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Abstract: The aim of this thesis is to examine patterns in the way young adults 

choose the literature they read, and to assess the importance of gender 
as a factor. Using qualitative methods, the empirical material has been 
based on research on gender and reading, and on three group interviews 
with participants aged between 16 and 18 years old; there were between 
four and six participants in each group. The participants were all 
students at the same school and the interviews were carried out in the 
school library. The theoretical framework focuses on literature on 
reading and gender. In the analysis, the study is related to the theories 
of Louise M. Rosenblatt and Yvonne Hirdman. 

 
 The conclusion is that young adults read for a variety of reasons, but 

first and foremost to find the meaning of their lives and to learn how to 
become good and successful adults.  

 
The majority of girls in the study are interested in reading about 
other young adults who live lives they can identify with. Those who 
claim to be readers, read to escape from reality; they love to be 
transported to a world which is totally different from the one they 
know. 

 
 The boys read to find out things, their reading has a purpose. They read 

both fiction and non-fiction. The boys are in the process of developing 
their male genus, and have no wish to be associated with female values.  

 
 All the young adults claim that it is important to be oneself. In real life, 

however, it proves very difficult to live up to this ideal. 
 

Nyckelord: genus, genusvetenskap, läsning, fokusgruppintervju, ungdom, tjejer, 
pojkar, identitet 
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1. INNLEDNING 
 
I 13 år har jeg jobbet som skolebibliotekar på en videregående skole. Et av bibliotekets 
fokusområder har hele tiden vært lesing og lesestimulering. På ulike måter har jeg i samarbeid 
med lærere arbeidet med å formidle litteratur og leseglede til elevene våre, hovedsakelig 
gjennom skolens årlige lesekonkurranse for alle elever. I løpet av disse årene har jeg møtt 
mange elever, og hatt gleden av å se enkelte oppdage boken og den gode fortellingen fordi de 
ble presentert for den boken som passet akkurat for dem.  

 
Elevene er alle svært ulike. Noen er allerede godt utviklede lesere ved 16 års alder, og leser 
uten problemer engelske fantasybøker på 600 sider. For disse elevene fungerer jeg som en 
hjelp til å skaffe bøker de vil lese. De vet hva de liker, og skaffer selv rede på titler de gjerne 
vil lese. Disse elevene har lite behov av veiledning for å finne en god bok, de er så rutinerte 
lesere at de selv klarer å plukke ut det de liker. Andre elever har motsatt utgangspunkt. De har 
ikke lest en bok på mange år før de begynner på videregående (noen har aldri lest en bok), og 
opplever en enorm mestringsfølelse etter å ha lest en liten bok på 50 sider. 

 
I dette spennet møter jeg hver dag elever, og utfordringen blir å gi rett bok til rett elev. Min 
tanke er at det finnes en bok for alle, også for de som ikke har lyst til å lese, eller tror at de 
ikke klarer det. Etter så mange år i skolebibliotek, har jeg etter hvert skaffet meg kunnskap 
om hvilke bøker som kan passe til ulike typer ungdom. I samarbeid med lærerkolleger 
orienterer vi oss i bokmarkedet og kjøper inn bøker vi tror kan slå an blant elevene. Vi har 
klare tanker om hvilke emner vi skal kjøpe inn til bruk i ulike klasser, og vi har tidligere kjøpt 
inn sett med bøker til bruk på ulike studieretninger ut fra hvilke temaer de tar opp. På helsefag 
har vi kjøpt inn bøker rundt temaet psykisk helse (Kjersti Scheen: Stup og Kari Sverdrup: 
Verden, liksom). På media og kommunikasjon har vi kjøpt inn de svenske forfatterne Sören 
Olsson og Anders Jacobsson sin Emanuel. Denne boken handler om en gutt som går fotolinja 
i videregående skole, ikke ulikt våre elever. Til elevene på teknisk industriell produksjon har 
vi kjøpt boka Historien om Glenn Anton av Thor Soltvedt som handler om en gutt som går på 
byggfag i videregående skole, en hverdag ganske lik elevenes egen. Vi har også den korte 
spenningsromanen Den ømme morderen av Arne Berggren. Til elevene på 
studiespesialisering har vi kjøpt bøker som omhandler et flerkulturelt ungdomsmiljø (Arne 
Svingen: Frosten kom tidlig) og en bok som handler om en ung jentes vanskelige inntreden i 
videregående skole (Ingelin Røssland: Handgranateple). Alle disse titlene har en handling 
som ungdommene kan relatere sine egne liv til. Jeg og mine kollegaer oppdaget tidlig at 
særlig de elevene som tidligere hadde lest lite, hadde nytte og glede av å lese om andre 
ungdommers liv. Når de fikk lese om andre ungdommer som levde omtrent på samme måte 
som dem selv, oppsto det en identifisering mellom bok og leser som førte til at ungdommene 
fikk et personlig utbytte av det de hadde lest. Når miljøet i bøkene er kjent for leseren blir 
fortellingen samtidig mer meningsfull. De mer erfarne leserne kan lese tekster av ulike 
sjangre og vanskelighetsgrader uten problemer. De takler å lese om miljøer som er helt 
fremmede for dem fordi de har opparbeidet seg kunnskap og god leseforståelse gjennom 
tidligere lesing. 

