsboken har störst relevans på högstadiet. Detta är också något som jag tycker
mig finna stöd för i litteraturen. Läsintressena hos elever på gymnasiet utvecklas i en
riktning som i stort överensstämmer med vuxnas. I jämförelse med högstadieeleverna
läser de färre ungdomsböcker (Svensson 1988, s. 98). Jag vände mig till de två olika
skolorna och fick lov att komma och själv dela ut och närvara vid enkätens ifyllande
under deras svensklektioner. Vid dessa tillfällen passade jag också på att prata med både
lärare och bibliotekarier på de båda skolorna. Det gav mig värdefull
bakgrundsinformation om skolorna, biblioteken och om hur man arbetar med
ungdomslitteraturen i skolorna. Totalt sett har 74 enkäter besvarats. I enkäten fanns
också en fråga med ifall de kunde tänka sig att delta i en kvalitativ intervju. Jag fick bra
respons och har utifrån enkäterna valt ut mina respondenter för de kvalitativa
intervjuerna. Naturligtvis är det alltid bra med ett så stort urval som möjligt med tanke
på sannolikheten för att det verkligen är ett representativt urval, men här känner jag att
tiden och uppsatsens omfattning begränsar storleken på urvalet. Det föreligger en liten
snedfördelning mellan pojkar och flickor, 42 flickor och 32 pojkar. Men jag tror att
materialet ändå fungerar. Det är tyvärr svårt att med ett så litet urval få en helt jämn
fördelning. Eleverna är fördelade mellan åk 8 och åk 9.

Den ena skolan som jag valde att vända mig till fick jag via tips om att där fanns ett
etablerat och aktivt samarbete mellan skolbibliotek och lärare. Det var en bra
förutsättning, tyckte jag, för att nå elever som läser mycket och även se vilken betydelse
skolan kan ha som påverkande faktor. Den andra skolan fann jag via Internet och jag
valde den eftersom den deltar i ett lässtimulerande projekt. Det skulle också vara en
högstadieskola och helst ligga i ett annat område än den första skolan. Båda dessa
kriterier passade in på den andra skolan som jag valde ut.

En stor fördel var att jag själv fick möjlighet att distribuera mina enkäter och samtidigt
presentera mig själv och informera om syftet med min enkät. Alla var positiva och
fyllde i enkäterna som jag genast kunde få tillgång till. Frågor om enkäten kunde jag
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besvara och informera om direkt. Jag tror att det är en fördel för svarsfrekvensen och
även för en korrekt ifylld enkät att vara på plats själv.

 Det är inte lätt att få en samlad bild av situationen med hjälp av tidigare forskning och
det är också svårt att dra säkra slutsatser av redovisade resultat. Det beror på att olika
forskare utvecklar sina egna kategorier av läsintresse, man har använt sig av olika
populationsurval och olika metoder för att uppskatta barns läsintressen. Få
undersökningar har försökt mäta tillförlitligheten och mätsäkerheten hos de instrument
som använts. Flertalet av dessa problem beror på att många undersökningar lider av
teori- och historielöshet och framstår som isolerade datainsamlingar utan relation till
varandra och tidigare forskning (Svensson 1988, s. 96f). Detta är en viktig anledning till
att jag väljer att göra mitt åldersurval enligt vad jag tror passar min frågeställning bäst
och inte anpassar mig till tidigare undersökningar.

Däremot har jag valt att göra ett strategiskt urval för mina kvalitativa intervjuer. Jag har,
som jag nämnt tidigare, i min enkät en förfrågan om man kan tänka sig att ställa upp på
en vidare intervju och väljer med hjälp av enkäten ut mina informanter (Trost 2001, s.
32). Jag har valt ut 12 elever för de kvalitativa intervjuerna av dem som vill bli
intervjuade med hjälp av enkäterna. Jag har gjort mitt urval så att det skall bli jämn
fördelning mellan de två olika skolorna och mellan pojkar och flickor. Jag har också
gjort ett medvetet urval med hänseende till deras läsvanor. Jag har försökt att få med
både de som läser mycket och de som läser lite mindre. De som inte läser alls har jag ej
med. Det skulle vara intressant att få intervjua dem, men de vill inte ställa upp på
intervju eftersom de menar att de inte har något att tillföra då de inte läser.

Vid de kvalitativa intervjuerna använde jag mig av bandspelare, eftersom det gav mig
möjlighet att helt koncentrera mig på intervjun och respondenterna istället för att göra så
mycket anteckningar.

2.3 Litteratursökning

Jag har sökt litteratur på Borås högskolas bibliotek, Göteborgs Universitetsbibliotek,
Göteborgs Stadsbibliotek samt i Libris. Artiklar har jag också sökt i Artikelsök,
Mediearkivet och i GUNDA (Göteborgs Universitetsbiblioteks katalog).

På Borås högskolas bibliotek var det främst tidigare magisteruppsatser som jag sökte
och vars litteraturförteckningar jag också delvis använde som utgångspunkt för vidare
litteratursökningar. Jag tittade också på SBI: s (Svenska barnboksinstitutet) hemsida för
att få litteraturtips.

För övrigt har jag använt mig av lite olika variationer av söksträngar. Jag har sökt på
ungdomslitteratur, läsning, litteraturvetenskap, litteraturupplevelse, ungdomar,
tonåringar, psykologi, litteratur i lite olika kombinationer.

Jag har valt att studera några tidigare läsvaneundersökningar som gjorts. Tyvärr visade
det sig att mycket av det material som finns inom det här området är idag relativt
gammalt. De flesta undersökningar som är bland det nyare är utförda under 80-talet.
Några nyare större undersökningar har jag inte lyckats hitta. Det kan vara värt en
reflektion att det finns så lite nytt material inom området.
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Utifrån resultatet från min enkät kommer jag att göra en empirisk jämförelse i den
utsträckning det är möjligt för att belysa min frågeställning.

Som jag tidigare nämnt vill jag också gärna försöka besvara hur ungdomarna ser och
upplever ungdomsboken som genre. Därför har jag också förutom tidigare
läsvaneundersökningar valt att studera litteratur som handlar om läsning.
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3. Litteratur och tidigare undersökningar

Jag kommer här att redovisa för den tidigare forskning som är gjord om läsvanor och
som jag har valt att använda mig av, samt också den valda litteraturen som handlar om
läsning och lästeorier. Slutligen har jag också valt att studera offentlig kulturstatistik om
läsvanor.

3.1 Läsvaneundersökningar

Jag har valt att studera några tidigare läsvaneundersökningar som gjorts. Det finns
faktiskt inte så många som jag hade förväntat mig. Några större undersökningar de
senaste åren har jag inte lyckats hitta. Den vanligaste frågan till SBI, (Svenska
barnboksinstitutet), är faktiskt just upplysningar om barns och ungdomars läsvanor.

En läsvaneundersökning som jag valt att studera är Barnens tre bibliotek av Kristian
Wåhlin och Maj Asplund Carlsson. Den genomfördes under en tidsperiod på tre år
mellan åren 1989-92 och den riktar sig mot barn i slukar åldern, 9-12 år, som är de
flitigaste läsarna av fiktionsböcker. Det är en undersökning som ingår som en del i en
större studie, Gummi-Tarzan på biblioteket. Varför vissa böcker är populära,
finansierad av Forskningsrådsnämnden. Studien har ett vetenskapligt syfte (Wåhlin &
Asplund Carlsson 1994, s. 9f). Man valde i denna undersökning att kombinera
kvantitativa och kvalitativa data, där man har utgått ifrån en enkät för att bilda sig en
slags ”snabbporträtt” av sina läsare. Enkäten besvarades av 266 barn. Enkäten utgjorde
vidare en utgångspunkt för de muntliga intervjuerna. 28 barn valdes ut med hjälp av
lärarna och enkätsvaren för de muntliga intervjuerna. Slutligen återkom man till de
intervjuade barnen två år senare för en uppföljning. Som inledning fick de besvara en ny
enkät och därefter genomfördes en andra intervjugenomgång om deras läsvanor och
favoritböcker (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 14, 21, 37, 229f). Den här
undersökningen tangerar min med avseende på syfte och undersökningens utformning,
därför anser jag att den är relevant för min uppsats, trots att åldersgrupperna i ”Barnens
tre bibliotek” och min undersökning är helt olika.

Bengt Brodow gjorde 1983-1984 två omfattande undersökningar bland 1500 elever om
läsintresse och litteraturläsning på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan.
Ulla Lundqvist gjorde en stor undersökning 1985 bland elever i årskurs 9 och
gymnasiet. Den omfattade 500 elever spridda över hela landet. Björn Lindwall gjorde
en läsvaneundersökning 1986 bland elever på högstadiet och gymnasiet. Han fick in 906
svar och det var fler pojkar än flickor som svarade. Vid insamlingen av materialet
använde sig samtliga forskare av enkäter som distribuerades i några av landets skolor.
Brodow samlade in sitt material från skolor i Karlstads kommun. I Lundqvists
undersökning är skolorna fördelade över hela Sverige medan det i Lindwalls fall enbart
rör sig om skolor i Eskilstuna (Brodow 1985, s. 4-5, 70-75, 86; Lindwall 1987, s 99;
Lundqvist 1988, s. 11-13).

Jag har slutligen valt att närmare studera tre olika BHS-magisteruppsatser som handlar
om barn/ungdomar och läsning.
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Den första uppsatsen är en läsvaneundersökning som är utförd av Anna-Lena Bergsten
1996, Ungdomar läser: om läs- och biblioteksvanor i årskurs nio och gymnasieskolan.
Syftet med undersökningen är att kartlägga vad ungdomar vill läsa om och också att
försöka korrelera det till bibliotekets utbud (Bergsten 1996, s. 3). Undersökningen riktar
sig till åk 9 och gymnasieskolor i Stockholm. Totalt sett deltog 66 elever i denna
undersökning (Bergsten 1996, s. 4, 26).

Den andra BHS-uppsatsen är en läsvaneundersökning om barn i åldern 9-12 år och den
är författad av Karin Andolf-Johannesson med titeln Vart tog slukarbarnen vägen?
Också i den här uppsatsen är syftet att kartlägga barns läsvanor korrelerat till
bibliotekets utbud och service (Andolf-Johannesson 1997, s. 2). Undersökningen består
dels av en enkät för att bilda sig en bred bild av barnens läsvanor samt vidare kvalitativa
gruppintervjuer med fyra barn i varje intervjugrupp för att få en djupare bild av
läsvanorna (Andolf-Johannesson 1997, s. 4). 121 mellanstadieelever besvarade enkäten
och därefter gjordes tre gruppintervjuer med fyra barn i varje grupp (Andolf-
Johannesson 1997, s.6-7).

Den tredje BHS-uppsatsen är från 1999 och är i huvudsak en kvalitativ undersökning.
Den heter Tycker du som jag? I den vill Kristina Löcsey försöka få reda på om en
bibliotekaries bokval till sju ungdomar faller väl ut. En bibliotekarie får välja ut några
ungdomsböcker som sedan förmedlas vidare till några frivilliga ungdomar för läsning.
Syftet med uppsatsen är att undersöka om en bibliotekarie har kunskaper att välja ”rätt”
böcker eller god litteratur för ungdomar och hur ungdomarna upplever och värderar
dessa böcker (Löcsey 1999, s. 3). En enkät användes vars enda syfte var att hitta samt få
en bild av de elever som önskade delta i den kvalitativa undersökningen. De kvalitativa
intervjuerna utfördes enligt Aidan Chambers princip för boksamtal. Totalt sju elever,
14-15 år, intervjuades efter att ha läst en ungdomsbok på rekommendation av en
bibliotekarie (Löcsey 1999, s. 3-4). Resultatet analyseras med hjälp av ett
receptionsperspektiv enligt Joseph A. Appleyard och ett utvecklingsperspektiv enligt
Judith Langer (Löcsey 1999, s. 7-8).

3.2 Läsfrekvens

I mitten av 90-talet blossade en debatt om barnbokens ställning då det visade sig att
försäljningen av barnböcker hade minskat tre år i rad och att utlåningen av barnböcker
på biblioteken hade sjunkit trots att antalet barn hade ökat. Kulturrådet gjorde då en
studie, kallad Barnbokens ställning - inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen,
på uppdrag av Kulturdepartementet. Rapporten ledde bl.a. till att Regeringen 1997
införde ett inköpsstöd till landets folk- och skolbibliotek på 25 mkr per år. Ett par år
senare infördes även ett ”statligt stöd till läsfrämjande insatser för barn och unga” på
ytterligare 8,5 mkr per år. Dessutom går nästan 20 procent av det statliga litteraturstödet
till barn- och ungdomslitteratur (Kulturens pengar 2000, s. 11). Siv Hågård som skrev
rapporten Barnbokens ställning arbetar idag för Läsrörelsen. Hon är övertygad om att
det hade sett mycket värre ut om man från statens sida inte hade satsat dessa pengar på
barn- och ungdomslitteraturen. Det senaste året har dock läsandet inte minskat lika
kraftigt, men om inte staten hade satsat dessa miljoner förmodar Siv Hågård att kurvan
hade haft en betydligt mer negativ utveckling. Hon får stöd av kulturministern Marita
Ulvskog som menar att de statliga insatserna har haft effekt och hon ser inte nedgången
som ett misslyckande (Svensén 2002, s. 3-4).
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De senaste tio åren har massmediekonsumtionen ökat, och bokläsandet bland barn och
ungdomar har minskat i konkurrens med andra media som t.ex. video och datorer
(Svensén 2001, s. 4).

Enligt Kulturbarometern 2000 som undersöker svenska folkets kulturvanor så har
andelen som läst under de senaste 4 veckorna i åldrarna 9-14 år och 15-24 år minskat
från 91 procent till 85 procent respektive från 70 procent till 64 procent mellan år 1994
och 2000. Hur stor del av minskningen som beror på att läxläsning och studier inte
skulle medräknas i årets mätning går inte att avgöra (Kulturbarometern 2000, s. 36).
Det finns också en rapport från Statens kulturråd som heter Den kulturella välfärden –
Svenska folkets kulturvanor 1976-1999. Enligt denna rapport har våra läsvanor ändrat
karaktär under de senaste 20 åren. Tidskriftsläsandet har ökat i alla grupper, men mest
markant i åldern 16-19 år med hela 15 procent. Läsning av böcker har varit oförändrat
för hela befolkningen, men kvinnor och män har gått i olika riktningar där kvinnor har
ökat sitt läsande med 3 procent och männen har minskat med 5 procent. Även mellan de
olika åldersgrupperna har utvecklingen gått isär. Bland de yngre har bokläsningen
minskat med ungefär 5 procent medan den ökat i motsvarande grad hos de äldre. Den
här undersökningen täcker in hela befolkningen från 16-84 år. Så de yngsta läsarna är
inte representerade här, men man kan ändå utläsa tendensen att yngre läser böcker i
mindre utsträckning idag än tidigare (Den kulturella välfärden 2000, s. 38).

Även Mediebarometern som ges ut av Nordicom visar samma tendenser med en svag
minskning av antalet bokläsare bland män och barn/ungdomar samtidigt som en svag
ökning kan noteras hos ålderspensionärerna under de senaste åren. Men fortfarande
läser flickor mer än pojkar, kvinnor mer än män, yngre mer än äldre och högutbildade
mer än lågutbildade (Mediebarometern 2002, s. 3).

För att se hur barn och ungdomars läsvanor ser ut mer i detalj har jag valt att studera
Barns och ungdomars kultur som också är utgiven av Statens kulturråd. Enligt denna
statistik så har läsandet bland de yngre barnen 3-8 år minskat mellan 1984 och 1995/96.
Det är både andelen läsare en genomsnittlig dag och lästiden som har minskat. Bland 9-
14-åringar har andelen läsare och lästiden ökat något från 1992 till 1995/96. Det gäller
framförallt bokläsandet. Framtiden får utvisa om det innebär en vändning i den
sjunkande trend som man kunnat observera från mitten av 1980-talet till början 1990-
talet. Bland 16-19-åringar är bokläsandet oförändrat från 1991 till 1996 (Barns och
ungdomars kultur 1998, s. 46-49).

De läsvaneundersökningar jag har studerat bekräftar också att flickor läser mer än
pojkar (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 41-42; Andolf-Johannesson 1997, s. 32).

3.3 Läspreferenser

En av de viktigaste frågorna i Barnens tre bibliotek var just varför vissa böcker var så
populära. För att försöka besvara den här frågan använde man sig av enkäter med frågor
av typen ”Bästa bok” och ”Favoritbok just nu” (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s.
14). Vad som var påfallande i deras resultat var den bredd på titlar som barnen uppgav
som svar på de här frågorna. Men en viktig observation var också att åtskilliga barn,
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13 %, lämnade blankt eller svarade ”vet inte” eller ”minns inte” på frågan om ”bästa
bok”. Det var hela 20 % som lämnade blankt eller svarade ”vet inte” eller ”minns inte”
på frågan om favoritbok. Hälften av dem finns i den grupp som har låg läsaktivitet
(Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 66-67). Flickor och pojkar läser enligt deras
undersökning ofta samma böcker. Däremot är skillnaden på pojkars och flickors
läspreferenser stor när det gäller att ange ”bästa bok” eller ”favoritbok” (Wåhlin &
Asplund Carlsson 1994, s. 76). Det här medför att det är svårt att hitta några klara
favoriter som utmärker sig väldigt tydligt. De författare som ändå kan sägas hamnar i
toppen är Blyton, Kirkegaard, Lindgren och Keene. Här ser man också tydligt
skillnaden mellan könen. Pojkarnas favorit Kirkegaard finns med på flickornas lista,
men långt ner och det omvända gäller för Astrid Lindgren. Några enstaka barn i
undersökningen hade börjat läsa vuxenböcker. De nämnde bl.a. följande författare; Jean
M Auel, Agatha Christie och Stephen King (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 68-
69). I den här undersökningen så behandlar man barn- och ungdomsböcker som en
litteraturkategori så det är svårt att utläsa några specifika resultat angående
ungdomslitteraturen.

I de tidigare läsvaneundersökningar som jag valt att se närmare på kunde man tydligt
utläsa att en av de största favoriterna när det gäller genrer var angloamerikansk populär
litteratur. I Ulla Lundqvists undersökning finns ingen ungdomslitteratur med bland de
tio populäraste böckerna. De enda ungdomsböcker som närmade sig topplaceringar var
Sunshine av Norma Klein och Agnes Cecilia samt Skuggan över stenbänken av Maria
Gripe (Lundqvist 1988, s. 11-13). I Björn Lindwalls undersökning är det också den
anglosaxiska populärlitteraturen som toppar listan över de mest populära böckerna.
Även här är Maria Gripe den enda ungdomsförfattaren som omnämns (Lindwall 1987,
s. 103). Av Brodows studie kan man utläsa att bara mellan 4 % -15 % av ungdomarna i
de olika årskullarna hade räknat upp barn- eller ungdomsböcker bland de böcker som
varit värdefulla för dem (Brodow 1985, s. 107-110).

Dock är spännvidden på litteraturen stor bland eleverna. En och samma elev nämner
t.ex. Judith Krantz och Balzac som favoriter (Lundqvist 1988, s. 11-13). I Brodows
undersökning nämns också författare som Dostojevskij, Márquez, Golding, Hesse,
Singer, Solsjenitzyn m.fl. Av denna studie framgår det att ungdomarna själva ansåg det
vara viktigt att läsa de stora klassikerna, även om det inte framgår vad ungdomarna
lägger in i begreppet klassiker (Brodow 1985, s. 70-75, 123-139, 173-174).

I Anna-Lena Bergstens undersökning från 1995 är det däremot hela 27,5 procent som
har angett en ungdomsbok som favoritbok. Det är en betydligt högre siffra än i tidigare
undersökningar (Bergsten 1996, s. 49). Bergstens undersökning är senare än de övriga
nämnda läsvaneundersökningarna och det här kan kanske tolkas som att ungdomarna
tycker att ungdomsboken har blivit bättre än tidigare?