 
Vi tror og mener mye om hva elevene våre liker å lese, men har aldri undersøkt dette på noen 
vitenskapelig måte. Skolen vår har fem ulike studieprogrammer, og jeg har i mine år som 
bibliotekar opplevd at elevene er svært ulike. Jeg må innrømme at jeg har forutinntatte 
meninger om elevenes leselyst og -preferanser på de ulike programmene, og at det kommer til 
å bli vanskelig å gå inn i denne undersøkelsen med et nøytralt utgangspunkt. Det er kanskje 
heller ikke nødvendig. Jeg kan bruke mine oppfatninger om elever på forskjellige 
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studieprogram som et startpunkt for min studie, og justere meg selv underveis. Noen av mine 
forutinntatte meninger kommer ganske sikkert til å bli bekreftet, andre ikke. Min viten om 
unges lesevaner vil ganske sikkert bli mer nyansert, og jeg kommer til å lære mye nytt.  
 
1.1 Problembeskrivelse 
 
Som skolebibliotekar i videregående skole har jeg opp gjennom årene dannet meg 
oppfatninger om hva som er typiske ”jentebøker” og hva som er typiske ”guttebøker”, og 
hvilke bøker som har en mer nøytral profil. Dette er oppfatninger som har festet seg litt etter 
litt, og jeg har nå lyst til å utfordre mine egne holdninger, og sikkert også fordommer, og 
undersøke gutters og jenters forhold til lesing og genusidentitet. Jeg håper denne studien vil 
være av interesse for alle som jobber med ungdom og lesing, slik som morsmålslærere, 
skolebibliotekarer, bibliotekarer i folkebibliotek og andre med interesse for lesing. 
 
Målet med denne oppgaven er å se på sammenhengen mellom ungdommers lesing og 
utvikling av genus. Jeg vil undersøke hvilke mønstre som trer fram i unge gutters og jenters 
valg av litteratur og hvilken rolle genus spiller i de unges lesing.            
 
1.2 Problemstilling 
 
Jeg vil i denne kandidatuppsatsen se på sammenhengen mellom gutters og jenters lesing og 
utviklingen av genusidentitet. For å kunne svare på dette, har jeg valgt følgende 
problemstilling: 
 

• Hvilke mønstre kan sees i gutters og jenters valg av litteratur?  
• Hvordan blir genus en faktor i deres lesing?  
 

1.3 Begreper 
 
Jeg vil her definere noen av de begrepene jeg bruker i oppgaven, og også vise hvordan jeg 
bruker dem. 
 
1.3.1 Genus 

 
Jeg skal i denne oppgaven bruke genus i betydningen menneskets sosiale kjønn. I den svenske 
Nationalencyclopedin står genus definert som “begrepp inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de 
föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.”(...)”I 
högre grad än i den tidigare kvinnoforskningen används begreppet för att betona relationen 
mellan könen, dvs. att uppfattningar, normer och idéer om kön skapas relationellt, samt som 
ett redskap för att studera de i tid och rum varierande formerna av vad som uppfattas som 
manligt och kvinnligt. Genuskonstruktioner utmärks av ett motsatstänkande som skapar 
skillnader, isärhållande och makt.” 
  
Begrepet ble tatt i bruk på en ny måte for første gang i USA rundt 1970. Den engelske termen 
”gender” har på svensk blitt oversatt til genus. Dette er opprinnelig en grammatisk og 
biologisk term som er ført over til et annet område, her tanker om kjønn, og gitt en ny 
betydning. Genus sees av genusforskerne som noe sosialt og kulturelt konstruert, i motsetning 
til kjønn. Termen ble tatt i bruk i Sverige på 1980-tallet, men ikke i de andre nordiske landene 
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(Höglund 2000, s. 32). Da det ikke finnes noe godt alternativ for dette begrepet på norsk, 
kommer jeg til å anvende den svenske termen i denne oppgaven, i betydningen sosialt kjønn. 
 
1.3.2 Genusforskning 

 
Genusforskning er forskning rundt genus der det mannlige og kvinnelige blir satt i fokus. 
Nationalencyclopedin definerer genusforskning som “forskning, ofta av tvärvetenskaplig 
karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus.” 
Denne forskningen har fokus på betydningen av kjønn og kjønnsrelasjoner, og den kritiserer 
etablerte forskningsfelt som gjør mannen og det mannlige til norm, og kvinnen til det 
avvikende kjønnet. Problemformulering er viktigere enn disiplingrenser i valg av 
forskningsspørsmål. Målet er å frigjøre kvinnene og forbedre vilkårene for kjønnene 
(http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/lang/genusforskning).   

 
1.3.3 Lesing 

 
I denne oppgaven studerer jeg hovedsakelig lesing av lengre tekster, først og fremst romaner. 
Det er den typen lesing hvor man fordyper seg i boken over en viss tid. Inkludert her er både 
lesing ungdommene gjør på fritiden og lesing av romaner i skolesammenheng. Noen av 
informantene oppga at de leste lengre fiksjonstekster på internett, disse utsagnene har jeg 
inkludert i studien. Senere i oppgaven skal jeg relatere denne typen lesing til tidligere 
forskning. 

 
1.3.4 Ungdom 

 
Store norske leksikon på internett definerer ungdom som ”betegnelse på en egen livsfase 
mellom barndom og voksenliv” (http://snl.no/ungdom). Ungdomstiden regnes vanligvis å 
være tenårene fra 13-19 år. Mine informanter er i alderen 16-18 år og kommer innenfor denne 
definisjonen. 
 
2. TIDLIGERE FORSKNING 
 
Jeg vil her presentere et knippe utvalgt litteratur som har relevans for oppgaven. 
Forskningsoversikten kretser rundt de to emnene som er i fokus i oppgaven, lesing og genus. 
Jeg begynner med den forskningen som er mer generell og beveger meg så over til forskning 
som er spesielt rettet mot ungdoms lesing. Jeg har lagt hovedvekten på forskning på ungdom, 
da jeg mener dette er mest relevant for min studie.  
 
2.1 Om lesing og genus 
 
Catherine Sheldrick Ross og Mary K. Chelton redegjør i artikkelen Readers advisory: 
matching mood and material (Library Journal nr. 2, s. 52-55) for en intervjuundersøkelse som 
peker på 5 elementer som er betydningsfulle for voksne leseres valg av bok. Denne 
undersøkelsen dreier seg i hovedsak om voksne lesere, men jeg mener resultatet også har 
overføringsverdi til min studie av ungdoms lesevaner. 
 
Følgende fem elementer påvirker leseren i valg av litteratur: 
 

1. Hva slags erfaring søker leserne? (spenning, kjent og trygt, nytt og overraskende) 
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Her handler det om hvorfor leseren har valgt en bestemt bok, hvilket motiv hun har. 
Ønsker leseren en lettlest bok, eller noe tyngre som gir mer motstand. Kanskje leseren vil 
ha noe kjent og trygt heller enn å prøve å lese noe nytt som de ikke har prøvd før.  

 
2. Valget av litteratur påvirkes av hvilke informasjonskilder leseren bruker for å orientere 

seg i den litteraturen som finnes. 
 

Ross og Chelton finner at leserne finner bøker ved å besøke biblioteket eller ved å kikke i 
hyllene i bokhandler. Leseren ser på omslag og baksidetekst. På biblioteket kikker de i 
hylla for innleverte bøker, og ser hva andre har lånt før dem. De får tips fra venner og 
kjente, og de plukker også opp boktips fra radio, TV og internett.  

 
3. De preferanser eller krav leseren stiller til litteraturen. 

 
Dette punktet handler om hvilken type litteratur leseren foretrekker for tiden. Kanskje 
ønsker leseren å lese en tykk bok, eller en annen gang noe kort og lettlest. Det kan handle 
om hvilken sjanger leseren foretrekker, f.eks. historiske romaner eller fantasy-sjangeren.  

 
4. Sjanger, forfatter, tittel, omslagsdesign og forlag er viktige elementer ved valg av 

litteratur. 
 

Bokens utseende, forfatter, tittel og sjanger er eksempler på elementer som leseren tar i 
betraktning ved valg av bok. Noen lesere ser etter forfattere de alt har lest og gjerne vil 
lese mer av, andre lar seg påvirke av bokens omslagsdesign, eller hvilket forlag som har 
gitt ut boken. 

 
5. Tilgjengeligheten av litteraturen. (intellektuelt, fysisk tilgjengelighet) 

 
En bok kan gjøres tilgjengelig på flere måter. Fysisk tilgjengelighet er den mest direkte 
formen for tilgjengelighet. Hvor store anstrengelser er leseren villig til å legge ned for å 
skaffe en bok? Blir det for vanskelig, gir han kanskje opp og velger annen litteratur. 
Intellektuell tilgjengelighet handler om hvor mye leseren vil anstrenge seg for å komme 
gjennom en bok. Emosjonell tilgjengelighet handler om hvor godt boken innehar den 
samme sinnsstemning som leseren på tidspunktet den blir lest. En person som nettopp har 
mistet et familiemedlem vil kanskje ikke orke å lese historier fra virkeligheten om noen 
som også har mistet noen de holdt av.     