Andolf-Johannessons undersökning visar på en stor bredd när det gäller boksmaken.
Också här framkommer det tydligast i de listor som gjorts över barnens ”senast lästa
bok” och ”bästa bok” (1997, s. 32). I hennes undersökning framkommer det också att
som senast lästa bok anger flickorna dubbelt så många ungdomsböcker som pojkarna.
Bertböckerna däremot är mycket populära bland både pojkar och flickor (Andolf-
Johannesson 1997, s.39-40).
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Kristina Löcseys undersökning är i första hand en kvalitativ undersökning. Men hennes
enkät visar tydligt att många av pojkarna uppskattar och gärna läser fantasylitteratur
(1999, s. 35).

Mycket av den populärlitteratur som nämns i dessa tidigare undersökningar från 80-talet
såsom Auel, Krantz, Sandemo, McCullough, King och Sheldon nämns också som
omtyckta författare i Anna-Lena Bergstens undersökning från 1995. Även i hennes
undersökning dominerar populärlitteraturen, om än i lite mindre grad än i de tidigare
undersökningarna. Den enda titel som man egentligen kan säga utmärker sig är Tolkiens
trilogi Sagan om ringen. 18 ungdomar uppger den bland de böcker de tyckt mycket om.
Här kan man också notera en könsskillnad där pojkarna i högre grad än flickorna väljer
att läsa fantasyromaner som Sagan om ringen, 14 pojkar och 4 flickor. Det är också
endast pojkar som har angett Sagan om ringen som bästa bok (Bergsten 1996, s. 46-48).
Tolkiens trilogi Sagan om ringen är också omtyckt i Brodows och Lindwalls
undersökningar. Det är också i dessa undersökningar övervägande pojkar som
uppskattar den (Brodow 1985, s. 52, 63-64, 74, 135-137; Lindwall 1987, s. 101-103).
Påpekas bör dock att alla dessa tre undersökningar gäller ungdomar på både högstadie-
och gymnasieskola, och möjligheten att identifiera vilka ålderskategorier som har läst
vuxenlitteraturen respektive ungdomslitteraturen saknas.

Enligt ”Kulturbarometern i detalj: Tema litteratur och bibliotek” läser man mycket olika
böcker i de olika åldersgrupperna. Skolbarn i åldern 9-14 år läser i första hand barn- och
ungdomsböcker. Deckare och äventyrsböcker är betydligt mer attraktivt än
kärleksromaner och romantikböcker i den här åldern. Det är intressant med tanke på att
flickorna läser mer än pojkarna. Flickor läser båda typerna av litteratur medan pojkarna
enbart intresserar sig för spänningslitteratur.

Ungdomar, 15-24 år läser både skönlitteratur och facklitteratur i större utsträckning än
genomsnittet av befolkningen. I första hand väljer ungdomarna i den här ålderskategorin
skönlitteratur för vuxna (Kulturbarometern 1997, s. 20). Hos gymnasieelever utvecklas
läsintressena i en riktning som överensstämmer med vuxnas, vilket leder till att man
läser färre ungdomsböcker och mer faktaböcker än man gjort tidigare (Svensson 1988,
s. 98f).

De yngre skolbarnen väljer i första hand Astrid Lindgren som favoritförfattare, men
även Maria Gripe och Anders Jacobsson/Sören Olsson omnämns bland
favoritförfattarna, medan skolungdomarna väljer Stephen King och Jan Guillou i första
hand (Kulturbarometern 1997, s. 21).

3.4 Incitament till läsning

I Barnens tre bibliotek visar resultaten att man kan dela in läsningen i tre olika
kulturmiljöer som man valt att ge beteckningen ”bibliotek”. Dessa tre bibliotek är
följande:
1) Familjebiblioteket. Hit hör högläsning när barnen var små, läsning av böcker som

finns i hemmet, som fås i gåva vid högtider i hemmet eller som köps in till hemmet.
2)  Kompisbiblioteket. Hit hör lån och inköp i bekantskapskretsen eller kamratkretsen.
3) Samhällsbiblioteket. Hit hör lån i skolan eller från folkbiblioteket (Wåhlin &

Asplund Carlsson 1994, s. 82).
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Det visar sig tydligt i undersökningen att olika böcker hör ihop med olika
distributionssätt. Som exempel kan nämnas att 93 % lånat Gummi-Tarzan från
biblioteket eller skolan, dvs. samhällsbiblioteket. Mio, min Mio hade 41 % lånat från
familjebiblioteket och 54 % hade lånat den från folk/skolbiblioteket (Wåhlin &
Asplund Carlsson 1994, s. 87).Till kompisbiblioteket hör framförallt Wahlströms
ungdomsböcker (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 117-131).

I Barnens tre bibliotek finner man att 40 procent av barnen uppger att de har hittat
boken på egen hand. Det är det vanligaste svarsalternativet på frågan hur de hittar de
böcker de läser. Senare vid intervjuerna framgår det tydligt att bokläsandet stimuleras
av eller är en följd av en god och varm kontakt med ibland lärare och bibliotekarier,
men oftare med familj, släkt och vänner. Denna sociala relevans stärker barnets positiva
inställning till läsning (Wåhlin & Asplund Carlsson 1995 s. 111-115). Som boktipsare
spelar familjemedlemmar ungefär lika stor roll som personal på skola/fritids/bibliotek.
Familjemedlemmar svarar för 17 % och skola/bibliotek för 19 %. Men om man
särskiljer bibliotekarier så står de bara för 3 % av boktipsen. Kompisar anger 14 % som
boktipsare och 15 % uppger att de ”vet ej” (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 11,
209).

Hur väljer ungdomarna vilka böcker de vill läsa? Brodow har tittat på hur de unga som
deltog i den första undersökningen lockades att läsa en viss bok. De tio vanligaste
påverkanskanalerna var:

1. Baksidestexten
2. Tips av kompis
3. Omslaget
4. Recensioner
5. Tips av lärare
6. Författarnamnet
7. Tips av förälder eller annan anhörig
8. Tips av bibliotekarie
9. Boktiteln
10. Bläddrar och prov läser (Brodow 1985, s. 19).

I Bergstens undersökning är det också baksidestexten som styr i första hand. I andra
hand sätter man sin tilltro till kamraternas rekommendationer. I tredje hand attraheras
flickorna av omslaget medan pojkarna läser bokrecensioner. För flickorna hamnar
bokrecensioner på fjärde plats. Bibliotekariers och lärares lästips har låg prioritet i båda
dessa undersökningar. Bibliotekariens tips värderas ännu lägre än lärarens (Bergsten
1996, s. 50-51).

Liknande resultat får också Andolf-Johannesson i sin undersökning Vart tog
slukarbarnen vägen?. Andolf-Johannesson har valt att skilja pojkar och flickor åt i sin
redovisning, eftersom hon tycker att deras svar skiljer sig åt så mycket. Hon hade
förväntat sig att bibliotekarierna och lärarna spelade stor roll som tipsare eftersom alla
barn besöker biblioteket regelbundet tillsammans med sina lärare. Men även här visar
resultatet att bibliotekarien kommer långt ner på listan som tipsare, vilket även de andra
läsvaneundersökningarna visar på. Ingen av flickorna anger bibliotekarien som tipsare
och bara 13 % av pojkarna anger bibliotekarien som främsta tipsare. Tips från kompisar
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eller att man själv hittar vad man ska läsa är det mest förekommande bland både pojkar
och flickor. Det här gäller för 85 % av flickorna och för 59 % av pojkarna. Föräldrar
verkar inte ha någon som helst betydelse. Andolf-Johannesson tolkar sitt resultat som att
lärare och bibliotekarier nog tipsar barnen men att det sker obemärkt från barnens sida.
Det menar hon också är positivt eftersom det då från barnens sida inte upplevs som ett
tvång (Andolf-Johannesson 1997, s. 42-45).

3.5 Teorier om läsning

Som jag tidigare nämnt vill jag också gärna försöka få ett svar på hur ungdomarna ser
på ungdomsboken som genre. Hur upplever de den vid läsning? Därför kommer jag
också att förutom att studera tidigare läsvaneundersökningar också titta på Appleyards
teorier om läsning. Sten Furhammars Varför läser du? är en del i SKRIN-projektet som
är ett samnordiskt projekt som undersöker läsningens orsaker och ändamål utifrån
kvalitativa intervjuer med tre generationer. Furhammar beskriver en modell för att
belysa utbytet av läsningen. Jag återkommer senare i kapitlet till denna modell. Cai
Svenssons sammanställning av tidigare forskning inom området är översiktlig och han
behandlar också en hel del om lästeorier.

Jag tror nämligen inte att jag får ut tillräckligt av min undersökning om jag bara
relaterar till tidigare läsvaneundersökningar. Det kan inte heller besvara hela min
frågeställning. En del av min frågeställning är ju vad ungdomsboken ger eller skulle
kunna ge sina läsare.

Det finns flera skäl till varför vi vill att våra barn skall utvecklas till goda och hängivna
läsare. Några anledningar är att litteraturen fungerar som effektiv förmedlare av
livserfarenhet och människokännedom, den fungerar som överförare av vårt kulturarv
och den är ett viktigt alternativ till den kommersiella masskulturen (Svensson 1989, s.
13).

Det jag vill inrikta mig på är en åskådning som man kan benämna ”reader-response-
teori”. Inom det här området finns det många företrädare som presenteras i Cai
Svenssons forskningsöversikt Att ge mening åt skönlitteraturen. Jag kommer att referera
till några av dessa i min uppsats, bl.a. Bamberger, Scliebe-Lippert och Beinleich. Dock
har jag valt Appleyard, som är lite nyare, som främsta företrädare för denna riktning och
vars bok Becoming a reader handlar om läsning och om hur människor blir läsare.
Fokus ligger på samspelet som uppstår mellan läsaren och texten och speciellt på de
förändringar hos läsaren som skapar samspelet. Det är många olika faktorer som formar
mottagligheten hos varje enskild läsare, som individuella karaktärsdrag, personlig
bakgrund, utbildning, socialgruppens värderingar under uppväxten och den rådande
kulturen. Men Appleyards hypotes är att det utöver dessa konkreta omständigheter
förefaller att finnas en uppsättning egenskaper och sannolikheter som utvecklas enligt
ett tämligen regelbundet mönster som påverkar läsaren under uppväxten till vuxen
ålder. Han anser att detta mönster existerar och är möjligt att beskriva och i viss mån
förklara (Appleyard 1990, s. 3). Appleyards modell omfattar fem läsarroller som läsarna
intar och grundar sig på den tysk-amerikanske psykoanalytikern Erik Homburger
Eriksons utvecklingspsykologi. (Appleyard 1990, s. 11f). Dock kan sägas att vår
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utveckling till läsare är minst lika komplex som vår utveckling som människa och svår
att ge teoretisk rättvisa (Appleyard 1990, s. 14).

De fem läsarrollerna och deras kännetecken:

1. Den lekande läsaren (The reader as a player). Före skolåldern är barn inte
läsare utan lyssnar på berättelser. De är tillitsfulla medspelare i en fantasivärld
som avbildar verklighet, fruktan och önskningar i olika former som barnet
långsamt lär sig att sortera och kontrollera.

2. Läsaren som hjälte och hjältinna (The reader as a hero and heroine). Skolbarnet
är centralfigur i en roman som konstant skrivs om i samma takt som barnets bild
av världen och människors beteendemönster framställs och klargörs.
Berättelserna skildrar en omväxlande, mera organiserad och mindre tvetydig
värld än den pragmatiska erfarenhetens. En värld som läsaren lätt flyr till och
involveras i.

3. Läsaren som tänkare (The reader as a thinker). Tonårsläsaren läser berättelser
med insikter om livets mening, värderingar och övertygelser värda engagemang,
idealbilder, och autentiska rollmodeller att imitera. Sanningen hos dessa idéer
och livsstilar är ett allvarligt kriterium i bedömningen av dem.

4. Läsaren som tolkare (The reader as a interpreter). Läsaren som (ofta
gymnasieelever eller universitetsstudenter eller lärare) studerar litteratur
systematiskt arbetar utifrån vissa principer och regler, analyserar, lär sig
litteraturvetenskap och att inta ett kritiskt förhållningssätt.

5. Den pragmatiske läsaren (The pragmatic reader). Den vuxne läsaren kan läsa
på många sätt vilka liknar var och en av de tidigare läsarrollerna: att fly, att
bedöma sanningen i erfarenheter, att tillfredsställa en känsla av skönhet, att
utmana sig själv med nya erfarenheter, att tillfredsställa sig själv med kunskap.
Det förefaller vanligt att vuxna läsare mera pragmatiskt väljer utifrån den
användning de har av läsningen. (Appleyard 1990, s. 14f)

Appleyard knyter läsarrollerna till olika åldrar enligt följande:
Tidig barndom: den lekande läsaren.
Senare barndom: läsaren som hjälte eller hjältinna.
Tonår: läsaren som tänkare.
Högskola och därefter: läsaren som tolkare.
Vuxen ålder: den pragmatiske läsaren.

Vilken verklighet beskriver läsarrollerna?
Schemat över läsutvecklingen kan aldrig beskriva den unika upplevelsen mellan en
enskild läsare och en bestämd bok. En schematisk beskrivning kan bara delvis
beskriva de olika faktorer som påverkar oss som läsare. Därför kan man inte säga att
schemat över läsutvecklingen är universellt som andra psykologiska beskrivningar
av utvecklingsskeden gör anspråk på att vara. Däremot kan man säga att läsarrollen
beskriver en utbildning i den traditionella kulturens värden lika mycket som en



19

utveckling av medfödd mänsklig kapacitet. Läsarrollen beskriver hur det är men inte
att det behöver vara så (Appleyard 1990, s. 15).

Den läsarroll som är intressant för mig är framförallt ”läsaren som tänkare” och som
är kopplad till tonårstiden. En tonåring upplever ett inre jag som en plats med unika
känslor, åsikter och tankar som kan upplevas som verkligare och viktigare än
verkliga händelser som inträffar runt dem. Det inre jaget ses som autentiskt, det yttre
jaget som en social roll som skall spelas och är till för de andras skull (Appleyard
1990, s. 96f).

Att läsa för att bli road når en topp under högstadieåren och avtar därefter stadigt
från åk 9 och uppåt. De flesta tonåringar läser inte mycket alls. Men de flesta av
dem tycker att det är viktigt att läsa, även om få av dem läser för nöjes skull. Om de
läser, läser de bara för korta stunder. De ser hellre på TV eller går på bio. Men i de
fall de läser är det till 75 % skönlitteratur. Flickor läser mer än pojkar, det gäller för
övrigt alla åldrar. På högstadiet läser man mycket om tonåringar och deras problem,
sex är ett viktigt ämne och man börjar läsa vuxenlitteratur också (Appleyard 1990, s.
99).

Vid tillfrågan om deras reaktion på en bestämd bok tenderar tonåringarna att ge tre
typer av svar.

1. De nämner uttryckligen upplevelsen av engagemang i boken och
identifikationen med karaktärerna.

2. De nämner realismen i berättelsen.
3. Och de säger att en bra berättelse får dem att tänka.

Appleyard menar att förståelse för det här mönstret kan hjälpa oss att forma en
modell för litteraturundervisningen (Appleyard 1990, s. 100). Cai Svensson är också
förespråkare för att man skall fokusera på själva läsprocessen och på de
sociokulturella faktorer som påverkar och underlättar barns utveckling till goda och
entusiastiska läsare. Det räcker inte med en lärare som har goda ”ämneskunskaper”.
Man måste också känna till läsprocessen och de mekanismer som hindrar och
befordrar barns läsutveckling (Svensson 1989, s.14).

Några enkla och snabba vägar till motivation för läsning och till fasta läsvanor kan
inte anvisas. Det krävs en mångfald av ständiga insatser under barnets hela
uppväxttid och även senare under ungdomsåren. Entusiasm för läsning kan
stimuleras på olika sätt. Man kan hjälpa barnen att upptäcka vad läsningen kan
betyda för deras personliga, yrkesmässiga och sociala intressen. Samtal om böcker
bör vara ett regelbundet inslag i vardagslivet. Böcker och annan läsning skall vara
lättillgängliga. Man bör också undvika att barnen och ungdomarna förknippar
läsning uteslutande med skolaktiviteter (Svensson 1989, s. 84f).

Motivationen för läsning är relaterad till och delvis styrd av åldern och typen av
läsning. Försök har också gjorts av många forskare att fastställa åldersbetingade läs-
faser och att upprätta läs- eller läsartypologier (Svensson 1989, s. 73). Appleyard är
ett exempel på detta med sina fem åldersbetingade läsarroller. Det finns flera andra
modeller, men de är besläktade och avviker inte helt sinsemellan.
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Cai Svensson refererar till ett annat exempel på en teori där man också relaterar
barnets läsutveckling till åldersbetingade läsfaser, enligt en teori som är utvecklad
av Schliebe-Lippert (1950) och Beinleich (1970) där man räknar med fem
huvudfaser i barnets läsutveckling.

1. Bilderboks- och barnramseåldern från 2 till 5 år.
2. Sagoåldern från 5 till 8 år.
3. Miljöberättelse- eller faktaläsningsåldern från 8 till 12 år.
4. Äventyrsberättelses ålder från 12 till 14 år.
5. Mognadsåren eller läsutvecklingens litterärt-estetiska skede från 14 till 17 år.

Upptäckt av ens egen inre värld av kritisk självcentrering, utveckling av en
livsplan och av olika värdeskalor. Förutom intrig uppskattas form och övrigt
innehåll i det lästa. Intresse för yttervärlden ersätts eller kompletteras med
intresse för den inre världen och världen av värden. Läsintressen är äventyr med
mer intellektuellt innehåll , reseskildringar, historiska romaner, biografier,
kärleksberättelser, aktuella ämnen, engagerad litteratur, faktamaterial som ofta
har att göra med fackintressen (Svensson 1989, s. 73f).

Även denna typ av stadietänkande går tillbaka på klassisk utvecklingspsykologi av
Piagets typ. Två av utvecklingspsykologins huvudprincip är universalitet och
spontanitet. Universaliteten innebär anspråk på att utvecklingssekvensen i princip gäller
för alla barn, medan spontanitetstanken går ut på att de olika beteenden som utmärker
de skilda stadierna bryter fram automatiskt, på grund av organismens inneboende
egenskaper. Dessa principer har de senaste decennierna alltmer kommit att ifrågasättas.
Man hävdar att sociokulturella faktorer är avgörande för formandet av beteendet.
De schematiska uppställningarna av läsfaser kan användas som mycket grova riktlinjer,
de kan fungera som en föreställning om ett slags genomsnittlig utveckling (Svensson
1989, s. 73-75).

I Cai Svenssons genomgång av tidigare forskning och lästeorier nämns också Richard
Bamberger, som menar att fyra olika läsartyper kan urskiljas: den romantiska, den
realistiska, den intellektuella, och den estetiska läsaren. Dessa läsartyper urskiljer han
på basis av karaktären hos det prefererade läsmaterialet hos dem.

1. Den romantiska läsaren är vanlig företrädesvis bland barn som tycker om det
sagoartade och äventyrsmässiga. Däremot förkastar den här läsaren böcker av
realistisk, intellektuell eller moralisk prägel.

2. Den realistiska läsaren föredrar böcker som handlar om den värld som vi själva
lever i samt annan realistisk litteratur. Däremot ställer de sig avvisande inför de
mer fantasibetonade, såsom Alice i Underlandet. Den realistiska läsaren är
således inte särskilt förtjust i det sagoartade eller äventyrsmässiga.

3. Den intellektuella läsaren finner nöje i att läsa lärorik litteratur, såsom fakta- och
läroböcker, vilken ger kunskap och är till praktisk nytta.
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4. Den estetiska läsaren uppskattar rytm och rim och tycker om sådant som är
vackert. Den här läsaren lär sig gärna dikter utantill och finner det värdefullt att
läsa om texter (Bamberger 1965, s 41; Svensson 1988, s. 76).

Bamberger poängterar att dessa typer inte uppträder i ren form utan i praktiken möter vi
blandade former där en eller annan tendens dominerar (Svensson 1988, s. 76).

SKRIN-projektet är ett samnordiskt forskningsprojekt som undersöker läsningens
orsaker och ändamål utifrån kvalitativa intervjuer med tre generationer. Jag refererar till
den svenska rapporten som är skriven av Sten Furhammar som har varit lektor vid
Högskolan i Borås.

Furhammar beskriver en modell för att belysa utbytet av läsningen. I modellen finns
fyra överordnade kategorier av läsutbyte. Dessa är följande:
Personlig upplevelseläsning.
Opersonlig upplevelseläsning.
Personlig instrumentell läsning.
Opersonlig instrumentell läsning.

Dimensionen personlig-opersonlig läsning gäller huruvida man drar in sig själv i
läsningen, t.ex. genom att identifiera sig själv med en eller flera personer i handlingen
eller ständigt referera till sin egen verklighet, eller om man håller sin egen personliga
verklighet utanför läsningen. Så att denna blir ren avkoppling eller ren information.
Dimensionen upplevelseläsning-instrumentell läsning avser skillnaden mellan sådan
läsning som inte tjänat något annat syfte än att skänka upplevelse eller förströelse och
sådan som ger konkret nytta för individen, t.ex. i form av kunskaper eller ökad
självinsikt.

Kategorierna berör alltså inte vad som läses utan hur och varför det läses (Furhammar
1997 s. 134-136).

De fyra läsarutbyteskategorierna och deras kännetecken enligt Furhammar:

Opersonlig upplevelseläsning
Läsningen är upplevelseorienterad och engagerar inte läsaren på det personliga planet.
Läsaren håller sin person och verklighetsuppfattning utanför läsningen och intar
observatörens roll. Läsupplevelsen framstår som ett resultat av textens egenskaper och
mindre som ett samspel mellan läsare och text. Berättelsen får sitt värde av händelserna
i den. Ofta koncentreras läsarens intresse på ”hur det ska gå?”. Läsningen har karaktär
av tidsfördriv och underhållning.

Personlig upplevelseläsning
Det primära utbytet av läsningen är upplevelser som präglas av läsarens personliga
identitet. Läsningen karaktäriseras av att läsaren reflekterar över sin läsning och
läsupplevelsen framstår ofta även för läsaren själv som resultatet av ett samspel mellan
läsare och text. Läsningen sker i större utsträckning för de upplevelser som möter under
läsningens gång än för att nå fram till berättelsens upplösning. Läsupplevelsen har mer
karaktär av erfarenheter än förströelse och tidsfördriv.
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Opersonlig instrumentell läsning
Läsningen har en funktion som redskap utan att vara knuten till läsarens personliga
identitet. Läsaren hämtar insikter och kunskaper som kan omsättas från läsar-text
relationen till andra relationer utanför läsningen. En sådan insikt berör områden som
läsaren inte har något personligt förhållande till eller kan abstraheras från sådana
förhållanden.

Personlig instrumentell läsning
Läsningen utgör ett redskap i förhållande till läsarens personliga identitet. Läsaren
reflekterar över sin identitet eller livssituation vilket leder till ökad självinsikt.
Läsningen har en terapeutisk effekt, som kan uppträda i flera olika former. De mest
typiska är självreflektion, hållningsbearbetning, tröst, orosdämpning, distansering till en
problematisk verklighet.

Den teoretiska bakgrunden till Furhammars utbytesformer har hämtat sin grundstruktur
från Steen F Larsens kognitionspsykologiska kunskapstaxonomi, taxonomin har sedan
överförts till läsning. Vid resonemanget om utbyte av läsning är det emellertid
innehållet i relationen mellan läsare och text som betonas när Furhammar tillämpar
Larsens taxonomi på detta (Furhammar 1997 s. 139-146).

Motivet för läsningen är det viktigaste och inte resultatet i den här modellen. Mål skall
tolkas som avsett mål och inte uppnått mål. Det är viktigt att notera eftersom det inte
alltid råder överensstämmelse mellan avsedd funktion för läsningen och den
resulterande funktionen. När läsutbytet övergår från en kategori till en annan kallar man
det för en generering. Den är inte planerad och infinner sig oförutsett. Det kan dock visa
sig att det oplanerade läsutbytet är så attraktivt att läsaren väljer den nya utbytesformen
i fortsättningen, det har skett en inlärning.

3.6 Litteraturens betydelse och dess förmedling

Här vill jag framförallt omnämna Aidan Chambers teorier om vikten av barns och
ungdomars läsning i relation till min frågeställning. Aidan Chambers är författare och
litteraturpedagog som ända sedan 60-talet arbetat för att göra skolan till en bättre
läsmiljö och att föra samman barn och böcker. Han tycker att lärarna har en oerhört
viktig funktion som litteraturförmedlare. De ska fungera som vägvisare men låta boken
själv göra jobbet. Detta kräver att lärarna själva måste ha överblick och kunskaper om
böcker som passar för olika barn (Hultén 1993 s. 26-27).

Det som Chambers tycker är signifikant med litteratur är att den sysslar med en av de få
saker som gör oss mänskliga: språket. Inte bara det kommunikativa språket utan språket
använt i den speciella form som vi kallar litteratur. Han menar att det är detta speciella
bruk av språket som definierar det mänskliga och gör oss till människor. Just denna
form av språk, och vår förmåga att använda det, ger oss kraft att vara det vi är och
erbjuda en möjlighet bortom oss själva - att föreställa oss att vi är mer än vad vi är
(Chambers 1987, s. 9f). Det är i litteraturen vi kan hitta de bästa uttrycken för den
mänskliga fantasin och de mest meningsfulla försöken att förstå våra idéer om oss själva
och vad vi är (Chambers 1987, s. 26).
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Chambers menar att en förmedlande person av litteratur är viktigast. Det ger tillgång till
många och olika slags böcker. Det är också en viktig faktor när det gäller att väcka
läslust. Böcker bör helst vara omvandlande, de skall kunna läsas på flera olika sätt. Då
berikar böckerna vår bild av världen och dess existens. De förtydligar mig själv och
andra, det samhälle jag lever i, liksom de samhällen andra människor lever i. Böckerna
skall också vara språkligt medvetna (Chambers 1987, s. 26-28).

Omkring 1975 ansåg många att den enda väsentliga litteraturen var den som barn och
ungdomar gillade omedelbart. Pendeln hade svängt från en elitistisk till en lika
trångsynt populistisk ytterlighet. En bakomliggande orsak var en ny syn på lärarrollen.
Man skulle inte pådyvla barnen sin smak. Beteckningen dålig och god litteratur blev
suspekt (Chambers 1987, s. 24f). Den ena ytterligheten tyckte det var bättre att inte läsa
alls än att läsa ”dålig litteratur”, medan den andra ytterligheten hade en ”likgiltig låt-gå-
inställning till barns läsvanor”. Man försökte inte alls råda och påverka barnen i deras
bokval. Denna hållning var lika förödande, eftersom barnen inte fick hjälp med
alternativ (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 25). När man skall välja böcker till barn
och ungdomar är det fel att tänka: Kommer barnen tycka om den här boken? Det är mer
konstruktivt att tänka: Vad händer med mig när jag läser den här boken (Chambers
1987, s. 36)?

I sin roll som läsare menar också Chambers, precis som Appleyard och Svensson, att
varje läsare omformar en berättelse när han gör den till sin. För varje gång vi läser
uppfattar vi den olika. Vår uppfattning om berättelsen förändras också så snart vi talar
om den och tänker på den (Chambers 1987, s. 60f).

Om tonårslitteraturen säger Chambers att han aldrig tvekat inför eller ifrågasatt tanken
att tonåringar ska ha sin egen litteratur. Den är nödvändig, självklar och redan
existerande. Han anser att det egendomliga motståndet mot tonårsböcker förnekar det
faktum att den sortens litteratur har en egen historia. Argumentet mot tonårsböcker kan
bara ses som ett argument mot böcker för barn och ungdom överhuvudtaget (Chambers
1987, s. 79).

Kristina Löcsey berör den här problematiken i sin magisteruppsats Tycker du som jag?.
Bibliotekarien uttrycker att det är ett problem om en svår bok hamnar i fel åldersgrupp.
Det finns många vuxna som tycker att ungdomar skall börja läsa vuxenlitteratur tidigt,
men frågan är, enligt bibliotekarien, hur mycket de tillgodogör sig av vuxenlitteraturen
och vad de får ut av den (Löcsey 1999, s. 44-45). Ett beskrivande exempel får vi i
hennes intervju av Emelie som fick läsa Påtänd av Melvin Burgess som handlar om
droger. Vid intervjun framkommer det tydligt att hon faktiskt inte vet riktigt om boken
var för eller emot droger. Den här boken var uppenbarligen för svår för henne (Löcsey
1999, s. 40ff). Eftersom vuxna värderar och rekommenderar enligt vuxna referensramar
och erfarenheter är det svårt för en vuxen att göra en korrekt bedömning av vilken ålder
en bok passar för. Därför borde man lägga ner mer energi på att bedöma vilken
åldersgrupp ungdomsböckerna passar för när de recenseras (Löcsey 1999, s. 60).

Däremot anser inte Chambers att tonårslitteratur bara är för tonåringar, likaså att
ungdomar inte bara skall läsa det som publiceras för dem. Ju förr tonåringarna når fram
till vuxenlitteratur desto bättre. Men han tror att tonårslitteraturen har en viktig funktion
att fylla på vägen dit. Om de på vägen mot vuxenlitteraturen har fått uppleva en
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litteratur skapad för dem som är skriven och utgiven med lika stor omsorg och
skicklighet som det bästa av vuxenlitteraturen (Chambers 1987, s. 82).

Enligt Chambers så föredrar de flesta tonåringar berättelser om personer i den egna
åldern. Ämnen som är favoriserade är föräldrarelationer, hur man ska utmana
auktoriteter, etablera sin egen personlighet och framtid, förhållandet till jämnåriga och
sex (Chambers 1987, s. 84). Man kan inte säga annat än att ämnesvalen i den
existerande ungdomsboken väl sammanfaller med både lästeoriernas uppfattning om
tonåringen som läsare och tonåringarnas egna önskemål. Enligt teorin borde
ungdomsboken ha en stor potential. Chambers menar att tonårslitteraturen har stora
problem att nå fram till läsarna eftersom den inte förmedlas i tillräckligt stor
utsträckning som man kunde önska (Chambers 1987, s. 88).

Litteraturens betydelse är de flesta rörande eniga om. Gång på gång kan man läsa olika
rapporter och artiklar om vikten av läsning speciellt för barn och ungdomar. Däremot
ser det inte alltid lika klart ut vem som har ansvaret för förmedlingen av litteraturen.

Idag framstår bokläsandet som en klassfråga. Mer än någonsin är ett rikt språk en
maktfaktor och en förutsättning för demokratin (Eliasson-Arvidsson 1999 s. 56).
Allt fler barn har idag problem med att läsa. När bokutredningen Boken i tiden
presenterades 1997 konstaterade ansvarige utredare Anna-Greta Leijon att ”läsandet
spelar en stor roll för hur vi lever våra liv, hur vi utvecklas som människor”. Kan vi inte
läsa och skriva och uttrycka oss i tal och skrift minskar våra möjligheter att vara med
och påverka våra liv. Ytterst står demokratin på spel.” (Karnstedt 2002 s. 51)
80 procent av fångarna på våra fängelser har grava läs- och skrivsvårigheter och det är
ingen tillfällighet. De som inte kan läsa hamnar ofta i drogmissbruk och kriminalitet
(Hedlund 2002 s. 11). De flesta ungdomar vet att det är viktigt att läsa, trots det så har
läsandet minskat. Flera undersökningar pekar också på att det inte är enbart språket som
utvecklas utan läsningen har faktiskt också stor betydelse för att man lättare tillgodo gör
sig andra kunskaper som bl.a. matematik. Ett bra exempel är projektet i Rinkeby,
Listiga räven, som har pågått i många år nu. Läsningen av skönlitteratur i skolan har där
också gett positiv effekt när det gäller matematikkunskaperna (Wilhelmsson 2000, s.
69).

Men vad händer idag när barnen läser allt mindre och vuxna läser allt mindre för sina
barn? Vad sker med fantasin? Fantasin som är en kraft som Einstein menade var
viktigare än kunskap. Einstein lär också ha sagt till en mamma en gång att för att få
kloka barn borde hon läsa sagor för dem. (Karnstedt 2002 s. 51).

I Göteborg kom en larmrapport för ett år sedan. Mellan 10 % och 46 % av niorna
beroende på stadsdel gick ur skolan utan godkänt betyg i svenska. Detta har initierat ett
läsprojekt med Lars Hesslind som projektledare, än så länge deltar fem stadsdelar. I
projektet involverar man lärare, föräldrar och barnen själva. Alla barn ska läsa minst en
kvart om dagen! Det gäller att som förälder hjälpa sitt barn att lära sig läsa och lägga ner
tid på det (Hedlund 2002 s. 11).

Det är en av skolans uppgifter att vara litteraturförmedlare. Men idag är ett problem att
lärarna själva inte har de kunskaper om ungdomslitteraturen som krävs för att kunna
förmedla den vidare till eleverna. Man läser inte mycket ungdomslitteratur på
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gymnasiet, just därför att svensklärarna inte känner till bokutgivningen. Många av
dagens lärarstudenter och lärare säger sig själva aldrig ha läst ungdomsböcker i skolan.
De har kommit i kontakt med den först under sin egen lärarutbildning. Det ligger ett
stort ansvar på läraren att själv läsa mycket. Läsgrupper är ett bra forum för
litteratursamtal och den billigaste och kanske mest effektiva fortbildningen i ämnet
ungdomslitteratur. Här är naturligtvis ett problem den arbetsbelastning som ligger på
lärarna i dagens samhälle och skola. Samtidigt är skolan speciellt viktig för de barn som
kommer från icke-läsande hem (Hansson 1992 s. 20-21, Hultén 1993 s. 27, Ekström
2002 s. 89-90).

Hur fungerar skönlitteraturen i skolan idag? Vem läser ungdomslitteraturen? Enligt
både Chambers och Hansson är det inte ungdomslitteraturen som är i kris utan dess
förmedling (Hultén 1993 s. 27, Hansson 1992 s. 21).

Det finns två traditioner inom undervisningen av skönlitteratur i svenskundervisningen.
Om traditionen är att man läser om vårt litteraturarv är man inriktad på att läsa
klassiker. Om traditionen däremot är att med hjälp av litteraturen väcka tankar och
förståelse läser man både modern och nyutkommen vuxen- och ungdomslitteratur. Man
kan som lärare ställa frågan: Vill jag att mina elever skall lära om litteratur eller genom
litteratur (Ekström 2002 s. 88-90)?

Ett sätt att arbeta med skönlitteratur är att använda sig av loggbok. Då utgår man från
elevernas tankar. Det är också ett bra sätt att nå de tysta eleverna. Eleverna för bok där
de skriver ner citat från läst litteratur och i en spalt intill skriver de ned vilka tankar det
väckte hos dem.

Ett spännande exempel på att låta eleverna lära genom litteraturen berättar Cecilia
Olsson-Jers om i Barn & Kultur. Cecilia Olsson-Jers som är svensklärare på gymnasiet,
berättar om hur hon i samarbete med historieläraren lät eleverna välja litteratur från en
lista med 100 titlar och på detta sätt läste in 1900-talets litteratur och historia. Projektet
löpte över en hel termin. Arbetet följdes med hjälp av loggböckerna. Via dem kunde
lärarna se vad som lästes och anpassa undervisning och genomgångar till litteraturen.
Varje elev läste minst tre böcker. Lärarna tycker att de uppnådde sina mål. Elevernas
utvärdering visade att de vid ett flertal tillfällen fick aha-upplevelser när de kopplat en
historisk händelse till en skönlitterär bok. Totalt sett läste eleverna mer än hälften av de
100 böckerna på listan (Ekström 2002 s. 88-90; Olsson-Jers 2002 s. 91).



26

4. Presentation och analys av resultat

I det här kapitlet presenterar jag mina resultat från enkäterna och de kvalitativa
intervjuerna. Jag kommer presentera mina resultat och samtidigt analysera dem
parallellt med presentationen. I nästa kapitel kommer jag att föra en diskussion samt dra
konklusioner utifrån mina resultat.

För att förstå resultatet lite bättre är det viktigt att presentera de två olika skolor som jag
har använt mig av vid min undersökning. Jag visste inte själv att det förelåg så stora
skillnader mellan skolorna innan jag gjorde min undersökning.

Den första skolan kallar jag skola A. Skola A är en högstadieskola med drygt 600
elever. Den här skolan ligger i samma byggnad som folkbiblioteket som de har ett nära
samarbete med. På höstterminen i åk 7 kommer alla klasser ner till biblioteket
tillsammans med sina svensklärare och bibliotekarien har bokprat för dem och därefter
får eleverna låna böcker. Vid det här tillfället introducerar man biblioteket för alla
elever. Alla elever i åk 7 får åtminstone ett, men ofta flera bokprat av
barnbibliotekarien. Barnbibliotekarien säger att de satsar mest på förmedlingen av
skönlitteratur och att hon gärna skulle ha haft möjligheten att jobba med bokprat på
heltid. De arbetar med informationssökning i den mån de hinner, men hon anser att de
kunde ha haft mer tid för detta och ett större samarbete med de andra lärarna i form av
projektarbeten. Nu skall biblioteket emellertid flytta från skolan och bli ett
informationscenter i större utsträckning än det är idag. Så som biblioteket är placerat
idag kan eleverna i princip gå till biblioteket i strumplästen, vilket bibliotekarien menar
har en positiv påverkan på antalet elevbesök.

Svensklärarna i sin tur arbetar också mycket aktivt med skönlitteraturen för ungdomar
med en egen läsecirkel. De läser i stort sett den ungdomslitteratur som kommer ut och
har stora kunskaper om dagens ungdomslitteratur. Det finns boklistor med lästips som
eleverna får och som förnyas med jämna mellanrum. Man arbetar aktivt med
förmedlingen av skönlitteratur. I åk 7 har man besök av en illustratör och i åk 8 har man
författarbesök. I åk 7 arbetar man mest aktivt och under ordnade former med
skönlitteraturen i form av diskussioner och andra aktiviteter som uppföljning till vad de
läser. Ofta skriver de någonting i förbindelse med läst litteratur och ibland ser de på
film. I åk 8 och åk 9 har man inte lika mycket tid för skönlitteraturen.

Den andra skolan som jag kallar skola B är en åk 6-9 skola och den har 575 elever.
Skolan har ett eget skolbibliotek som ligger placerat centralt mitt i skolan och man har
också egen skolbibliotekarie. Skolbiblioteket renoverades för två år sedan och har
numera dubbelt så stor yta som tidigare och tjugo nya studieplatser med sökdatorer.
Huvudändamålet med skolbiblioteket är informationssökningen. Lärarna är uppdelade i
tre olika arbetslag och inom varje arbetslag arbetar man med ämnesövergripande
projekt. Eleverna har ett ämnesövergripande projekt per åk och termin som sträcker sig
över en 5-6 veckors period och 220 minuter per vecka. Det finns också en
infotekspedagog på biblioteket 5 timmar per vecka sedan hösten 2001. Hon skall bl.a.
hålla reda på ämnesövergripande projekt som är på gång i de olika arbetslagen och
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hinna skaffa fram exempelvis relevant facklitteratur som ställs ut på de nya och
speciella projekthyllorna i biblioteket. Bibliotekarien tar emot alla elever på biblioteket
klassvis när de är nya i åk 6 eller åk 7 och bokpratar för dem. Hon tar också emot
klasser för bokprat vid andra tillfällen om lärarna har önskemål om det. Lärarna kan
också få boklådor inom olika temaområden om de önskar det. Hur mycket skönlitteratur
man läser i skolan är mycket beroende på lärarna, däremot diskuterar man inte så
mycket skönlitteratur och det är främst beroende på tidsbrist. I åk 9 har man 60 min
svensklektion i veckan! Men man försöker att väva in skönlitteraturen i de
ämnesövergripande projektarbetena.