 
Janice A. Radway er en banebrytende resepsjonsforsker innen populærkultur. Hun har forsket 
på de psykologiske forklaringene til kvinners lesing av populærfiksjon, i hovedsak romantiske 
bøker. Hun har sett på de sosiale sammenhengene kvinner leser i og hun finner at kvinner 
leser romantisk skjønnlitteratur fordi den patriarkalske kulturen de lever i ikke er i stand til å 
tilfredsstille kvinnenes behov. Kvinner velger å lese for sin egen skyld, handlingen 
demonstrerer selvstendighet. Disse kvinnene er vant til å ta seg av mann og barn og å sette 
egne behov på vent. For dem blir lesehandlingen en egoistisk handling hvor de får en pause 
fra hverdagens krav. De identifiserer seg med de kvinnelige hovedpersonene i bøkene, og får 
gjennom lesingen den omsorg og oppmerksomhet de savner i hverdagen (Radway 1991, 213).  
 
Radways studie er, i likhet med Ross og Chelton, utført på voksne kvinner, men resultatene 
mener jeg har overføringsverdi også til en studie som handler om ungdommers lesevaner. De 
er i en fase hvor lesingen blir en hjelp til å modnes til voksne individer. På samme måte som 
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Radways kvinners lesing var en selvstendighetshandling mot en mannsdominert kultur, kan 
ungdommers lesing også være en protest mot den voksne verden som prøver å styre dem og få 
dem til å passe inn i mønstre de gjør opprør mot (Lövgren 1991, s. 116). 
 
Karin Lövgren er en forsker som har intervjuet unge jenter i tenårene om deres lesing av 
romantiske bøker. I artikkelen Farlig lockelse: om tonårsflickors läsning av romantikböcker 
(Ganetz & Lövgren 1991) gjengir hun hoveddelene av denne studien. På flere viktige punkter 
stemmer resultatene fra denne studien overens med Radways resultater.  
 
Lövgren ville undersøke hva og hvor jenter leser, når de leser og hvordan de beskriver sin 
lesning for å få svar på hvorfor jenter leser denne typen litteratur (1991, s. 98). Jentene vet at 
skolen og andre voksne ikke “godkjenner” deres valg av romantisk litteratur. Disse bøkene 
blir ikke sett på som “kvalitetslitteratur” av de voksne. Denne lesingen blir jentenes protest 
mot voksenverdenen. De er i grenselandet mellom barn og voksen, og valget av litteratur 
markerer avstand til foreldregenerasjonen. Jentene leser romantisk litteratur for å bearbeide 
spørsmål de lurer på. De orienterer seg mot voksenlivet og parforhold ved å lese om temaer 
som interesserer dem. Lesingen er en avgrensning mot skoledagen, og markerer et skille 
mellom skoledag og fritid. Når jentene leser, er det de selv som bestemmer over sin egen tid. 
Leseopplevelsen er preget av positive følelser, de nyter å lese, samtidig som de også 
reflekterer over bøkene og det som tas opp der, og de funderer over om bøkenes skildring av 
kjærlighet er realistiske eller ikke (1991, s. 116).  
 
Lövgrens studie av unge jenters lesing speiler delvis Radways forskning på kvinnelige lesere 
av romantisk litteratur. Både unge jenter og voksne kvinner leser som en protest mot en 
verden som ikke tar hensyn til deres behov. Lesingen gir dem positive følelser, og i likhet 
med Radways kvinner som leste for å skape seg et rom i hverdag fylt med krav fra mann og 
barn, markerer lesingen for Lövgrens unge jenter et skille mot skolen og de krav som de 
voksne stiller til dem.  
 
En annen forsker som har undersøkt ungdommers lesevaner er Anne Reeves. Hun er professor 
i engelsk ved University of Michigan, og redegjør i boken Adolescents talk about reading: 
exploring resistance to and engagement with text for funnene hun har gjort gjennom 
dybdeintervjuer med fem ungdommer i tenårene, to jenter og tre gutter.  
 
Hun fant at ungdom først og fremst leser for å forstå hvordan de skal bli en sterk voksen som 
også er en god og kjærlig person. Alle ungdommene leste målrettet for å få kunnskap og hjelp 
til å skape seg voksne og selvstendige liv. De var opptatte av framtiden sin, og hvordan de på 
best mulig måte kunne forberede seg til voksenrollen (Reeves 2004, s. 234). 
 