4.1 Redovisning av enkäter

I de närmast följande avsnitten kommer jag att redovisa mina resultat från enkäterna.
Till vissa delar överlappar en del frågor i enkäterna de frågor som finns med i de
kvalitativa intervjuerna. Men eftersom det är olika metoder väljer jag att redovisa dem
var för sig. Senare i diskussionen kommer jag att väva ihop resultaten lite mer.

Enkäten som jag använde mig av finns med som bilaga i uppsatsen (Bilaga 1). Jag
kontaktade två olika skolor och fick av lärarna lov att komma dit och dela ut enkäten till
eleverna under deras lektionstid i svenska och fick samtidigt närvara själv. Innan läraren
började sin lektion fick jag tillfälle att presentera mig och berätta om mig själv och
enkäten samt syftet med den. Alla eleverna var positiva och fyllde i enkäten. Vid det
första tillfället var jag inte helt tydlig med att förklara den sista frågan i min enkät som
gällde om man ville ställa upp på en senare intervju. Det ledde till att väldigt få anmälde
sig för intervju. Vid de andra tillfällena som jag var ute i skolorna med min enkät
poängterade jag och förklarade den sista frågan väldigt tydligt innan jag delade ut
enkäterna vilket ledde till att alla ville delta i intervjuer. Alla elever fyllde i sina enkäter
och jag fick heller inget bortfall på grund av oseriösa svar. Jag stannade kvar i
klassrummet tills alla enkäter var ifyllda och kunde hjälpa dem om något i enkäten var
oklart för dem. Slutligen samlade jag själv in alla enkäterna.

4.1.1 Läsfrekvens

I fråga nr 4 i min enkät (Bilaga 1) kunde deltagarna ange hur ofta de läser en
skönlitterär bok på sin fritid för nöjes skull. De parametrar jag här har valt grundar sig
på Kulturbarometerns parametrar. Detta för att lättare kunna jämföra mina siffror med
deras. Det blir trots detta inte helt jämförbart eftersom åldersgrupperna som de använder
sig av inte helt överensstämmer med min åldersgrupp. I Kulturbarometern använder
man sig av åldrarna 9-14 år och 15-24 år. Jag har undersökt åldersgruppen 13-16 år.
Men majoriteten av deltagarna i undersökningen är 15 år. Enligt Kulturbarometern
2000 hade 64 % i gruppen 15-24 år läst en bok de senaste 4 veckorna. Om jag väljer att
jämföra mina siffror med den här åldersgruppens stämmer de faktiskt mycket väl
överens med mina siffror, där 64 % uppger att de har läst en bok de senaste 4 veckorna.
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Diagram 1. Läsfrekvens i faktiska antal

I mitt material finner jag att svarsalternativ nr 1, att man har läst en bok den senaste
veckan, får flest svar med 34 %. Därefter kommer svarsalternativ nr 2 med 30 % att
man har läst en bok de senaste 4 veckorna. Sedan kommer svarsalternativen i fallande
grad. Det är ingen som har svarat att de aldrig läser. Detta trots att man på en annan
fråga i enkäten uppger att man aldrig har läst en hel bok eller att man inte läser böcker!
Det är inte fråga om mer än ett par personer så det ger inget stort utslag i enkäten. Men
det är värt att notera, att det trots att ingen anger svarsalternativet ”läser aldrig” nog
finns de som aldrig läser skönlitteratur. I Kulturbarometerns statistik är det 5 % av
pojkarna och 2 % av flickorna som anger att de aldrig läser en bok i gruppen 15-24 år.
Om jag tolkar de procentuellt som senare i enkäten anger att de aldrig läser blir mitt
resultat 3 %. Och det är sannolikt ett trovärdigt resultat (Kulturbarometern 2000, s. 50).

Det är tydligt att flickorna läser i betydligt större utsträckning än pojkarna. Det är mer
än tre gånger så många flickor som anger att de läst senaste veckan jämfört med antalet
pojkar. Fördelningen mellan pojkar och flickor i undersökningen är 32 pojkar och 42
flickor, så det råder en viss snedfördelning. Men trots det kan man ändå utläsa att
flickorna läser i större utsträckning än pojkarna. Det är något som också framgår tydligt
i all statistik. Men tilläggas kan också att under de senaste 20 åren har denna klyfta ökat
ytterligare. Skillnaden mellan kön när det gäller läsfrekvensen är också något som gäller
för alla åldersgrupper (Wåhlin & Asplund Carlsson 1995, s. 41-42, Andolf-Johannesson
1997, s. 31-31, Den kulturella välfärden 2000, s. 38, Mediebarometern 2002, s. 3).

Om man tittar på statistiken separat för de två olika skolorna ser det ut som eleverna på
skola A läser betydligt mer än de på skola B. På skola A uppger 76 % att de läst en bok
de senaste 4 veckorna medan det på skola B är 53 % som har läst en bok de senaste 4
veckorna. Om man tittar på de båda skolornas resultat tillsammans blir utslaget att 64 %
av eleverna har läst en bok för nöjes skull de senaste 4 veckorna. Det är siffror som
stämmer väldigt bra med annan offentlig statistik. Enligt Kulturbarometern 2000 är det
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64 % av ungdomar i åldern 15-24 år som har läst en bok den senaste veckan.
Majoriteten av de tillfrågade i min undersökning är 15 år (Kulturbarometern 2000, s.
36). Men eftersom det är en snedfördelning mellan könen om man jämför de två
skolorna är det troligen förklaringen till resultatet. I skola A består eleverna av 76 %
flickor och av 24 % pojkar. I skola B består eleverna av 40 % flickor och av 60 %
pojkar. Det gör att skillnaden i läsfrekvens mellan de båda skolorna inte är så stor som
den verkar vid första anblicken. Siffrorna stämmer då också bättre överens med den
offentliga kulturstatistiken. Bland kvinnor 15-24 år har 71 % läst de senaste 4 veckorna
och bland män i samma åldersgrupp är siffran 58 % (Kulturbarometern 2000, s. 37, s.
50). All statistik visar också på det faktum att flickor och kvinnor läser mer
skönlitteratur än pojkar och män (Kulturbarometern i detalj 1998, s. 30; Den kulturella
välfärden 2000, s. 63; Mediebarometern 2001, s. 3). Men trots snedfördelningen är det
en något högre läsfrekvens bland eleverna i skola A.

4.1.2 Läspreferenser

I enkäten valde jag att efterfråga omtyckta böcker i fråga nr 5 samt i fråga nr 7a be dem
att ange den bästa bok de läst. Utöver det hade jag också i fråga nr 8 en färdig lista med
titlar över ungdomsböcker där jag bad dem ange vilken eller vilka av dessa böcker de
hade läst. Alla dessa frågor var ett sätt att försöka få en uppfattning om vad de föredrar
att läsa utan att fråga efter specifika genrer och ämnesområden.

Jag har sammanställt alla de titlar som eleverna har angivit i två olika listor som finns
med som bilagor (Bilaga 2 och Bilaga 3). De flesta har på fråga nr 5 angivit tre stycken
titlar. De flesta har däremot inte kunnat ange författare. Några titlar har jag därför inte
kunnat identifiera. 14 stycken har angett fler än tre titlar, sju stycken har angivit färre än
tre titlar och fyra stycken har inte kunnat ange några titlar alls. Vid frågan om bästa bok
är det två stycken som inte svarat eftersom de uppger att de inte läser böcker. Sex
stycken uppger att de inte vet eller inte kan välja en bok eftersom de hade läst så många
bra böcker. En person svarade på fråga nr 7 om ”bästa bok” att ”jag har aldrig läst ut
någon bok” samtidigt som fråga nr 4 besvarades med ”Läser någon gång”. I Wåhlin och
Asplund Carlssons undersökning är det 13 % av barnen som antingen lämnar blankt
eller svarar att de ”inte vet” eller ”inte minns” på frågan om bästa bok och 20 %
lämnade motsvarande svar på frågan om favoritbok. Hälften av dessa barn återfinner
man i den gruppen som har låg läsaktivitet (1995, s. 66-67). Det verkar också vara så i
min undersökning att de som har problem med att ange ”bästa bok” kan placeras bland
de lässvaga.

I min redovisning har jag valt bort fråga nr 6, som avsåg senaste lästa bok eftersom den
frågan känns överflödig och kanske aldrig skulle ha varit med i enkäten. I stort sett så
överlappar den både fråga nr 5 och fråga nr 7. Den tillför därför ingenting eller väldigt
lite till min undersökning.

Bland omtyckta böcker omnämns totalt 202 titlar varav jag har klassificerat 144 titlar
som ungdomslitteratur och 58 titlar som vuxenlitteratur. Jag har klassificerat dem efter
min egen uppfattning om vad som är att betrakta som ungdomsbok och som vuxenbok.
Eftersom det förekommer titlar som jag inte återfinner på biblioteket beslöt jag att inte
använda mig av SAB: s klassificering. Fantasy-litteraturen har jag klassificerat som
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vuxenlitteratur. Det är en stor skillnad här mellan pojkar och flickor. Flickorna har
angett totalt 127 titlar under omtyckta böcker medan pojkarna bara står för 75 titlar. Att
det ser ut så är delvis för att pojkarna angett färre titlar eller ingen alls i högre grad än
flickorna. Men den största anledningen tror jag är att många av pojkarna uppgivit Sagan
om ringen som en omtyckt bok. I min fråga ber jag dem att ange tre omtyckta böcker.
De som anger Sagan om ringen gör det på lite olika sätt. Några anger den som en titel,
några anger hela trilogin medan andra anger en, två eller tre delar och som sista
alternativ anger man de specifika delarna med sina respektive titlar. Det har gjort det
svårt för mig att bedöma vilken eller vilka delar de har läst och därför har jag valt att
räkna den som en titel. Tyvärr ger det ett missvisande utslag när man räknar ihop
titlarna. Det här gäller också för Harry Potter, där man ibland anger flera titlar, ibland
anger man alla böckerna om Harry Potter och ibland bara Harry Potter som titel. Även
dessa böcker har jag valt att sortera under en titel trots att det är en hel serie med böcker.
Däremot är det lika många flickor som pojkar som anger Harry Potter som favorit eller
bästa bok.

Det som man säkert kan utläsa är att flickorna i högre grad läser ungdomslitteratur än
pojkarna gör. För trots den här snedfördelningen mellan det totala antalet titlar som
flickor och pojkar har angett, anger pojkarna 33 titlar i kategorin vuxenlitteratur jämfört
med flickornas 25 titlar i kategorin vuxenlitteratur. Flickorna har angett 144 titlar som
omtyckta böcker i kategorin ungdomslitteratur och pojkarna bara 42 titlar. Om man
analyserar resultatet i fråga nr 7 som var ”Bästa bok” ser det ut som pojkar och flickor
väljer ungdomsböcker i nästan lika stor utsträckning. 25 flickor har valt en ungdomsbok
som bästa bok och 19 pojkar har valt en ungdomsbok som bästa bok. En vuxenbok har
13 pojkar valt som bästa bok och 9 av flickorna. Men med tanke på att det är en
snedfördelning mellan pojkar och flickor är det trots allt lite fler flickor som också här
väljer ungdomslitteraturen framför vuxenlitteraturen, något som man också kan se i
tidigare undersökningar (Lundqvist 1988, s. 11-13; Lindwall 1987, s. 103). Också i
Andolf-Johannessons undersökning är det en markant skillnad mellan könen. Som
senast lästa bok anger flickorna dubbelt så många ungdomsböcker som pojkarna (1997,
s. 39). De här resultaten skiljer sig från tidigare gjorda undersökningar där främst de
anglosaxiska bestsellerromanerna har dominerat fullständigt i förhållande till
ungdomslitteraturen som knappt omnämndes av ungdomarna (Lundqvist 1988; Brodow
1985; Lindwall 1987). Däremot kan man i Bergstens undersökning se en betydligt mer
utbredd läsning av ungdomslitteraturen. Hennes undersökning är utförd under 1990-
talet och kan kanske vara ett uttryck för att det har skett en förnyelse av ungdomsboken.
Ett annat alternativ kan också vara att hon också vänder sig till en delvis yngre
åldersgrupp i sin undersökning en motsvarande tidigare undersökningar gjorde som
riktade sig mot gymnasieelever (Bergsten 1996, s. 67).

Om man tittar närmare på vilka titlar som anges på frågan om omtyckta böcker är det en
enorm spridning både bland ungdoms- och vuxenlitteraturen. Just bredden på titlar
speciellt vid frågorna om ”Favoritbok” och ”Bästa bok” är också påfallande i andra
undersökningar (Wåhlin & Asplund Carlsson 1995, s. 66; Andolf-Johannesson 1997, s.
37-38).

Det är dock några titlar i min undersökning ssom utmärker sig markant. Bland
ungdomslitteraturen är det alla böckerna om Harry Potter som är lika omtyckta av både
pojkar och flickor. 19 stycken har angivit dem som favoritböcker så den ligger i topp
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bland ungdomslitteraturen. Den andra titeln som utmärker sig bland ungdomsböckerna
är Sandor slash Ida av Sara Kadefors som 11 elever uppger som omtyckt bok. Men här
är fördelningen 10 flickor och bara en pojke som har med den bland sina omtyckta
böcker. Bland vuxenlitteraturen är det bara en bok som utmärker sig tydligt och det är
Sagan om ringen, och det är betydligt fler pojkar än flickor som har valt den, 13 pojkar
och 5 flickor. Det här är den bok som också har visat sig mycket populär i tidigare
undersökningar (Brodow 1985, s. 52, 63-64, 74, 135-137; Bergsten 1996, s. 46-48;
Lindwall 1987, s. 101-103). I Wåhlin & Asplund Carlssons undersökning framkommer
det att pojkar och flickor ofta läser samma böcker. Skillnaden är inte så stor som när det
gäller att ange preferensen vilken bok man vill nämna som ”Bästa bok” eller
”Favoritbok”. Som ett exempel på detta kan författaren Maria Gripe nämnas som enbart
flickor har som verklig favorit (1995, s. 76-77).

Det är inte så mycket populärlitteratur som omnämns i min undersökning. Bland de som
omnämns är Stephen King, Thomas Harris, Marian Keyes och Robert Bloch. Men man
kan inte säga att den på något sätt är dominerande, utan det är faktiskt
ungdomslitteraturen som dominerar i min undersökning. Ungdomsböcker som är
omtyckta av många är bl.a. Sandor slash Ida, Eldens hemlighet, Harry Potter och Sune
och Bert-böckerna. Även Annika Thors böcker omnämns relativt ofta.

Här bör man också omnämna skillnaderna mellan de två skolorna som kanske ger ett
skevt resultat, till förmån för ungdomsboken. Jag återkommer närmare till detta vid
resultatpresentationen och analysen av fråga nr 8 i min enkät.

I fråga nr 8 i min enkät hade jag en färdig lista med ungdomsböcker där jag bad
eleverna ange vilken eller vilka av böckerna de hade läst. Här kunde man klart urskilja
två titlar som många hade läst. Den ena var Eldens gåta av Henning Mankell och den
andra var Sanning eller konsekvens av Annika Thor. Jag redovisar resultatet av min lista
i tabellform, i form av ett stapeldiagram.
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Diagram 2. Lista över ungdomsböcker och det faktiska antal som har läst dem.

Eldens hemlighet uppger nästan alla elever vid intervju att de har läst i skolan som en
skoluppgift. Alla i klassen läste den och därefter fick man redogöra kort för den. Jag har
i min fråga med Eldens gåta som är fortsättningen på Eldens hemlighet. De flesta har
även läst denna och den får därför ett så högt antal läsare. Annika Thors Sanning eller
konsekvens är också en bok som många har fått läsa i skolan eller så har man sett
filmen, eller så har man gjort båda delarna. Den var också med i Läsrörelsens kampanj
där den delades ut på McDonald under januari och februari 2001 och flera elever
uppgav också att de hade fått den på McDonalds.

Den här frågan tyckte jag först inte gav så uttömmande information och jag tyckte att
det var svårt att uttala mig om dess giltighet. Jag kunde ju inte vara säker på att mitt
urval av titlar fungerade, det kunde ju vara så att man läste ungdomslitteratur men inte
just den i mitt urval. Nio stycken av de utvalda titlarna var bland de som blev
framröstade i Bokjuryn 2001 för åldersgruppen 14-19 år. De övriga fem titlarna i listan
valde jag ut efter mina egna preferenser, som bygger på mer informell kunskap via
lärare och bibliotekarier i bekantskapskretsen, kollegor samt ungdomar som jag känner.

Men vad man faktiskt kan utläsa tydligt också här är att det är flickorna som dominerar
läsningen av ungdomslitteratur.

Vid analys av de båda skolorna var för sig blev däremot den här frågan mycket
informativ. Dels anser jag att man kan utläsa att mitt urval av litteratur fungerar
eftersom de flesta titlar ändå har läsare. När jag tittade på var skola för sig visade det sig
att eleverna på skola A hade läst mycket mer ungdomslitteratur jämfört med eleverna på
skola B som knappt hade läst några av de titlar jag frågade efter.
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Diagram 3. Lista över ungdomsböcker och det faktiska antal elever som har läst dem på
skola A.

Diagram 4. Lista över ungdomsböcker och det faktiska antal elever som har läst dem på
skola B.

4.1.3 Incitament till läsning

I min enkät hade jag med frågan; ”Hur gör du när du väljer böcker?”. Här kunde man
ange ett eller flera svarsalternativ. Det svarsalternativ som flest valde bland både flickor
och pojkar var att de läste baksidestexten på boken. Det näst vanligaste alternativet var
”Tips av kompis” och på tredje plats hamnade alternativet ”Bokomslag”. Det stämmer
väl överens med tidigare undersökningar, där man också anger baksidestexten som den
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vanligaste påverkanskanalen vid sitt bokval och därefter tips av kompis och i tredje
hand bokomslag (Brodow 1985, s.19; Bergsten 1996, s. 50-51). Alternativen tips av
lärare och tips av bibliotekarie var däremot lågt prioriterat. Framförallt är det tips av
bibliotekarie som är näst intill obefintligt i min undersökning. Det ser likadant ut i alla
de tidigare undersökningar som jag har tittat på. I Vart tog slukarbarnen vägen? är det
ingen av flickorna som uppger bibliotekarien som tipsare och bland pojkarna är det bara
13 % som har bibliotekarien som tipsare (Andolf-Johannesson 1999, s. 35). Det
vanligaste är att man väljer själv eller får tips av en kompis. För flickorna motsvarar det
här alternativet 85 % och för pojkarna 59 % av svaren (Andolf-Johannesson 1999, s.
44). Lite om de här två grupperna, bibliotekarier och lärare, återkommer jag till när jag
redovisar de kvalitativa intervjuerna, som ger lite mer ingående svar på en del av dessa
frågor. Vad man kan kommentera här och nu är att om man tittar på Barnens tre
bibliotek uppger 40 % av barnen att de hittade boken själva. Medan det senare vid de
kvalitativa intervjuerna visade sig att barnen oftast hade fått en bok rekommenderad av
t.ex. kompisar, föräldrar eller lärare (Wåhlin & Asplund Classon 1995 s. 111-115).

Detta visar tydligt att man inte är helt medveten om hur man gör sina bokval.
I min undersökning svarar ytterst få att de får tips av sin lärare. Samtidigt vet jag via
samtal med läraren på skola A att man jobbar aktivt med ungdomslitteraturen i skolan.
Eleverna får listor med boktips som förnyas varje termin. Lärarens kommentar till detta
är att det får man se som någonting positivt eftersom förmedlingen sker obemärkt och
eleverna uppfattar sina bokval som självständiga. Enligt henne är det den bästa formen
för litteraturförmedling eftersom den då inte upplevs som ett tvång ovanifrån. En
slutsats som även Andolf-Johannesson kommer fram till i sin undersökning utifrån sina
resultat (1999, s. 42-45).

Likaså verkar enligt utfallet i min undersökning familjen ha liten betydelse vid val av
böcker, samtidigt som det ser lite annorlunda ut i de kvalitativa intervjuerna.
Däremot är det några som har kryssat för på annat sätt i enkäten. Här uppger man att
man gärna läser boken om man har sett filmen. Ett uttryck för att filmen som medium
faktiskt initierar till läsning av böcker. Ett bra och aktuellt exempel på det måste man
väl säga att filmatiseringen av Sagan om Ringen är. Tolkien har fått många nya läsare.
Och många är förvånansvärt unga!
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Diagram 5. Incitament till val av böcker angivet i faktiska antal.

4.2 Redovisning av kvalitativa intervjuer

I följande avsnitt redovisar jag de kvalitativa intervjuerna. Intervjumanualen finns med
som bilaga nr. 4. Här presenterar jag resultatet och analyserar det samtidigt för att
senare återkomma med en diskussion i kapitel 5.

Intervjuerna genomfördes vid båda skolorna i ett grupprum på skolan som jag fick
tillgång till. Eleverna fick gå ifrån sina svensklektioner för att bli intervjuade. Jag
intervjuade två elever åt gången och det fungerade bra. Jag använde mig av bandspelare
och det var ingen av eleverna som verkade uppleva det som obehagligt utan de förhöll
sig väldigt naturliga till intervjusituationen. Men det mönster man kunde se vid
intervjuerna är att de som läser mycket var mer verbala och klarade att uttrycka sina
tankar i ord bättre, vilket medförde att alla intervjuer inte blev lika informativa.
Respondenterna har jag valt att ange med fiktiva namn. Totalt rör det sig om 12
respondenter. De flesta av dem går i åk 9 förutom tre stycken som går i åk 8. De
kommer också från två olika skolor. Hälften av respondenterna kommer från vardera
skolan. Skolorna kallar jag för skola A och skola B.
Följande är mina respondenter:

Anna åk 9 Skola A Har läst den senaste veckan. Läser ungdomsböcker.
Axel åk 9 Skola A Läser någon gång. Läser ungdomsböcker.
Bella åk 9 Skola A Har läst de senaste 4 veckorna. Läser ungdomsböcker.
Cissi åk 9 Skola A Har läst de senaste 4 veckorna. Läser helst fantasy.
Diana åk 8 Skola A Har läst den senaste veckan. Läser ungdomsböcker.
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Eva åk 8 Skola A Har läst den senaste veckan. Läser både ungdomsböcker och
vuxenböcker.
Filippa åk 9 Skola B Har läst en bok den senaste veckan. Läser vuxenlitteratur.
Greta åk 9 Skola B Har läst en bok de senaste 4 veckorna. Läser mest ungdomsböcker.
Bosse åk 9 Skola B Har läst en bok den senaste veckan. Läser helst fantasy.
Carl åk 9 Skola B Läser någon gång. Läser mest vuxenlitteratur, skräck och thriller.
Daniel åk 8 Skola B Har läst det senaste året. Läser helst fantasy.
Erik åk 9 Skola B Läser någon gång. Inga preferenser.

4.2.1 Varför ungdomar läser

Anledningarna till att man läser är många och olika. Några svarar att man läser som
tidsfördriv, om man inte har något att göra, för att tiden skall gå snabbare. Ett annat
vanligt svar är för att det är spännande, roligt, avkopplande, intressant, nyttigt och kul.
Endast en respondent anger att det är enbart och av tvång för skolarbetet som han läser.

Här kan man urskilja två huvudgrupper, dels de som anger att det bara är ett tidsfördriv
samt de som ser läsningen mest som underhållning. Visserligen är gränsen mellan de
här två grupperna lite flytande. Även nyttoaspekten omnämns av en flicka. Men den
omnämns i samma andetag som att det också är kul och avkopplande. Det verkar inte
som Eva själv lägger huvudvikten vid nyttoaspekten utan mer uppfattar det som ett nöje
att läsa.

Jag läser för att det är kul, avkopplande och nyttigt. (Eva)

 Om man inte har något att göra, det är kul att läsa, om man har något
intressant att läsa, om det är något man är intresserad av, jag brukar läsa
mycket som mamma och pappa köper för deras böcker ligger alltid runt
hemma, om man inte har någonting att göra så tar man en bok. (Filippa)

Filippa läser alltså dels för att det är roligt men också som tidsfördriv när hon inte har
något annat att göra.

Därför att tiden skall gå snabbare. Om man t.ex. sitter på en buss. (Erik)

Erik anger anledningen till läsningen enbart som ett tidsfördriv.

Jag läser för att jag känner för det och det är avkopplande. (Anna)

I Annas fall är det inte som tidsfördriv som hon läser utan hon väljer läsningen aktivt
för att koppla av istället för att göra annat.

Men naturligtvis är det svårt att definiera gränserna här. För även om man ser det som
ett tidsfördriv så är det säkert underhållande också när man läser.
Hos de flesta ungdomarna är orsaken till att man läser skiftande hos en och samma
person. Det är ytterst få av dem som endast anger ett skäl, utan det vanligaste är att man
nämner både nytta och nöje, verklighetsflykt och allmänbildning. Däremot verkar de
flesta se det mest som ett nöje där man får en hel del tillgodo i form av språk och
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allmänbildning. Enligt Appleyard så når just nöjesläsningen en topp under
högstadieåren för att därefter avta från åk 9 och uppåt (Appleyard 1990, s. 99).

4.2.2 Personlig läsupplevelse

Vid intervjuerna försökte jag få en bild av den personliga läsupplevelsen och vilken
betydelse läsningen har för dem.
Det var inte så lätt att få några uttömmande svar. Dels är det en ganska komplex fråga
samtidigt som mina respondenter är unga och nog inte alltid klarade att uttrycka sig helt
tydligt verbalt.

De flesta tyckte dock att läsningen kunde påverka dem t.ex. genom att de började tänka
och fundera mer. Däremot var det ingen som tyckte att påverkan var så drastiskt att de
bytte åsikt om saker och ting.

Man ändrar inte åsikt, men man tänker till. Vad som betyder något, vad
som är viktigt för en. (Diana)

Det är många böcker som man blir påverkad av men kanske inte till någon
speciell åsikt. Men de kan få en att tänka på en massa grejer. T.ex. ”Ett
annat sätt att vara ung” av Per Nilsson. Den handlar om en tjej som
tycker att hon är annorlunda. Hon träffar en kille som hon dömer som
rasist efter hans utseende, fast det är han inte. Jag vet inte… jag kan inte
förklara… (Eva)

Det är just läsaren som tänkare som kännetecknar tonårsläsaren enligt Appleyard
(Appleyard 1990, s. 14f). Schliebe- Lippert och Beinleich räknar med fem huvudfaser i
läsutvecklingen där den femte infaller mellan 14 och 17 års ålder. De har valt att kalla
fasen för mognadsåren och den innebär att man kompletterar sitt intresse för den yttre
världen med ett större intresse för den inre världen (Svensson 1989, s. 73f). Dessa
stadietänkande bygger på klassisk utvecklingspsykologi av Piagets typ (Svensson 1989,
s. 73-75).

Några ungdomar anger också betydelsen av språket när man läser. De flesta
ungdomarna är väl medvetna om att läsningen är viktig för utvecklingen av språket.
Som svar på frågan vad läsningen ger så svarar Erik att man lär sig nya ord och att man
lär sig läsa bättre. De flesta som anger att det är viktigt att läsa för att få ett bättre språk
är de som läser minst, några har också invandrarbakgrund. De som läser mycket
kommenterar inte i lika stor utsträckning att det är viktigt med läsning för att utveckla
språket. De flesta ungdomar är väldigt medvetna om att det är viktigt att läsa även de
som inte läser mycket alls (Appleyard 1990, s. 99; Karnstedt 2002, s. 51).

Filippa däremot läser mycket och hon läser i huvudsak vuxenböcker. Vid frågan vad
läsningen har för betydelse för henne anger hon också språket som en viktig aspekt.

Språket. Om man läser mycket får man ju ganska mycket gratis. Man får
lättare att utrycka sig. Olika ord. Om man läser vuxenböcker kan man ju
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lära sig en del av dem. Tonårsböcker vet jag inte riktigt om de hjälper en
ute i livet. (Filippa)

 (Här kan jag nämna att hon tänker på Tvillingböckerna och liknande när hon talar om
tonårsböcker).

Anna som läser väldigt mycket nämner språket spontant men ur en helt annan
synvinkel.

Jag gillar att skriva och så! Jag menar ibland hittar man sådana här
beskrivningar typ att ”molnen är som grädde på semlor”. Det tycker jag
om. Man lär sig. Och så har man liksom trevligt samtidigt. (Anna)

Den estetiska läsaren uppskattar rytm och rim och tycker om sådant som är vackert.
(Bamberger 1965, s. 41; Svensson 1988, s. 76). Anna uttrycker tydligt att ett vackert
språk har stor betydelse för henne och hennes läsning.

Bosse, läser inga verklighetsskildringar utan enbart fantasy, eftersom han vill läsa för att
koppla av. Han är inte intresserad av att läsa om verkligheten, det tycker han bara är
tråkigt. Han väljer medvetet bort alla realistiska skildringar.

Jag läser inga verklighetsskildringar. Jag läser bara fantasy. Jag vill läsa
om sådant som man kan tänka sig hur det ser ut. Jag vill läsa för att
koppla av. Jag vill inte läsa om dagens skola för det vet jag redan hur det
ser ut. Jag tycker Sagan om ringen är bra. Det är många och långa
beskrivningar. Det är mycket att komma ihåg, men man förstår nästan
exakt hur det ser ut. Han beskriver det bra och man förstår varför den
saken hände och varför de gör olika saker. (Bosse)

Bambergers romantiska läsare är vanlig bland barn som tycker om det sagoartade och
äventyrsmässiga. Däremot förkastar de böcker av realistisk, intellektuell eller moralisk
prägel (Bamberger 1965, s. 41; Svensson 1989, s. 76). De som föredrar fantasy litteratur
läser för underhållningens skull och deras läsning liknar den opersonliga
upplevelseläsningen (Furhammar 1997, s. 139-146).

Bella däremot lever sig verkligen in i de böcker hon läser. Hon uttrycker tydligt att just
inlevelsen i en bok är viktigt, även om hon inte alltid känner igen sig i situationen
verkar hon ändå kunna identifiera sig med personerna i handlingen.

”Imorgon när kriget kom” läste jag alla sju böckerna på två veckor. Man
levde sig in i dom verkligen! De handlade om både kärlek och krig. Peter
Pohls Jag saknar dig, jag saknar dig… tyckte jag var sorglig. Jag känner
inte igen mig i boken, men man lever sig in i den. Dom böcker som jag
verkligen gillar lever jag mig in i. Jag blir sur när boken är slut. (Bella)

Den personliga upplevelseläsningen karaktäriseras av att det primära utbytet av
läsningen är upplevelser som präglas av läsarens personliga identitet. Läsningen sker i
stor utsträckning för de upplevelser som möter under läsningens gång och inte för att nå
fram till berättelsens slut. Läsupplevelsen får mer karaktär av erfarenheter än förströelse
och tidsfördriv (Furhammar 1997, s. 139-146).



39

Ja, man lever sig in i en egen värld. Det känns som man är där ibland.
(Diana)

Även Diana lever sig in i de böcker som hon läser och säger att det är som att befinna
sig i en annan värld och hennes läsning får också räknas till den personliga
upplevelseläsningen.

Speciellt bland flickorna är det många som vill läsa om verkligheten och gärna om
tragiska och utsatta öden. Den realistiska läsaren föredrar böcker som handlar om den
värld vi själva lever i samt annan realistisk litteratur. De ställer sig däremot avvisande
inför de mer fantasibetonade (Bamberger 1965, s. 41; Svensson 1989, s. 76).
Både Bella och Cissi uttrycker helt klart att böckerna gärna får vara realistiska och helst
med tragiska inslag. Bella läser i stort sett bara realistiska skildringar som helst skall
handla om både kärlek och krig. Cissi säger tidigt i intervjun att hon gärna läser om
fantasi och magi. Hon läser alltså helst fantasy men det händer att hon också läser
realistiska skildringar.

Kan du ge några exempel på bra ungdomsböcker?(Intervjuare)
Blåmärken, ja, jag vet inte. Det skall ju vara mer fantasi. (Cissi)

Det skall handla om verkligheten. Om sådana som är utsatta. T ex
blåmärken om en flicka som blev slagen. Det löser sig i slutet. Pojken som
kallades det. Den är hemsk. De torterar pojken. (Bella)

Ja, den boken vill jag också läsa. (Cissi)

De här två flickorna är ganska olika typer av läsare. Bellas läsning är tydligt präglad av
kategorin personlig upplevelseläsning där det primära utbytet är upplevelser, vars
innehåll mycket starkt präglas av läsarens personlighet. Grundläggande är den
personliga inlevelsen i texten. Det typiska exemplet på en sådan inlevelse är den
personliga identifikationen med en eller flera personer i handlingen då man kan känna
igen och förstå känslor, tankar och reaktioner hos sådana personer och uppleva dem
som sina egna. Läsaren får erfarenheter av texten, som därmed inte enbart förströr utan
också berikar. Läsaren bearbetar texten aktivt och hållningen till texten kan beskrivas
som reflekterande (Furhammar 1997, s.140f).

Cissi däremot föredrar egentligen fantasy och skulle placeras i kategorin opersonlig
upplevelseläsning. Läsningen är primärt upplevelseorienterad och läsupplevelsen
engagerar inte läsaren på det personliga planet. Läsaren håller sin egen person och sin
verklighetsuppfattning utanför läsningen istället för att låta den ingå som en del i
läsupplevelsen. Läsaren beskriver ofta själv sin läsning som ett tidsfördriv (Furhammar
1997, s. 137-140).

 Men det är ändå uppenbart att båda flickorna tycker att det är lockande med tragiska
människoöden. Pojken som kallades det är dessutom en självbiografisk historia, vilket
verkar göra den ännu mer gipande och att inlevelsen i boken blir ännu starkare.
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Bella nämner också en bok om andra världskriget där en mamma och hennes barns öden
skildras. Att boken innehåller autentiska bilder har också gjort stort intryck på Bella.
Det är helt tydligt att realismen i böckerna har stor betydelse för ungdomarna.

4.2.3 Ungdomslitteraturen

Huvudfrågeställningen i min uppsats är ju ungdomslitteraturen som form och dess
mottagande hos ungdomarna. Det är också en komplex fråga där det är svårt att få en
helt enhetlig bild via mina intervjuer. Naturligtvis beror det på att ungdomsboken inte
på något vis är formstöpt lika lite som annan litteratur och därför varierar åsikterna
mellan olika personer såväl som mellan olika böcker. Men det som visat sig och som
jag tycker är positivt är att enligt min enkät så läses ungdomslitteraturen i större
utsträckning idag jämfört med många av de tidigare undersökningarna (Brodow 1985;
Lindwall 1987; Lundqvist 1988; Bergsten 1996). Bland de som läser den typ av
ungdomslitteratur som jag har inriktat mig på i min uppsats är i stort sett alla positiva
till den som helhet. Jag skall med hjälp av mina kvalitativa intervjuer försöka utröna vad
de uppfattar som speciellt positivt och negativt med den.

Många av ungdomarna uppger att de tycker det är positivt om man kan känna igen sig i
böckerna och de tycker också att de kan göra det i många ungdomsböcker.

Det är bra när man känner igen sig i böckerna. Man kan slappna av, det
blir mer som om en kompis sitter och berättar. (Anna)

Bella som läser mycket tycker också om sådana ungdomsböcker som man kan känna
igen sig i samt de problem som de tar upp. Som exempel på bra böcker nämner hon
Dubbelspel och Sandor slash Ida.

De senaste ungdomsböckerna är bra! För man känner igen sig mycket.
För det är mer om rasister och sådant nu och droger. Man känner ju igen
runtom. Det känns verkligt. Om man läser en bok om någon tjej som har
problem och hur det går för henne då börjar man att tänka hur man skulle
göra. (Bella)

Många av respondenterna läser naturligtvis både vuxen- och ungdomsböcker.
Några anger att de tycker att ungdomsböckerna är för enkla på något sätt. Men det är
svårt att få någon bra definition på vad de menar.

Jag tycker att ungdomsböckerna är bra men att man inte påverkas av dem.
De är för enkla på något sätt. De är bra när man läser dem, men sedan
när man tänker på dem så är det ingenting man kommer ihåg direkt. (Eva)

Ensam är stark påverkade Eva men hon tycker att det är svårt att specificera hur hon
menar. Hennes mamma rekommenderade den.

Jag tycker inte att en bok måste vara såhär jättesvår utmaning och
svårskriven vuxenbok för att vara bra och att man skall leva sig in i den
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och bli påverkad. Många ungdomsböcker handlar ju om rasism och
mobbning. (Diana)

Jag tycker i alla fall inte att man kommer ihåg ungdomsböckerna när man
har läst dem! (Eva)

Här är man lite oense, men min kommentar är att Eva strax efter nämner Ett annat sätt
att vara ung av Per Nilsson som en bok som fått henne att tänka och fundera! Hon säger
att hon tycker att man kan bli påverkad av det man läser men inte så starkt att man byter
åsikt. Hon säger också att hon inte kan förklara riktigt hur hon menar egentligen.
Hon har svårt för att exakt formulera hur hon påverkas av innehållet. Men det framgår
tydligt att hon blir påverkad av innehållet.

Enligt Appleyard så reagerar tonårsläsaren på läst litteratur med tre typer av svar. De
nämner upplevelsen av engagemang i boken och identifikationen med karaktärerna,
realismen i berättelsen är viktig och en bra berättelse får dem att tänka (Appleyard 1990,
s. 100). Även mina respondenter uttrycker väldigt klart och tydligt att detta är saker som
är viktiga för dem när de läser. Bella uttrycker dessutom faktiskt alla tre svaren i sin
beskrivning av vad läsningen betyder för henne.

Skillnaden mellan vuxen- och ungdomslitteratur definierar Anna så här:

Ungdomsböckerna kan vara lite mesiga ibland. Det känns som om
författaren är redan vuxen men han skriver ner sånt som han tror
ungdomar gör. Cannie Möller, hon har någonting i sina böcker som gör
att man märker att det här kommer från en vuxen. Det är språket. Det är
för mycket påhitt! (Anna)

Hon tycker att språket blir tillgjort och konstlat på ett tydligt sätt i sitt försök att
efterlikna ett ungdomsspråk.
Men hon läser och har läst mycket ungdomsböcker. De flesta tycker hon är bra. Och
trots sitt utlåtande om Cannie Möller så tycker hon t.ex. att Lucia var en bra bok, även
om det var uppenbart att den kom från en vuxen.
Här är det faktiskt Axel som påpekar att:

Men ”Lucia” var ju bra. (Axel)

Vilket är lite lustigt eftersom han inte tycker om att läsa och bara läser om han måste.
Men han tycker också att vuxenböcker är mycket tråkigare än ungdomsböckerna.
Eftersom han har både lärare och föräldrar som aktivt uppmanar till läsning läser han
nog en del trots allt. Vilket han ju också ger uttryck för via sina kommentarer om
böcker.

En annan förekommande åsikt om ungdomsboken är att den är bra om man vill läsa
något snabbt.