Jentene leser for å finne kvinnelige rollemodeller som kan hjelpe dem til å bli selvstendige og 
sterke kvinner, og for å få kunnskap om forholdet mellom mann og kvinne. De ønsker å ha et 
lykkelig familieliv som voksne, og de leser for å få kunnskap om hvordan de kan ha et 
likeverdig forhold med en partner. De ønsker å lese om sterke og selvstendige kvinner som tar 
gode beslutninger angående sine egne liv. De kvinnelige hovedpersonene ble rollemodeller 
for jentene, og lærte dem noe om hvordan de selv kan være en endringsfaktor i sine egne liv 
(Reeves 2004, s. 235).  
 
Guttene hadde som mål med lesingen å finne mannlige rollemodeller som kunne vise dem 
hvordan de kunne bli sterke og selvstendige menn, og også gode menn. Bøkene de leste viste 
at alle guttene valgte litteratur som på ulike måter handlet om sterke og vellykkede menn. 
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Disse mennene ble forbilder for guttene i deres egen søken etter en mannlig identitet.  Alle 
guttene i undersøkelsen uttrykte på ulikt vis at de brydde seg om andre mennesker (Reeves 
2004, s. 234).  
 
Ungdommene oppga ulike grunner til at de leste. En del unge leser for å lære nye ting. En 
type lesing er den de gjør fordi de må, oftest i forbindelse med skole og lekser. De leser også 
fordi de vil lære mer om noe de er interesserte i. Lesing blir da et av flere mulige verktøy for å 
skaffe informasjon, på linje med TV, blader og lignende (Reeves 2004, s. 236).  
 
Fiksjonsleserne elsker å flykte fra virkeligheten. De elsker å forsvinne inn i historien og bli 
tatt med til et annet sted. De lever seg sterkt inn i det de leser. Opplevelsen lesing gir dem er 
unik og kan ikke oppnås på andre måter, derfor fortsetter de å lese, og lar ikke andre 
aktiviteter komme mellom dem og en god bok. De skjønner ikke hvorfor noen vil lese om noe 
som er sant. De synes at virkeligheten presser på fra alle sider, og de elsker muligheten 
lesingen gir dem til flukt fra det virkelige liv (Reeves 2004, s. 236).  
 
Faktaleserne derimot, kan ikke skjønne at noen vil lese om noe som ikke er sant. De liker også 
å lese, og kan bruke mye tid på det. De ønsker fakta og informasjon, og synes at lesing av 
romaner er bortkastet tid. (Reeves 2004, s. 236). 
 
Reeves finner at i overgangen til puberteten er det mange unge som mister interessen for 
lesing, og de leser mindre enn før. De får ofte mindre tid, og nå prioriterer de heller å være 
med venner på kjøpesenteret framfor å bli hjemme og lese en bok. De blir mer interesserte i 
sine jevnaldrende, og nå øker interessen for å lese om andre ungdommer, både i romaner, i 
ukeblader og lignende (Reeves 2004, s. 238). Det er viktig for dem at personene i bøkene 
ligner dem selv og at de kan identifisere seg med karakterene (Reeves 2004, s. 240). De 
ønsker derimot ikke å lese om ungdommer som mister kontrollen over sitt eget liv, eller på 
andre måter mislykkes, da leser de heller en bok med voksen hovedperson. De er ute etter 
litteratur som kan bekrefte forestillingen de har om at de kan lykkes i voksenlivet (Reeves 
2004, s. 238). Mange ungdommer har liten trening i å lese tekster hvor det er lange 
beskrivelser og hvor det tar tid før handlingen skyter fart. De vil komme inn i historien med 
en gang, og har liten tålmodighet hvis begynnelsen på fortellingen trekker ut (Reeves 2004, s. 
240).  
 
J.A. Appleyard har skrevet boken Becoming a reader: the experience of fiction from 
childhood to adulthood. Her redegjør han for en utviklingsmodell i fem faser som beskriver 
en lesers utvikling fra førskolebarn til voksen. Han viser på hvilken måte lesing kan påvirke 
menneskets psykologiske utvikling fra barndom til voksen alder. Ungdomstiden blir rangert i 
fase 3 og den preges av at ungdommen nå er blitt en tenker som vil ha svar på de store 
spørsmålene i livet. Den unge leter etter historier som vil gjøre ham eller henne i stand til å 
finne sannheten og meningen med livet. Å finne sannheten bak ideer og måter å leve på 
kommer i fokus. De unge søker etter svar på temaer som er aktuelle i deres egne liv, og 
litteraturen blir et middel for å finne svarene de søker(Appleyard 1991, s. 14). 
 