Ungdomsböcker är bra om man vill läsa något snabbt. De kan man bli
klara med på några timmar. Det är inga större problem som tas upp
heller. Underhållning. (Filippa)
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Ja, de är lättlästa. (Greta)
Vissa är lite väl fjantiga. (Filippa, Greta)
Tvillingarna-böckerna är överdrivna men OK när man är tolv tretton år.
(Filippa)

Definitionen på ungdomsböcker stämmer inte helt här med vad jag avser med
ungdomslitteratur. Chambers påpekar just att det är viktigt att ungdomslitteraturen
håller en hög kvalitet (Chambers 1987, s. 82).

Det finns några respondenter som inte läser ungdomsböcker och samtliga är pojkar. De
föredrar antingen fantasy eller skräck/thrillers. Varför de inte läser ungdomsböcker vet
de egentligen inte. Däremot läser de Harry Potter som får räknas som fantasy och
ungdomslitteratur. Några av dem uppger också ungdomsklassiker som litteratur de
tycker om. De har läst De tre musketörerna och Den flygande holländaren. Detta är
ingen litteratur de har valt själva utan de har läst dem i skolan. Men de tyckte att det var
bra böcker. Bosse uttrycker klart att han inte tycker om ungdomslitteraturen och han vill
bara läsa fantasy. Han säger följande om ungdomslitteraturen.

Jag känner inte att det är särskilt spännande med ungdomsböcker. Jag
tycker inte om ungdomsprogram heller. Jag tycker att det känns som en
avlägsen värld. Det känns inte alls som det är jag. Jag förstår inte alls
vilka problem de har. Det är inte riktigt mig. Jag har inte haft några av de
problem som man läser om. (Bosse)

Han har också försökt läsa Dagen när kriget kom av John Marsden men tyckte inte
heller den var speciellt spännande. Hans mamma föreslog Mankells senaste. Men han
tycker att deckare är så förutsägbara. Bosse är en utpräglad romantisk läsare och han
förkastar alla realistiska böcker (Bamberger 1965, s. 41; Svensson 1988, s. 76).

De pojkar som läser thrillers och skräck tycker ofta inte om fantasy. Enligt Bambergers
fyra läsartyper ställer sig den realistiska läsaren oftast helt avvisande inför
fantasibetonad litteratur (ibid. s. 41). Carl uttrycker det så här om varför han inte vill
läsa sagan om ringen.

Jag tycker inte om fantasy. Jag har sett ”Sagan om ringen” på film. Och
jag vet att böckerna ofta berättar mer än filmen och brukar vara bättre
men jag gillar inte fantasy. (Carl)

Sammanfattningsvis kan man säga att bland de som läser mycket ungdomslitteratur
uppskattar man att man kan känna igen sig och de problem som behandlas i den. Även
problem som man kanske inte har själv men som man känner till och har sett i sin
omgivning tycker man om att läsa om. Enligt Chambers så föredrar de flesta tonåringar
berättelser om personer i den egna åldern. Han tycker också att det är självklart att
tonåringar skall ha sin egen litteratur och den är ju dessutom redan existerande.
Tonårslitteraturen har en viktig funktion att fylla på vägen mot vuxenlitteraturen som är
det slutliga målet (Chambers 1987, s. 79-84). De ungdomar i min undersökning som
läser mycket ungdomslitteratur tycker att den är bra och det verkar dessutom vara en
grupp som totalt sett läser mer än genomsnittet.
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Det finns många vuxna som menar att ungdomar skall börja läsa vuxenlitteratur tidigt,
men frågan är hur mycket de tillgodogör sig av vuxenlitteraturen och vad de får ut av
den. Det är ett problem i sig att som vuxen göra en korrekt bedömning av vilken ålder
en bok passar för. Vuxna värderar och rekommenderar enligt vuxna referensramar och
erfarenheter. Ett tydligt exempel på den här problematiken får vi i Kristina Lösceys
uppsats där Emelie i 8: e klass läste ungdomsboken Påtänd av Melvin Burgess. Hon
hade uppenbara problem med att tolka innehållet. Vid den kvalitativa intervjun visade
det sig att hon inte förstod om boken var för eller emot droger. I det här fallet hamnade
en svår ungdomsbok i fel åldersgrupp (Löcsey 1999, s. 44-45, s. 60). Med det här
exemplet i åtanke kan man fundera över hur svårt det nog kan vara för ungdomar att
tolka vuxenlitteraturen.

4.2.4 Ungdomslitteraturen i skolan

När man talar med lärarna i de båda skolorna framgår det tydligt att man arbetar med
skönlitteraturen i skolan i mån av tid. Tyvärr uttrycker många lärare, också de tre som
jag har samtalat med på skolorna, att man gärna hade arbetat med skönlitteraturen och
speciellt ungdomslitteraturen i mycket större utsträckning än man hinner göra idag. Man
känner inte heller alltid att man har de kunskaper om ungdomslitteraturen som man
kunde önska. Aidan Chambers har också uppmärksammat detta problem att det krävs en
överblick och kunskap om ungdomsböcker för att kunna förmedla dem (Hultén 1993, s.
26-27).

Det finns inga enkla och snabba vägar till motivation för läsning men samtal om böcker
bör vara regelbundna inslag i vardagslivet (Svensson 1989, s. 84f).

När jag gjorde mina intervjuer frågade jag lite om boksamtal för att bilda mig en
uppfattning om hur man arbetar med skönlitteraturen i skolan. Eleverna hade
naturligtvis olika konkreta erfarenheter men också olika uppfattningar och upplevelser
av arbetet med skönlitteraturen i skolan.

Väldigt många har läst Eldens hemlighet i skolan och därefter pratat om den i klassen.

Alla läste Eldens hemlighet. Jag har glömt av det mesta, men det var en
flicka som sprang på en mina. (Carl)

Eldens hemlighet läste alla i femman och sen diskuterade vi. Vi läste ett
kapitel och sen fick vi beskriva och måla till det. Det var ju rätt tråkigt i
allmänhet. Men boken var ju rätt bra. (Filippa)

Men som jag nämner i början av kapitel 4 är det främst i åk 7 som man har tid att arbeta
med skönlitteraturen i skolan, därefter räcker inte tiden till. Mina respondenter går i
huvudsak i åk 9 och minns inte sina boksamtal så väl längre.

Jo vi läste en bok förra året som vi skulle recensera. Eller om det var i
sjuan. Nu håller vi inte på så ofta med sånt.
Vi talade inför klassen vad den handlade om. (Carl)
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Vi skrev vad den handlade om. Sen talade vi inför klassen och berättade
vad den handlade om och fick betyg på det. Men vi hade ingen diskussion
om innehållet. (Bosse)

Uppfattningarna om bok diskussioner är lite olika. Diana och Eva som jag intervjuar
tillsammans har helt olika uppfattningar. Diana menar att de visst diskuterar böcker ifall
de läser en gemensam bok. Eva tycker inte att de diskuterar böcker alls utan bara läser
upp vissa avsnitt ur boken. När jag frågar Daniel och Erik om de diskuterar böcker i
skolan svarar de att de brukar få skriva recensioner när de har läst en bok i skolan.

Greta däremot har diskuterat böcker i skolan.

Vi hade grupper där vi läste varsin bok och diskuterade i gruppen och
skrev ner och gjorde affisch om vad vi tyckte om boken. (Greta)

Ett problem är säkert det som Filippa uttrycker, dvs. att det inte alltid blir några större
diskussioner egentligen.
Men Bella, Cissi, Anna och Axel säger att de diskuterar böcker i skolan och speciellt då
man har läst någon bok gemensamt. Däremot lyckas de inte alltid uttrycka så väl vad de
tycker att samtalen har för konkret betydelse för dem. Anna beskriver det så här:

Om man inte har förstått en bok, om man berättar så man kommer bättre
in i den. (Anna)

Cissi har en intressant kommentar när hon säger följande:

När jag läste Harry Potter, jag och en kompis läste den, och då när man
berättar för varandra, då var det oj det missade jag och då blev boken
mycket mer spännande och mycket bättre. (Cissi)

I sin roll som läsare menar Chambers att varje läsare omformar en berättelse när han gör
den till sin. För varje gång vi läser uppfattar vi den olika. Vår uppfattning om
berättelsen förändras också så snart vi talar om den och tänker på den (Chambers 1987,
s. 60f). Däremot verkar det här vara något som är svårt att beskriva, kanske eftersom det
sker kontinuerligt, och det märks tydligt i mina intervjuer att ungdomarna har svårt att
formulera sig klart på den här frågan.
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4.2.5 Incitament till läsning

I både resultatet från min enkät och i de kvalitativa intervjuerna kan man se hur stor
betydelse skola och föräldrar har för barn och ungdomars läsning. Det är bevisat många
gånger tidigare i både olika undersökningar och läsprojekt. Det framkommer också
mycket tydligt i min undersökning där man kan se en markant skillnad mellan de två
olika skolorna.

Vid mina kvalitativa intervjuer kunde man se ett tydligt samband mellan föräldrarnas
läsning och barnens läsning. De flesta av mina respondenter läser mycket, men bland de
respondenter som inte läste så mycket böcker kunde man se ett tydligt samband med
föräldrarnas läsvanor. Dels hade de inte läst så mycket för dem som små. De läste inte
mycket själva heller. Om de bland dessa respondenter ändå förekom att någon läste i
stor utsträckning kunde det kopplas direkt till en mycket engagerad lärare som
stimulerade dem till läsning av skönlitteratur. Det stämmer mycket bra med Aidan
Chambers konklusion att det viktigaste för att stimulera till läsning är att det finns en
bra förmedlare av litteraturen (Chambers 1987, s. 26-28).

De som kom från skola B och var storläsare visade sig vid intervjuerna ha föräldrar som
läste mycket. Ofta fick de också sina boktips via föräldrarna och de läste också
vuxenböcker i större utsträckning. Eleverna på skola A läste i mycket högre grad
ungdomsböcker. De har svensklärare med stora kunskaper om ungdomslitteraturen. På
skola A arbetar lärarna med en läsecirkel där de läser mycket ungdomslitteratur, de har
också ett tätt samarbete med biblioteket och en bibliotekarie där. Läraren som ansvarar
för läsecirkeln arbetar med litteraturlistor över ungdomslitteratur som eleverna kan
använda som lästips och välja böcker från. Den här listan uppdaterar hon med jämna
mellanrum. Just läsgrupper är ett bra, billigt och effektivt som fortbildning i ämnet
ungdomslitteratur (Hansson 1992, s. 20-21; Hultén 1993, s. 27). Eleverna på skola A
hade mycket stort förtroende för sin lärares boktips, de tyckte att hon ofta
rekommenderade bra ungdomsböcker.

I skola B har de ett fint skolbibliotek som ligger mitt i skolan. Skolbiblioteket innehåller
också ett nytt infotek i ljusa lokaler med 20 datorer, främst för informationssökning. De
har också en egen skolbibliotekarie. Den här skolan ingår i ett större läsprojekt. Som en
del i läsprojektet har man tillsatt ett bokråd bestående av elever och lärare. Det är
meningen att eleverna så småningom ska driva sitt arbete mestadels själva. De uppgifter
som bokrådet har just nu är att göra bokinköp efter sina och andras elevers önskemål. På
skolans hemsida kommer de att lägga ut recensioner och lästips. Det här är åtgärder som
kommit till stånd eftersom man är medveten om att det finns elever som inte läst en hel
skönlitterär bok, vilket är förödande för deras språkliga utveckling. Det är därför man
vill verka för att öka elevernas intresse för skönlitteratur.

I enkäten uppgav de flesta att man läste baksidestexten när man valde vad man ville
läsa, på andra plats kom tips från kompis och på tredje plats bokomslaget. Tips av lärare
och familj kom ganska långt ner på listan. På absolut sista plats kom tips från
bibliotekarie. När man undersöker resultaten från de kvalitativa intervjuerna upptäcker
man snart att familj och skola har en mycket större betydelse för om man läser eller inte
än dessa siffror ger sken av.



46

Av mina tolv respondenter är det fyra flickor, Anna, Diana, Eva och Filippa och en
pojke, Bosse, som uppger i enkäten att de läst en bok den senaste veckan. Samtliga av
dessa kommer från hem där en eller båda föräldrarna läser mycket och även har läst för
dem som barn. Anna, Diana och Eva går på skola A där man arbetar mycket aktivt med
att förmedla ungdomslitteraturen till eleverna. Bosse och Filippa går på skola B, där
man inte arbetar lika aktivt med ungdomslitteraturen. Anna, Diana och Eva från skola A
har läst och läser mycket ungdomslitteratur. De läser en del vuxenlitteratur också.
Pojken och flickan från skola B läser i stort sett bara vuxenlitteratur. Filippa läser i stort
sett det som hennes mamma och pappa läser. Bosse vill helst läsa fantasy.

Jag kan inte säga att mina föräldrar tipsar mig. De läser men deras
boktips är inte vidare bra. Jag får boktips ibland via TV. Ibland ser jag
något spännande på biblioteket. Fantasy-hyllan tittar jag i. (Bosse)

Filippa från skola B får i stort sett tips från sina föräldrar och läser också baksidestexten
på böckerna. Hon läser mycket och nästan bara vuxenlitteratur. Hennes syn på
ungdomslitteratur är inte så positiv, men när jag frågar henne om ungdomsböcker tror
hon att jag menar Tvillingarna i Sweet Valley och liknande som hon tycker är barnsliga.
När jag preciserar vad jag syftar på med ungdomsböcker blir svaret att de
ungdomsböckerna är ju bra. Filippa är själv med i skolans Bokråd men säger samtidigt
att hon aldrig lånar på skolbiblioteket utan istället går till folkbiblioteket för att låna
böcker. Om boktips säger hon följande:

Kompisarna säger ju om en bok är bra. Då lånar jag den av en kompis.
Väldigt mycket boktips kommer från mina föräldrar. Jag läser mycket
kriminalromaner för det läser mina föräldrar just nu. I skolan tipsar de
inte så mycket. Det är vårt bokråd. Vi har köpt in en massa böcker som
har en hylla. Elever från olika klasser och en eller två lärare är med i
bokrådet. Och hon som sitter i biblioteket.
Vi hade en hel massa pengar och handlade på Bokia en hel dag. Köpte
massa böcker som vi tyckte verkade kul från Guiness rekordbok till
matlagningsböcker. Från tjocka romaner till fjantiga ungdomsböcker, som
Biggles. Vi hade fått önskemål från klasserna på böcker som vi skulle leta
efter så vi fick till och med med oss Britney Spears bok. Den tycker jag
inte verkar så bra. (Filippa)

Här nämner Filippa Biggles som ett exempel på en ungdomsbok. När hon talar om
ungdomsböcker är det i stort sett om Wahlströms ungdomsböcker. Några övriga titlar på
ungdomsböcker nämner hon inte spontant. Den enda ungdomsbok som hon säger sig ha
läst i skolan är Eldens hemlighet som de läste i åk 5.

Bland de tre flickorna som går på skola A är förtroendet för lärarens boktips väldigt
högt.

Jag har väldigt stort förtroende för läraren och alla de böcker hon
berättat om, de är så väldigt bra och så. Och då blir det så att jag går och
frågar henne. Jag vet inte vad jag skall läsa? Jag blir så besviken om jag
tar en bok och jag inte tycker om den, då blir man så här deprimerad. Det
känns så tråkigt att sitta och läsa den.  (Anna)
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På min fråga om hon får boktips på biblioteket ser Anna mycket förvånad ut.

De brukar ha en sån där liten hylla, en snurra med ungdomsböcker. Där
brukar det vara en massa ungdomsböcker. Men då blir jag lite… Tänk om
jag väljer fel bok. Jag vill ju inte det! Bibliotekarierna, kan man fråga
dom? (Anna)

Anna tycker inte att det känns som man kan fråga bibliotekarierna om lästips. När det
gäller faktaböcker och så frågar hon dem men annars nej. Hon tycker det känns fel att
prata med dem om ungdomsböcker. De känns inte så nära! Anna säger att hennes
mamma gärna läser ungdomsböcker som hon har med sig hem. Det tycker inte Anna
om, hon tycker inte att hennes mamma skall läsa ungdomsböcker. Hon diskuterar inte
heller böcker med föräldrarna men gärna med kompisar. De berättar för varandra vad
som var bra i en bok.

Diana som också läser mycket ungdomsböcker och går på skola A har inte uppgett tips
av lärare som något alternativ i enkäten. Däremot finns tips av förälder med. Vid min
intervju uppger hon att hennes mamma tipsar henne om ungdomsböcker.

Min mamma brukar tipsa. Om de har läst en bok och jag läser på
baksidan och jag tycker den verkar intressant OK jag vill läsa den också.
Men det är ofta min mamma som läser ungdomsböcker och sen tipsar mig.
(Diana)
Läser din mamma ungdomsböcker? (Intervjuare)
Hon jobbar här på skolan som lärare. (Diana)

Så i princip får också Diana sina tips från läraren, som i detta fall också är hennes
förälder.

Eva från skola A läser mycket men inte bara ungdomsböcker utan också mycket
vuxenlitteratur. Även hon har i enkäten svarat att hon får boktips av förälder, även i
detta fall rör det sig om mamman. Det rör sig då om vuxenlitteratur. Men hon läser en
del ungdomslitteratur också. Hon har inte uppgett vare sig tips från lärare eller
bibliotekarie som något svarsalternativ under fråga nr 9 i enkäten. Men vid intervjun
säger Eva att hon brukar gå till biblioteket och låna.

Jag brukar gå till biblioteket och låna det jag tycker verkar bra. Men inte
så att jag går dit och vet vilken bok jag skall låna. Frågar bibliotekarien
ibland. (Eva)

Tre av respondenterna har svarat att de läst en bok de senaste 4 veckorna. Det är Bella
och Cissi som går på skola A och Greta som går på skola B. Greta läser mest
ungdomsböcker och lite vuxenböcker. Hennes föräldrar läser mycket, fast på ryska som
är deras modersmål. Även hennes farmor och farfar läser väldigt mycket. Hennes
föräldrar läste också mycket för henne som barn. De läser inte så mycket i skolan just
nu eftersom de inte hinner. De har mycket projektarbete i skolan som tar tid. Bella från
skola A har en mamma som läser jättemycket.
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Min mamma läser jättemycket så jag har tagit efter henne och min
lillasyster tar efter mig nu. Hon läser för mina syskon också. Jag läser
mycket, det har jag gjort hela livet för jag gillar att läsa. Det är bara mest
efter sommaren som jag inte hunnit med. (Bella)

Bella svarar också i enkäten att hon får sina boktips från förälder och lärare vilket
stämmer väl med uppgifterna i intervjun. Hon läser mycket ungdomsböcker men också
mycket vuxenlitteratur på ryska. Hon har ryskt ursprung. Här kan man tydligt se att hon
får tips på ungdomsböcker från skolan och vuxenböcker hemifrån.

Cissi från skola A uppger att hon egentligen inte är så läsintresserad och inte hennes
familj heller. Hon läser helst om magi och fantasiböcker, gärna på engelska. Men trots
sitt bristande läsintresse så har hon läst ungdomsböcker som hon tycker är väldigt bra. I
enkäten svarar hon att lästipsen kommer från kompisar, föräldrar och syskon. I intervjun
poängterar hon att kompisarnas tips är viktigast. Eftersom de oftast har samma smak
som man själv. Hon lånar också böcker av sin lillebror som har många böcker.

Av de resterande respondenterna så uppger en att de läst en bok det senaste året och tre
att de läser en bok någon gång. Samtliga fyra respondenter är pojkar. Axel som uppger
att han läser någon gång går på skola A. Han har föräldrar som läser mycket själva och
de läste också mycket för honom som barn. De uppmuntrar honom till att läsa. Han
tycker dock att det finns annat som är roligare. Han har många intressen, bl.a. musik.
Även hans lärare uppmanar honom att läsa mer. Han har läst ungdomsböcker och tycker
att de han har läst är bra, speciellt bra tycker han Sandor slash Ida var. Han uppger
också i enkäten att han får tips av lärare, vilket han också säger i intervjun.
Det här kan kanske vara undantaget som bekräftar regeln. Trots uppmuntrande föräldrar
och lärare läser han lite, och kanske helst inte alls. Möjligen kan man lägga in en liten
brasklapp om kön. Pojkar läser i mindre utsträckning än flickor, i alla åldrar och
grupper. Det är i alla fall något som jag tycker mig kunna utläsa av tidigare
undersökningar.