Ungdommene nevner tre ting som er viktige for dem når de leser. De må kunne leve seg inn i 
historien og identifisere seg med hovedpersonen. Historien må også oppleves som virkelig og 
realistisk. Flere sier også at en god historie får dem til å tenke (Appleyard 1991, s. 100). Disse 
unge har oppdaget at en ny forståelse av verden er innen rekkevidde, og at lesing hjelper dem 
å sortere inntrykkene. Lesing blir et verktøy de kan bruke til å hanskes med ideer de er i ferd 
med å oppdage (Appleyard 1991, s. 116). 
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Gjennomgangen av forskningen om ungdoms lesevaner har flere fellestrekk. Både Lövgren, 
Reeves og Appleyard finner i sine undersøkelser at ungdom først og fremst leser for å forstå 
verden rundt dem og for å lære mer om voksenliv og parforhold. De ønsker å skape seg en 
god framtid, og lesingen gir dem rollemodeller som kan lære dem noe om hvordan de kan 
møte og overkomme utfordringer de vil støte på i livet.  

 
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking gjorde i 2004 en kvalitativ undersøkelse 
om gutters lesevaner og leseinteresser (Hoel 2008). De intervjuet gutter i alderen 11-17 år og 
fant ut at gutter leser, men at de ikke reflekterer noe særlig over sin egen leseatferd. 
Undersøkelsen viste også at guttene tenker på nytteverdi når de leser, de velger lesestoff ut fra 
subjektive nyttevurderinger. De leser ikke mye skjønnlitteratur, men orienterer seg mer mot 
faktastoff. Et annet funn i undersøkelsen er at gutter ikke ser på seg selv som lesere. For dem 
er lesing en aktivitet mer enn en identitet, i motsetning til jenters og kvinners lesing som mer 
bærer preg av å være en aktivitet knyttet til egen identitet. Bibliotekets beliggenhet og tilbud 
virker ikke å ha noen særlig innvirkning på guttenes lesevaner, men skolen viste seg å være en 
viktig arena for gutters lesestimulering. Guttene har også hørt alle de negative mytene om 
gutter og lesing, og dette kan virke negativt inn på deres eget forhold til lesing og bli en 
selvoppfyllende profeti (Hoel 2008, s. 9).  
 
Andre funn i undersøkelsen var at gutter liker humoristiske tekster, en sjanger som 
tradisjonelt ikke har hatt så høy status (Hoel 2008, s. 5). Det kom også fram at gutter i større 
og større grad leser tekster på skjerm (Hoel 2008, s. 6).  
 
Nå vil jeg presentere litt historikk rundt genusforskningen, og også to masteroppgaver som 
jeg mener er relevant for min studie.  
 
På 1970-tallet var det en forskergruppe som kalte seg for Birminghamskolen (Centre for 
Contemporary Cultural Studies). De studerte først og fremst ungdomsgrupper som var synlige 
og utadvendte i det offentlige rom, altså unge menn (Ganetz 1991, s.12). Birminghamskolen 
hadde sine røtter i Chicagoskolen, som drev med kriminaletterforskning i USA på 1930-tallet. 
Det var de som først brukte begrepet subkultur, opprinnelig brukt om kriminelle 
ungdomsgrupper, men nå brukt om alle synlige ungdomsgrupper med likeartede kjennetegn. 
Disse forskerne studerte ungdom på den offentlige arenaen, dette førte til at det i stort var 
menn som studerte unge gutters opptreden i det offentlige rom. Forskerne relaterte 
ungdommenes stil til konflikter og sosiale forløp i samfunnet. De studerte i hovedsak ungdom 
i forhold til rase- og klassetilhørighet. 
 
Feministiske forskere begynte etter hvert å påpeke at de unge kvinnene var fraværende i 
forskningen på ungdomskulturer. Jentene var usynlige i ungdoms-forskningen, og også 
usynlige aktører i samfunnet. Når det ble forsket på unge kvinner, var dette i hovedsak 
problembasert forskning innenfor subkulturer, og ikke forskning på ”vanlige” jenter 
(Ekerwald 2002, s. 13). 
 
Kvinnelige forskere på Birminghamsenteret begynte å kritisere sine mannlige kolleger. 
Forskeren Angela McRobbie stilte spørsmålstegn ved hvor jentene var blitt av i kollegaenes 
forskning. De påviste også at jentene har en løsere tilknytning til subkulturene enn det guttene 
har, og en sterkere tilknytning til hjemmet og venninnene. Dette leder til at jenter ikke synes i 
det offentlige rom på samme måte som gutter. Derfor må forskerne inn på jenterommet for å 
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få vite hvordan jentene opptrer i sine miljøer. McRobbie snakker om “bedroom culture”, eller 
venninnekulturen, når hun beskriver jentenes omgangsform (Ganetz 1991, s. 13).  
 
Jeg tar også med to magisteruppsatser som omhandler identitet og genusposisjoner. Begge 
disse uppsatsene er interessante for å belyse min egen studie. Centerwalls studie er interessant 
fordi den handler om lesing og genus, de samme temaene som jeg selv har valgt. Bärebring 
har undersøkt om det finnes skjønnlitterære verk som har hatt spesiell betydning for 
informantene og hvordan dette har vært med på å forme deres identitet. Denne studien kan 
være med og belyse hvordan genus blir en faktor i valg av lesestoff.  
 