Övriga tre respondenter går i skola B. En av dem, Daniel, uppger att han läst senaste
året. Hans mamma läser mycket både på svenska, engelska och bosniska. De läste
berättelser på bosniska för honom när han var liten. Han kom till Sverige när han var
fyra-fem år. I enkäten på fråga nr 9 uppger han många incitament till läsning. Lärare,
kompisar, föräldrar, baksidestexten, läser lite i boken samt bokrecension. Vid intervjun
verkar det som kompisar är viktigast för Daniel men att han ibland hittar böcker på
biblioteket själv. I huvudsak vill han läsa fantasy, medeltida sådan med alver och
sådant. Han har läst första delen av Sagan om ringen och alla Harry Potter böckerna.

Erik från skola B uppger att han läser någon gång. Enligt enkäten väljer han böcker
genom att läsa baksidestexten på boken.

Om jag skall läsa går jag och kollar själv. Men om en kompis säger att
den är bra så tror jag på det. (Erik)
Lånar du på biblioteket då? (Intervjuare)
Nej. Mamma köper mycket böcker. Men jag läser inte hela utan bara ett
kapitel, det är så tjocka böcker. Man orkar inte! Vuxenböcker.
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Jag har aldrig lånat på skolbiblioteket. Jag är bara på biblioteket om vi
skall göra något skolarbete. (Erik)

Han har inte läst några ungdomsböcker, säger han, men Harry Potter har han läst och
den tycker han var bra. De tre musketörerna läste han i skolan och den tycker han också
var bra.

Carl från skola B uppger också att han läser en bok någon gång. Han säger att
föräldrarna läser mycket. Både hans mamma och pappa läser varje dag. På frågan om de
läste mycket för honom som barn svarar han inte direkt. Han säger att han kollade på
bilderna själv när hans föräldrar inte ville läsa! Vilket kanske kan tolkas som att de inte
läste så mycket som han önskade i alla fall.
Han väljer böcker efter bokomslag, baksidestext och tips från föräldrarna, vilket också
framkommer i intervjun.

Mamma och pappa tipsar. Jag ser vad de läser och läser samma. De läser
mycket thriller, t.ex. Patricia Cornwall. (Carl)

Han har inte läst några ungdomsböcker utan föredrar thriller och skräck. Han tycker
absolut inte om fantasy heller. Den bästa bok han har läst är Det av Stephen King, tätt
följda av Psycho och Psycho 2.

Föräldrarnas läsvanor verkar spela en stor roll för ungdomarnas läsvanor, men också
deras bokval påverkar ungdomarna i stor utsträckning. Ungdomarna uppger påfallande
ofta att de läser det som föräldrarna läser och läser i dessa fall främst vuxenlitteratur.
Två faktorer framträder som de mest centrala i en diskussion om hemmets betydelse för
daning av läsare. Det första är föräldrarnas aktivitet vad gäller att vägleda barnen och
uppmärksamma deras läsning. Den andra är vilka böcker som finns i hemmet (Wåhlin
& Asplund Classon 1995, s. 114). Då läraren eller bibliotekarien ger boktips är det i
regel ungdomslitteratur som de får tips om. Kompisarnas tips som de uppskattar som
det mest tillförlitliga kan vara både ungdomslitteratur och vuxenlitteratur. Ofta kommer
boktipsen från en vuxen enligt de svar som kommer fram i intervjuerna. Men enligt
enkätsvaren väljer man i huvudsak böcker själv efter baksidestext och bokomslag eller
från kamraters rekommendationer.
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5. Diskussion

Syftet med min uppsats var att jag ville undersöka i vilken utsträckning ungdomar läser
ungdomsböcker, vad de tycker om dem och om och hur de förmedlas.
Genom enkäter och kvalitativa intervjuer har jag försökt skapa mig en bild av detta. I
det här kapitlet kommer jag att diskutera och redovisa de slutsatser som jag har kommit
fram till. Det är ju inget stort material jag har, så några generella slutsatser kan vara
svåra att dra, men man kan ana och påvisa tendenser utifrån mina resultat, anser jag.

5.1 Läser ungdomar dagens moderna ungdomsbok

I mitt totala enkätmaterial var det 64 % som angett att de läst en bok de senaste 4
veckorna och det är samma siffror som återfinns i Kulturbarometern 2000. Man kan
också se en markant skillnad mellan pojkar och flickor där flickorna läser betydligt mer
än pojkarna. Av flickorna var det 26 % som läst en bok den senaste veckan och bland
pojkarna var det 8 % som läst en bok den senaste veckan. Om man tittade på de 4
senaste veckorna var det 44 % av flickorna som läst en bok och motsvarande siffra för
pojkarna var 20 %. Det är en markant skillnad trots att det är en liten snedfördelning i
materialet med 42 flickor och 32 pojkar. Att flickorna läser i större utsträckning än
pojkarna är ett resultat som stämmer väl överens med tidigare undersökningar och även
med den offentliga statistiken, såsom Kulturbarometern.

I min undersökning föredrog majoriteten av ungdomarna ungdomslitteratur framför
vuxenlitteratur. Om man jämför det med de tidigare läsvaneundersökningar som jag har
studerat skiljer sig mitt resultat markant från deras resultat. I dessa tidigare
undersökningar, med undantag för Bergstens, nämns knappast ungdomsboken alls.
Även i Andolf-Johannessons uppsats nämns ungdomsboken, men här rör det sig om
yngre barn i slukaråldern så hennes resultat är inte helt jämförbara ur den aspekten. Att
så många i min undersökning läser ungdomslitteratur kan bero på att de är lite yngre än
de som ingår i de tidigare läsvaneundersökningar som jag har studerat. I de tidigare
undersökningarna har man blandat elever från högstadium och gymnasium. Jag har i
min undersökning bara elever från högstadiet. Enligt Appleyards fem läsarroller
placeras tonårsläsaren in i gruppen Läsaren som tänkare, medan däremot gymnasisten
mer hör hemma i läsarrollen Läsaren som tolkare. Det är en sannolik förklaring till att
mitt resultat skiljer sig så markant från tidigare undersökningar. Den här åldersgruppen
ser ut att vara den grupp som läser mest ungdomslitteratur av alla ålderskategorier, för
att när de börjar på gymnasiet övergå mer till vuxenlitteratur (Appleyard 1990, s. 14f;
Svensson 1989, s. 98).

Men jag tror också att mitt resultat är ett tecken på att ungdomsbokens förnyelse under
1980-talet och framåt har givit nytt liv åt denna genre och ökat dess popularitet hos
ungdomarna, något som också stärks av Bergstens resultat. Ungdomsboken har idag en
stor andel läsare med en övervikt bland flickorna, vilket delvis kan förklaras med att
flickor läser mer totalt sett.
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5.2 Vilken funktion fyller läsningen av ungdomsboken

Majoriteten i min undersökning läser för nöjes skull och anger inte nyttoaspekten som
något huvudargument för sin läsning. I de fall den omnämns är det mer som någonting
de får på köpet. De flesta av ungdomarna är medvetna om att läsningen är viktig och
betydelsefull för deras utveckling men det är inte huvudskälet till att de läser. De
ungdomar som läser mycket upplever det som roligt att läsa medan de som inte läser är
väl medvetna om att de borde läsa men tyvärr inte gör det. Enligt Appleyard så når
nöjesläsningen en topp under högstadieåren för att därefter avta stadigt från åk 9 och
uppåt (Appleyard 1990, s. 99).

Läsarna i min undersökning tillhör framförallt två grupper av läsare enligt Bambergers
läsartyper. Den ena gruppen tillhör de realistiska läsarna som föredrar realistiska
skildringar om den värld vi själva lever i. Denna grupp läsare uppskattar också
ungdomsboken som ren underhållning men också på grund av det ofta realistiska
innehållet. Den andra stora gruppen läsare som är representerad är den romantiska
läsaren som främst återfinns bland de fantasyläsande pojkarna. Den realistiska
ungdomsboken är inte populär i denna grupp. Det framkommer tydligt i mina intervjuer
att man ratar ungdomsboken eftersom man inte alls vill läsa om vardagens realism. Man
uppfattar temat som enbart tråkigt och något som man ju redan vet hur det ser ut och
absolut inte behöver läsa om.Utöver dessa två grupper finns det naturligtvis enstaka
undantag. Ett exempel är Bella, flickan som kan räknas till något så ovanligt som den
estetiska läsaren. Däremot återfinns inte den intellektuelle läsaren i mitt urval, och det
beror nog på att mina läsare är så pass unga. Det är först högre upp i åldrarna som den
typen läsare återfinns när man läser mer lärorik litteratur och också övergår till att läsa
mer facklitteratur för att mer renodlat tillägna sig kunskaper (Bamberger 1965, s. 41;
Svensson 1988, s. 76).

Enligt Furhammars modell för utbyte av läsning är det främst inom två av dessa
kategorier som jag återfinner mina läsare. Den ena gruppen är den där utbytet av
läsningen är främst personligt instrumentellt, dvs. de flesta läser för läsandets egen
skull, det är ett nöje i sig. Man reflekterar över sin läsning och njuter av läsupplevelsen
under läsningens gång. Man identifierar sig och lever sig in i berättelsen.Det är främst i
den här gruppen som man återfinner många av ungdomslitteraturens läsare. Den andra
gruppen är den som kan räknas till läsarutbyteskategorin opersonlig upplevelseläsning
och den består främst av de pojkar som föredrar fantasylitteratur. Det finns flickor som
läser fantasy men inte alls i samma utsträckning. Dessutom skiljer pojkarna och
flickorna sig åt lite på den punkten genom att pojkarna oftare kategoriskt bara läser
fantasy, vilket är ovanligt hos flickorna. Om flickorna läser fantasy läser de ofta också
andra typer av litteratur (Furhammar 1997, s. 139-146).

5.3 Hur upplever ungdomarna ungdomsboken som genre

Mitt resultat visar att det är många som läser ungdomsböcker och uppskattar dem. Det
som de flesta återkommer till är möjligheten att känna igen sig i skildringarna, att de
handlar om personer i den egna åldern och med problem som känns aktuella. Även om
man inte upplever att man har samma problem själv så är de problem som behandlas
relevanta, såsom rasism och mobbning till exempel. De uppskattar att handlingen i en
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berättelse är realistisk och stämmer med deras uppfattning om verkligheten. Ofta kan de
identifiera sig med en eller flera personer i handlingen och de ger också upphov till
tankar hos dem om olika saker som de tycker är viktig. De uppskattar att böckerna ger
dem impulser till eftertanke. Inlevelsen i berättelserna är viktig och möjligheten till det
verkar enligt många respondenter vara stor. Alla de här reaktioner är enligt Appleyard
typiska och viktiga för tonårsläsaren (Appleyard 1990, s. 100). Identitetsarbetet och
utvecklandet av ett mer kognitivt tänkande är också viktigt generellt för tonåringar i
följe ungdomspsykologin (Erling & Hwang 2001, s. 192-194). Ungdomsboken visar att
ungdomarna uppskattar skildringar som är realistiska och den kan förhoppningsvis
fungera som en motvikt mot den kommersiella ungdomskulturen som ibland kan
framstå som mer verklig än verkligheten själv.

Ungdomsboken är enligt Chambers viktig som ett led mot vuxenlitteraturen. Det är
också det resultat som jag utläser ur mina resultat. De ungdomar som läser mycket
ungdomslitteratur läser också generellt sett mer än genomsnittet. Några av dem har
också börjat gå över till att börja läsa vuxenlitteratur parallellt med ungdomslitteraturen.

De ungdomar som läser mycket och då enbart vuxenlitteratur kan lätt räknas och ser
mer ut som undantaget som bekräftar regeln. Ofta läser dessa ungdomar mycket tack
vare att de har läsande föräldrar. De får också lästips av sina föräldrar vilket resulterar i
att de läser vuxenlitteratur. De är ofta läsduktiga och klarar tekniskt sett att läsa
vuxenlitteratur. Men med tanke på Kristina Löcseys resultat känns det osäkert om de
alltid klarar att tolka vuxenlitteraturen. Den här gruppen har inte läst någon
ungdomslitteratur alls eftersom ingen har förmedlat den till dem. Därför har dessa
ungdomar naturligtvis ingen uppfattning om ungdomsboken. Det skulle vara spännande
att undersöka vidare vad ungdomsboken skulle kunna betyda för denna läsgrupp.

Bland de som inte läser så mycket återfinns många av dem som läser populärlitteratur
för vuxna. Populärlitteraturens utbredning är inte så stor i min undersökning som man
har sett i tidigare undersökningar. Som jag nämnt tidigare kan det bero på att jag bara
har högstadieelever i min undersökning. Dessutom påverkar naturligtvis det aktiva
arbetet med ungdomslitteraturen som bedrivs på skola A mitt resultat. Det visar sig
tydligt i min enkät att eleverna i skola A sannolikt läser mer ungdomslitteratur än en
genomsnittselev gör. En annan anledning kan också vara att inställningen till
litteraturförmedlingen har svängt sedan mitten 1970-talet då det allmänt ansågs att man
inte skulle styra barnens smak så hårt. Det betraktades nästan som fult att styra barnens
litteraturval, huvudsaken var att barnen läste och lärarna skulle inte vara smakdomare.
Delvis är det här kanske något som man ser utslag av i de undersökningar som gjordes
under 1980-talet och som domineras så stort av populärlitteraturen.

5.4 Når ungdomsboken fram till sin målgrupp

Idag har man återigen börjat uppmärksamma att barns och ungdomars läsning är mycket
viktig. Men man är också mer medveten om att det är viktigt och har betydelse vad man
läser. Det är många förespråkare för läsning och läsprojekt idag på både lokal, regional
och statlig nivå. Det har startats många nya projekt de senaste åren som fortfarande
pågår.
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Om man bara ser till resultaten från enkäterna kan man tro att de flesta ungdomar gör
sina bokval väldigt självständigt med hjälp av baksidestext och bokomslag.
Kompisarnas tips står också högt i kurs. Men om man sätter dessa svar i relation till
intervjuerna får man en lite annan bild, tycker jag. Både föräldrar, lärare och
bibliotekarier har nog en större roll än vad som framgår av enkäterna. I intervjuerna
framstår föräldrarna som väldigt viktiga för ungdomarnas läsning, både när det gäller
läsfrekvens och bokval. De ungdomar som i stort sett följer föräldrarnas bokval läser i
stort sett bara vuxenlitteratur. Det är lite synd, tycker jag, eftersom jag tror att det för
vissa ungdomar leder till att de läser i mindre utsträckning än ifall de läst
ungdomslitteratur. De som är väldigt läsvana klarar vuxenlitteraturen medan de som
inte är så duktiga läsare nog läser mindre eller inget alls på grund av att
svårighetsgraden blir för hög för dem. Det ser man också en del exempel på i mina
kvalitativa intervjuer.

Lärarna och bibliotekarierna är de som i stort sett förmedlar ungdomslitteraturen. Att
resultatet i enkäten inte visar det särskilt tydligt kan man kanske tolka positivt. De blir
nog påverkade av både lärare och bibliotekarie i sitt bokval men upplever inte det
medvetet. Det som man kan se som positivt med det är att bokvalet inte upplevs som
något som är påtvingat utan mer omvandlas till ett eget val. Därmed upplevs läsningen
sannolikt som frivillig och positiv. Enligt Svensson är det viktigt att undvika att barn
och ungdomar förknippar läsning uteslutande med skolaktiviteter (Svensson 1989, s.
84f).

Däremot visar resultatet i fråga nr 8 i min enkät mycket tydligt vilken effekt en aktiv
litteraturförmedling i skolan verkligen har. I skola A där man arbetar mycket aktivt och
medvetet med förmedlingen av ungdomsboken var läsfrekvensen när det gällde
ungdomsböcker mycket hög. I skola B där man inte arbetar lika aktivt med
skönlitteraturen var siffrorna påfallande låga.

De flesta som arbetar med barn och ungdomar är mycket medvetna om
ungdomslitteraturens existens men tyvärr är det inte så många som har tillräckliga
kunskaper om den för att effektivt kunna förmedla den. Det är också något som har
uppmärksammats framförallt av Chambers, som också anser att det inte är
ungdomslitteraturen som är i kris men förmedlingen av den. Min undersökning visar på
just detta. De som läser ungdomsböckerna läser dem med glädje. Ungdomsboken
fungerar utmärkt och håller en hög kvalitet enligt ungdomarna själva. Men storläsarna
av ungdomsböckerna är detta just på grund av att de har initierade och engagerade
förmedlare av den. Idag framhåller dock många inom både skola och bibliotek att
bristen på tid och resurser gör att det är svårt att hinna skaffa sig tillräckliga kunskaper
om ungdomslitteraturen. Man önskar sig också generellt mer tid för förmedling av
litteratur inom både skola och bibliotek. Det är synd att inte resurserna räcker till
eftersom det verkar finnas en stor vilja inom både skola och bibliotek att få möjlighet att
jobba mer med ungdomslitteraturen.

Min konklusion i korthet blir att ungdomarna läser ungdomsböckerna i mycket större
utsträckning än jag hade förväntat mig. De flesta ungdomar som läser uppger att de
främst läser för nöjes skull, även om de är väl medvetna om nyttoaspekten också.
Ungdomsboken får väldigt lite kritik som genre av de ungdomar som läser den. De
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flesta tycker att den är bra och att den väl uppfyller deras krav på teman, realism,
inlevelse och identifikation, samt att den också kan initiera till reflektion och eftertanke.
Mitt resultat visar tydligt vilken stor betydelse framförallt den ”osynliga” förmedlingen
har som främst sker via lärare och bibliotekarier. Det blev oerhört tydligt i min
undersökning om man ser till skillnaderna i resultat mellan skola A och B. Visst når
ungdomsboken fram till sin målgrupp, men bara om det finns någon som har kunskapen
och tiden att förmedla den.
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6. Sammanfattning

Till grund för denna studie ligger ett personligt intresse för dagens ungdomsbok och
dess målgrupp, ungdomarna. Syftet med uppsatsen är att se om ungdomsboken läses av
dagens ungdomar, hur den upplevs och hur den förmedlas. Undersökningen omfattar en
enkät som besvarats av 74 elever och därefter av kvalitativa gruppintervjuer med totalt
12 elever. I undersökningen ingår också samtal med lärare och bibliotekarier.
Undersökningen genomfördes på två olika högstadieskolor.

För att ge lite bakgrundsmaterial till min uppsats har jag dels med ett kort avsnitt om
ungdomsbokens utveckling till sin nuvarande form, dels nämner jag lite om
ungdomspsykologi, detta för att ge en bättre förståelse för min målgrupp, ungdomarna.

Jag har studerat och beskrivit flera tidigare läsvaneundersökningar som jag funnit
relevanta för min frågeställning. Jag har också belyst frågorna med hjälp av olika teorier
om läsning. Främst har jag studerat J. A. Appleyards teorier om läsning i Becoming a
reader och Sten Furhammars Varför läser du?. Aidan Chambers teorier om vikten av
läsning har jag använt mig av eftersom han speciellt intresserar sig för barn och
ungdomars läsning. Han behandlar också en del om litteraturförmedlingen som är
relevant för uppsatsen. Den offentliga kulturstatistiken har jag främst utnyttjat mig av
för att empiriskt kunna jämföra min undersökning med deras siffror. Det gav mig en
bild av hur representativt mitt material är.