Ulrika Centerwall har i sin magisteruppgift Duktiga tjejer läser: en studie av relationen 
mellan läsning och skapandet av feminina genuspositioner (2005) undersøkt relasjonen 
mellom noen unge jenters lesning og deres utvikling av feminine genusposisjoner. Hun har 
sett på hvordan lesingen påvirker dem og hvordan den forandrer deres måte å tenke om seg 
selv og omverdenen, og dermed hvordan det påvirker dem på i deres utvikling til å bli jenter, 
og siden unge kvinner. Hun finner at lesingen påvirker deres utvikling og skaping av 
genusidentitet. De unge jentene ser, hører og leser om hvordan en ung jente bør være, men 
strever med å passe inn i malen (Centerwall 2005, s. 78). De opplever en motsetning mellom å 
passe inn og underordne seg og samtidig stå imot de normer som er rundt henne. Dette gjør 
det vanskeligere å skape en egen genusidentitet. De unge kvinnene viser en sterk vilje til å gå 
imot de etablerte normene, men i virkeligheten bryter de ikke ofte med etablerte mønstre.  
 
Hun finner at jentene spiller rollen som flink, og at dette får betydning for alle aspekter av 
unge jenters lesning og utviklingen av feminine genusposisjoner. Å skape sin egen 
genusidentitet er vanskelig på flere måter for jentene fordi normen i samfunnet er å være 
mann og ikke kvinne. Det er også vanskelig fordi normer og forventninger rundt kvinners 
måte å være på, ikke passer dem og de må derfor selv finne andre måter å være på. Spriket 
mellom hvordan en kvinne bør være ifølge samfunnet, og hvordan de opplever seg selv, er 
stort. De har problemer med å passe inn i samfunnets normer og forventninger til dem.  
 
Zara Bärebring har i sin magisteruppsats Identitet och påverkan: om unga kvinnor och 
skönlitteratur (2004) sett på hvordan unge jenters lesing er med på å forme deres identitet. 
Bärebring går ut fra at lesing kan være med på å skape identitet og en sterkere selvtillit, og 
med dette utgangspunktet undersøker hun skjønnlitteraturens betydning for åtte unge kvinner 
(Bärebring 2004, s. 10). Hun ser spesielt etter om det har vært noen bøker som har hatt 
spesiell betydning for informantene. Hun kommer til at det finnes skjønnlitterære verk som de 
unge kvinnene anser har hatt betydning for utvikling av egen identitet fordi det ga dem nye 
perspektiv og innblikk i nye muligheter (Bärebring 2004, s. 63). Dette er i særdeleshet verk 
som de har kjent seg igjen i. De unge kvinnene har gjennom lesingen skjønt at de ikke er 
alene om sine tanker, og de har fått mot til selv å gjøre endringer i sine liv. Til slutt i 
uppsatsen har Bärebring laget en liste over de verk informantene regner som betydningsfulle 
for utvikling av egen identitet. 
 
3. TEORIER 
 
Jeg har to teoretiske utgangspunkter for denne oppgaven. Den ene teorien er koblet til genus, 
og her har jeg benyttet meg av Yvonne Hirdmans teorier om kvinner og sosialt kjønn. Den 
andre teorien dreier seg om lesing, og her har jeg brukt Louise M. Rosenblatts 
Litteraturläsning som utforskning och upptäcksresa (2002). Ved hjelp av hennes 
transaksjonsteori analyserer jeg de unges utsagn med vekt på både leser og tekst. 
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3.1 Yvonne Hirdmans genusteori 
 
Yvonne Hirdman er svensk og professor i kvinnehistorie ved Stockholms Universitet. Hun har 
utviklet en teori om genus, d.v.s. sosialt kjønn, med spesielt fokus på kvinnenes stilling. 
Hirdman mener at genus som begrep er mye mer variert og har flere sider enn biologisk 
kjønn. Det biologiske kjønnet er uforanderlig, mens genus er ustabilt, noe vi mennesker stadig 
konstruerer igjen og igjen, det er hele tiden i forandring. Hun velger bort begreper som 
kjønnsroller og sosialt kjønn fordi disse begrepene gir inntrykk av at det er mulig å velge bort 
og frigjøre seg fra roller (http://snl.no/genussystem). Hirdman mente at dette ikke var mulig, 
og valgte å innføre begrepet genus i svensk forskningsspråk og gi det en helt ny mening i 
tillegg til de betydningene som begrepet allerede hadde. På denne måten mente hun at hun og 
hennes kollegaer kunne fylle begrepet med nytt innhold uten at gamle oppfatninger ble 
hengende igjen (Hirdman 2001, s. 12). 
 