Enkäten redovisas och analyseras först, bland annat med hjälp av diagram. Här gör jag
också en empirisk jämförelse med de tidigare läsvaneundersökningar jag har studerat
samt med den offentliga kulturstatistiken.

De kvalitativa intervjuerna redovisas och analyseras därefter i ett eget avsnitt. Här
prövar jag att analysera mina resultat med hjälp av de olika teorierna om läsning och
läsare som jag har studerat.

Det som framkommer i min uppsats är att ungdomsboken absolut har många läsare
inom sin målgrupp. Det förekommer dock fler flickor än pojkar bland läsarna av
ungdomsböcker. För det första tror jag att det beror på att flickorna totalt sett läser mer
än pojkarna gör. För det andra finns det en stor grupp pojkar som inte uppskattar
ungdomsboken på grund av att den ofta handlar om vardagsrealism. De klargör tydligt
att det inte är något som de vill läsa om. De föredrar att läsa mer orealistiska berättelser,
gärna med detaljerade miljöskildringar som man kan fantisera om och föreställa sig.
Den här gruppen läsare vill helst läsa fantasy-litteratur.

Läsningen fyller olika funktioner hos olika ungdomar. Men de som läser
ungdomsböcker har det gemensamt att de kan indelas i samma grupper av läsare eller
läsartyper så som de beskrivs i de olika teorierna.

Ungdomarna anser i stort sett att ungdomsboken absolut är läsvärd. De tycker att den
uppfyller de förväntningar som de har vad det gäller svårighetsgrad, teman som den
behandlar, realism och möjlighet till identifikation.
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En viktig konklusion i min uppsats tycker jag är att den tydligt visar hur viktigt det är
med en aktiv förmedling av litteratur, i det här fallet ungdomsboken.
Det finns också en enorm vilja hos både lärare och bibliotekarier att arbeta mer med
litteraturföremedlingen än vad som görs idag. Däremot finns det ett uttalat behov av
mer resurser för att kunna genomföra detta i praktiken.
De som kanske har störst behov av ungdomsboken blir de största förlorarna när
förmedlingen inte fungerar eller existerar.

En fortsatt undersökning som kunde vara intressant är att se vad ungdomsboken skulle
kunna tillföra de grupper som inte läser den i dag.



57

7. Källförteckning

Otryckta källor

Enkätsvar från 74 högstadieelever, september 2002
Gruppintervjuer med 12 högstadieelever, oktober 2002
Samtal med 3 lärare, hösten 2002
Samtal med 2 bibliotekarier, hösten 2002

Tryckta källor

Andolf-Johannesson, Karin (1997). Vart tog slukarbarnen vägen?9-12-åringars
biblioteks, läs- och fritidsvanor i en mindre västsvensk kommun.
(Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap vid bibliotekshögskolan,
1997: 41). Borås: Högskolan i Borås.

Appleyard, Joseph A. (1990). Becoming a reader: The experience of fiction from
childhood to adulthood. Cambridge: Cambridge University Press.

Bamberger, Richard (1965). Jügendlektüre: Jugendshriftenkunde, Leseunterricht,
Literaturerziehung. (Schriftenreihe des Buchklubs der Jugend, 1). Wien: Verlag für
Jugend und Volk.

Barns och ungdomars kultur (1998). (Kulturen i siffror, 1998: 1). Stockholm: Statens
kulturråd.

Bergsten, Anna-Lena (1996). Ungdomar läser: Om läs- och biblioteksvanor i årskurs
nio och gymnasieskolan. (Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap vid
bibliotekshögskolan, 1996:1). Borås: Högskolan i Borås.

Brodow, Bengt (1985). Törnrosens bok eller Törnfåglarna: om läsintresse och
litteraturläsning på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan.
(Dokumentationsserie Sv/Fortbildningsavdeln. i Linköping, Sektor svenska, 67).
Linköping

Chambers, Aidan (1987). Om böcker. Stockholm: Norstedts.

Ekström, Anette (2002). Kulturarv eller. Barn & Kultur, nr 4-5, s. 88-90.

Eliasson-Arvidsson, Elisabeth (1999). Mellan klubban och cigaretten: Läsning för barn
och ungdom: ungdomsböcker 1998. Barn & kultur, häfte 3, s. 56-62.

Erling, Ann & Hwang, Philip, red. (2001). Ungdomspsykologi. Stockholm: Natur och
Kultur.



58

Fornäs, Johan & Boethius, Ulf (1994). Ungdom och kulturell modernisering. (FUS-
rapport nr 2). 2. uppl. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB.

Furhammar, Sten (1997). Varför läser du?. Stockholm: Carlsson.

Furuland, Lars, Ørvig, Mary & Svensson, Sonja (1994). Ord och bilder för barn och
ungdom: Ungdomslitteraturen. Stockholm: Rabén & Sjögren.

Furuland, Lars & Ørvig , Mary (1986). Ord och bilder för barn och ungdom 2: Utblick
över barn- och ungdomslitteraturen. Stockholm: Rabén & Sjögren.

Hansson, Jan (1992). Varför missar skolan de goda ungdomsböckerna? Lärarnas
tidning, nr 24, s. 20-21.

Hedlund, Anna (2002). Läsning ska ge barn en bra framtid. G-P, 4 okt. 2002 s. 11.

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: Om
kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur.

Hultén, Gösta (1993). ”Det litterära läsandet är hjärtat i all undervisning.”.
Abrakadabra, häfte 6, s. 26-27.

Karnstedt, Torgny (2002). I begynnelsen var ordet. Barn & Kultur, nr 3, s. 51.

Kulturbarometern 2000 (2001). (Kulturen i siffror, 2001: 1). Stockholm: Statens
kulturråd.

Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek (1997). (Kulturen i siffror,
1997: 1) Stockholm: Statens kulturråd.

Den kulturella välfärden. Elitens privilegium eller en möjlighet för alla? (2002).
(Svenska folkets kulturvanor 1976-1999. En rapport grundad på
Välfärdsstatistiken/ULF). Stockholm: Statens kulturråd.

Kulturens pengar: Samhällsinsatser och privatkonsumtion (2000). (Kulturen i siffror,
1999: 6) Stockholm: Statens kulturråd.

Lantz, Annika (1993). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur.

Lindvall, Björn (1987). Rambo, King, Amadeus och Cosby. Ingår i Skräplitteratur för
barn och tonåringar? 2. Ungdomsläsning. s. 97-107. Lund: Bibliotekstjänst.

Lundqvist, Ulla (1988). Bland grottbjörnar, törnfåglar och monster: en analys av
ungdomars läsning. Lund: Bibliotekstjänst.

Lundqvist, Ulla (1994). Tradition och förnyelse: Svensk ungdomsbok från sextiotal till
nittiotal. Stockholm: Rabén & Sjögren.



59

Löcsey, Kristina (1999). Tycker du som jag? Vad sju ungdomar anser om en
bibliotekaries bokval. (Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap vid
bibliotekshögskolan, 1999: 61). Borås: Högskolan i Borås.

NORDICOM (2002) Sveriges mediebarometer: 2001. Göteborg: NORDICOM-Sverige.

Olsson-Jers, Cecilia (2002). Människor och miljöer under 1900-talets historia. Barn &
Kultur, nr 4-5, s. 91.

Svensén, Rebecka (2001). Kulturministern: Läsvanor handlar om mer än bokutgivning
och utlåning. Kultur & politik, nr 4, s. 3-5.

Svensson, Cai (1988). Att ge mening åt skönlitteratur: Om barns och ungdomars
utveckling till läsare. (Forskning och svenskundervisning 3, SIC 19). Linköping:
Universitetet, Tema Kommunikation.

Trost, Jan (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.

Ungdomsstyrelsen (1998). Ny tid - Nya tankar? Ungdomars värderingar och
framtidstro. (Ungdomsstyrelsens utredningar, 10). Stockholm: Ungdomsstyrelsen

Wilhelmsson, Wivianne, red. (2000). Listiga räven i Rinkeby Ingår i
Wilhelmsson,Wivianne, red. Som fisken i vattnet, s. 69-73. Lund: Bibliotekstjänst.

Wåhlin, Kristian & Asplund Carlsson, Maj (1994). Barnens tre bibliotek: Läsning av
fiktionsböcker i slukaråldern. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB.

Ziehe, Thomas (1989). Kulturanalyser: Ungdom, utbildning, modernitet: Essäer
sammanställda av Johan Fornäs och Joachim Retzlaff i samarbete med författaren.
Övers. Joachim Retzlaff. Stockholm/Stehag: Symposion Bokförlag & Tryckeri AB.



60

Bilagor



61

Bilaga 1: Enkät

Hej!
Jag heter Lena Tellefsen och läser på Bibliotekshögskolan i Borås. Som en del i
utbildningen ingår det att skriva en magisteruppsats. Min magisteruppsats handlar om
ungdomar och deras läsning. Därför skulle jag vara tacksam om ni ville ta er tid och
hjälpa mig genom att fylla i följande frågeformulär.
Ni får självklart vara helt anonyma och resultatet är det bara jag som skall använda i
mitt uppsatsarbete.

Med ett stort tack på förhand för hjälpen!
Lena Tellefsen

Enkät till ungdomar om deras läsvanor

1. Är du tjej eller kille?
Tjej

Kille

2. Födelseår?

3. Vilken årskurs går du i?

4. När läste du senast någon bok? Här menas läsning för nöjes skull, inte
läxläsning eller studier. (Lyssna på talbok jämställs med att läsa bok.)
Senaste veckan

Senaste 4 veckorna

Senaste halvåret

Senaste året

Någon gång

Aldrig

5. Räkna upp tre böcker som du tyckt mycket om? Skriv gärna författare och titel.
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6. Vilken bok har du läst senast?

7a. Vilken är den bästa bok du läst?

7b. Exempelvis vad var det som var så bra med den?

8. Har du läst någon av följande böcker? Ett eller flera svarsalternativ kan ges

Vinterviken av Mats Wahl

Hjärtans fröjd av Per Nilsson

Jag saknar dig, jag saknar dig! av Peter Pohl

Sandor slash Ida av Sara Kadefors

Cafè Brazil av Anita Eklund Lykull

Sanning eller konsekvens av Annika Thor

Eldens gåta av Henning Mankell

Pistolen av Annika Holm

Dogge av Mikael Engström

Den grymma leken av Celia Rees

Mörka strömmar av Eva Bunting

Kära tjejer av Jacqueline Wilson

Säg något av Laurie Halse Anderson

Anna@jorden.com av Anne Ch. Östby
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9. Hur gör du när du väljer böcker? Ett eller flera svarsalternativ kan anges.

Bokomslag

Baksidetext

Läser lite i boken

Tips av kompis

Tips av syskon

Tips av förälder

Tips av lärare

Tips av bibliotekarie

Bokrecension

På annat sätt. Ange gärna vad

10. Vill du komplettera med något mer än frågorna i enkäten?

11. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju om läsning och
ungdomsböcker? Ange i så fall namn och klass.

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2: Förteckning över omtyckta böcker

Ungdomslitteratur Totalt Flickor Pojkar
Agrell Wilhelm Dödsbudet 1 1
Alcott L M Unga kvinnor 1 1
Anderson Laurie H Säg något 2 2
Baron von Münchhausens äventyr (Förf finns 2 alt.) 1 1
Benning Elizabeth Värsta bästa vänner 1 1
Berggren Mats Sent ute 1 1
Bertin Eddy C Blodröda rum 1 1
Blyton Enid Fem-böckerna 2 2
Cann Kate Djupt vatten 1 1
Chick Sandra Men jag då? 1 1
Coleman Michael Internetdetektiverna 1 1
Cormier Robert Terror i natten 1 1
Dumas Alexander De tre musketörerna 2 1 1
Eklund Lykull Anita Snöleopardens år 1 1
Engström Mikael Dogge 1 1
Erlingsson Fridrik Benjamin Duva 1 1
Ferris Jean Carpe Diem 1 1
Fleischman Paul Värdshuset 1 1
Franklin Dixon Skräckens hus 1 1
Gaarder Jostein Spelkortsmysteriet 1 1
Gahrton Måns Eva & Adam 1 1
Godden Rumer Scenens barn 1 1
Gorman Carol Modelltävlingen 1 1
Gripe Maria Tordyveln flyger i skymningen 1 1
Hedman Sofia Jag vill ha ett liv 1 1
Jones Rhodri Misstänkt 1 1
Kadefors Sara Sandor slash Ida 11 10 1
Krog Niklas En krigares hjärta 1 1
Krog Niklas En magikers styrka 1 1
Küchen Maria Sång till en fjäril 4 4
Lewis C S Narnia-böckerna 1 1
Lian Torun Bara molnen flyttar stjärnorna 1 1
Lian Torun Frida med hjärtat i handen 1 1
Lian Torun Inte naken inte klädd 1 1
Lindgren Astrid Pippi Långstrump (barn) 1 1
Linklater Eric Det blåser på månen 1 1
Lowery Nixon Joan Skrik inte 1 1
Lundgren Max Dubbelspel 2 2
Mac Phail Catherine Missing (Eng) 2 2
Magorian Michelle God natt Mr Tom 2 2
Mankell Henning Eldens hemlighet 7 6 1
Marryat Frederick Den flygande holländaren 1 1
Marsden John Imorgon när kriget kom 2 1 1
McClintock Norah Shakespeare och spinkiga ben 2 2
McDaniel Lurlene Ge inte upp, Carrie 1 1
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Ungdomslitteratur Totalt Flickor Pojkar
Montgomery L M Anne på Grönkulla 2 2
Moore Ishbel Mamma till sin mamma 2 2
Nilsson Per Du och du och du 1 1
Nilsson Per Ett annat sätt att vara ung 1 1
Nilsson Per Hjärtans fröjd 2 1 1
Nilsson-Brännström Moni Klassresan 1 1
Nixon Joan Lowery Skuggor i natten 1 1
Nordin Magnus Det fjärde offret 2 2
Olsson S, Jacobsson A Bert/Sune-böckerna 7 5 2
Pascal Francine Cathrines stora kärlek 1 1
Pascal Francine Tvillingarna på Sweet Valley 2 2
Paulsen Gary Yxan 1 1
Pinkwater Daniel Pojken från mars 1 1
Pohl Peter Jag saknar dig, jag saknar dig 3 3
Rowling J K Harry Potter-böckerna 19 9 10
Sachar Louis Ett hål om dagen 3 3
Stjernholm Raeder Karin Rut-Emma-böckerna 1 1
Sundh Kerstin Miranda-böckerna 1 1
Tetzner Liza Sotarpojken 2 2
Thor Annika En ö i havet(serien) 5 5
Thor Annika Sanning eller konsekvens 4 4
Tidholm Anna-Clara Ett fall för nalle 2 2
Trenter Laura Det brinner 1 1
Wahl Mats Den osynlige 2 2
Wilson Jaqueline Kära tjejer 1 1
Wirèn Torgny Om änglar kunde tala 1 1
Vries Anke de Blåmärken 2 1 1
Wästberg Anna-Lena Huggaren 1 1
Summa: 144 102 42
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Vuxenlitteratur Totalt Flickor Pojkar
Adams Douglas En liftares guide till galaxen 1 1
Bernall Misty Hon svarade ja 2 2
Bloch Robert Psycho 2 1 1
Bloch Robert Psycho 1 1
Blundell Nigel Världens största kriminalgåtor 1 1
Courtenay Bryce Ensam är stark 1 1
Eddings David De utvalda 1 1
Gardell Jonas En komikers uppväxt 1 1
Gerrbo Erik Sorgen och glädjen 1 1
Goldman Jane Arkiv X 2 2
Guillou Jan Ondskan 3 3
Harris Thomas Hannibal 1 1
Harris Thomas När lammen tystnar 1 1
Jordan Robert Sagan om drakens återkomst 1 1
Karnstedt Torgny Låtsaskungen 1 1
Kay Susan Elisabet 1 1
Keyes Marian Vattenmelonen 1 1
King Stephen Det 3 3
Koranen 1 1
Mankell Henning Den femte kvinnan 1 1
Marklund Liza Gömda 3 2 1
Pelzer Dave Pojken som inte fanns 1 1
Pelzer Dave Pojken som kallades för det 4 4
Price Nancy Sova hos fiender 1 1
Sparks Nicholas Kärleksbrev 1 1
Starring Boris Messias 1 1
Tolkien JRR Bilbo 3 3
Tolkien JRR Sagan om ringen (triologin) 18 5 13
Summa: 58 25 33
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Bilaga 3: Förteckning över bästa bok

Ungdomslitteratur Totalt Flickor Pojkar
Anderson Laurie H Säg något 1 1
Benning Elizabeth Värsta bästa vänner 1 1
Cann Kate Djupt vatten 1 1
Dixon Franklin Skräckens hus 1 1
Engström Mikael Dogge 1 1
Gaarder Jostein Spelkortsmysteriet 1 1
Gahrton Måns Eva & Adam 1 1
Genberg Kjell E Jagad 1 1
Gorman Carol Modelltävlingen 1 1
Gripe Maria Agnes Cecilia 1 1
Jones Rhodri Misstänkt 1 1
Kadefors Sara Sandor slash Ida 4 3 1
Krog Niklas En krigares hjärta 1 1
Lewis C S Narnia-böckerna 1 1
Linklater Eric Det blåser på månen 1 1
Marsden John Imorgon när kriget kom 1 1
Olsson S, Jacobsson A Bert-böckerna 4 1 3
Pascal Francine Cathrines stora kärlek 1 1
Paulsen Gary Yxan 1 1
Pinkwater Daniel Pojken från mars 1 1
Pohl Peter Jag saknar dig, jag saknar dig 2 2
Rowling J K Harry Potter 13 6 7
Thor Annika Sanning eller konsekvens 1 1
Tidholm Anna-Clara Ett fall för nalle 1 1
Trenter Laura Det brinner 1 1
Summa: 44 25 19

Vuxenlitteratur Totalt Flickor Pojkar
Adams Douglas Liftarens guide till galaxen 1 1
Courtenay Bryce Ensam är stark 1 1
Eddings David Safirrosen 1 1
Goldman Jane Arkiv X 1 1
Harris Thomas Hannibal 1
Kayes Marian Vattenmelonen 1 1
King Stephen Det 2 2
Price Nancy Sova hos fienden 1 1
Starling Boris Messias 1 1
Tolkien JRR Bilbo 1 1
Tolkien JRR Sagan om ringen (trilogin) 10 2 8
Wirèn Torgny Om änglar kunde tala 1 1
Summa: 22 9 13
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Bilaga 4: Intervjumanual

Formalia: kön, ålder, skola, klass, kanske lite om fritidsintresse?

Om du/ni läser varför gör ni det?
Nöje
Nytta
Tvång

Läste era föräldrar för er när ni var små? Eller fanns det någon annan som läste för er?
Läser ni mycket i ditt/ert hem: föräldrar, syskon? Uppmuntrar föräldrarna er till läsning?
Någon annan speciell person som stimulerat till läsning?

Läser ni ungdomslitteratur/böcker?
När ni läser ungdomsböcker är det i skolan?
I så fall diskuterar ni böckerna med varandra i klassen?
Hur påverkar det er att diskutera böckerna tycker ni?

Läser ni ungdomsböcker på fritiden?
Läser ni annat? Vad?
Diskuterar ni med kompisar, föräldrar, andra det ni läst?

 Vad tycker ni om ungdomsböckerna som ni har läst?
Identifiering
Problemställningar
Realism
Teman
Livssyn
Kunskap
Informationsvärde
Litterärt värde
Förståelse för andra/andras livssituation

Vad ger det er personligen att läsa?
Förändras man själv, hur påverkas man, påverkas ens åsikter, människosyn, kunskaper,
språk, empati etc?

Hur skall en bra bok vara?
Personer
Handling
Miljöer
Ge gärna exempel och förklara varför?

Hur hittar ni de böcker som ni vill läsa?
Skola, lärare, bibliotek, hemma, kompisar etc.