Hirdman snakker om det kvinneliges elementære formler. Den første betegnes som A – ikke 
a. Den blir også kalt for grunnformelen. Her blir det kvinnelige beskrevet som fravær av noe. 
Kvinnens viktigste egenskap blir dermed det som hun faktisk ikke er, hun er formløs siden det 
er fraværet av visse egenskaper som definerer henne (Hirdman 2001, s. 27). 
 
Den andre formelen betegnes A – a. Denne formelen bygger på antakelsen av kvinnen er “den 
lille mannen”, en ufullkommen kopi av mannen, hun er en defekt (Hirdman 2001, s. 28). 
Historikeren Thomas Laqueur snakker om noe han kaller for enkjønnsmodellen. Han mente at 
kvinnekjønnet er det samme som det mannlige, bare vendt feil vei (Hirdman 2001, s. 30). Slik 
blir det kvinnelige et vrengebilde av det mannlige. Siden det mannlige er normen, blir det 
kvinnelige et feilaktig avvik.  
 
Den tredje formelen kalles den normative formelen A – B. Her blir mann og kvinne sett som 
to ulike arter, og ikke ulike variasjoner av samme kjønn (Hirdman 2001, s. 36). Kvinnen kan 
ikke sammenlignes med mannen, de blir å ligne som hund og katt. 
 
Ifølge Hirdman er genussystemet bygget opp av to deler. Den første kalt isärhållandet, eller 
dikotomien.  Ifølge Hirdman er det å være mann å være normbærer (Hirdman 2001, s. 65). 
Denne normen blir også kalt hierarkiet siden det er det mannlige som blir bedømt å være best, 
og det kvinnelige blir sett på som dårligere. Siden kvinnene lever i en verden hvor den 
mannlige normen er styrende, er det som oppfattes som naturlig egentlig en kulturell 
konstruksjon. Oppfatningen av hva som er naturlig endrer seg over tid.    
 
Genussystemets andre del blir kalt den mannlige normens primat eller hierarkiet. Essensen i 
denne normen er at å være mann er å ikke være kvinne (Hirdman 2001, s. 48). Det mannlige 
blir normen som kvinnen måles etter. Det mannlige blir det normale, det kvinnelige en mindre 
fullkommen avart av det mannlige. Det mannlige blir bedømt som best og kvinnens 
egenskaper blir derfor alltid sett på som mindre bra (Hirdman 2001, s. 30).   
 
3.2 Louise M. Rosenblatts leserorienterte teori 

 
Louise M. Rosenblatt var en amerikansk universitetsprofessor som hadde sterk tro på skolens 
og utdanningens rolle i et demokratisk samfunn (Rosenblatt 2002, s. 7). På 1930-tallet utviklet 
hun en leser-responsteori som ser all lesing som en transaksjon mellom en leser og en tekst. 
Hun velger bevisst å bruke ordet transaksjon istedenfor interaksjon fordi transaksjon bedre 
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betoner at både leser og tekst har en viktig rolle når det gjelder å skape mening i en tekst 
(Rosenblatt 2002, s. 10). Hver lesing er en unik opplevelse hvor leser og tekst stadig 
interagerer med hverandre i en spiralformet bevegelse. Leserens verden og tekstens verden 
trenger inn i hverandre og slik blir mening skapt (Rosenblatt 2002, s. 10). Den samme teksten 
kan gi ulik mening for ulike personer, da alle har forskjellig bakgrunnskunnskap og erfaringer 
som de tar med seg inn i lesingen. På samme måte kan en person forstå en tekst ulikt ved 
andre gangs lesing, da hun i mellomtiden har hatt opplevelser og erfaringer som kan gi en 
annen forståelse for tekstens innhold (Rosenblatt 2002, s. 11). Ifølge Rosenblatt lå et verks 
mening ikke i selve teksten, men i transaksjonen mellom verk og leser. I motsetning til andre 
leseteorier har ikke hennes teori hovedvekten på enten leseren eller teksten. Istedenfor la hun 
vekt på den utveksling, eller transaksjon, som finner sted mellom leser og tekst, og som er 
unik for hver lesing. 
 
Ifølge Rosenblatt er alltid leserens tidligere erfaringer viktige i lesingen. Leseren er aktiv og 
førforståelsen spiller en stor rolle for utbyttet leseren får etter endt lesing og for forståelsen av 
det som blir lest. Transaksjonen skjer i en spiralbevegelse fram og tilbake mellom leser og 
tekst. En leser kan forstå en tekst ulikt på ulike tidspunkt, for eksempel når man som voksen 
leser om igjen en bok fra barndommen og legger merke til nye aspekter som man tidligere har 
oversett. Ulike sinnsstemninger kan også føre til at en tekst gir ulik forståelse hos samme 
person ved to tidspunkter. Hvis ti personer leser samme tekst, vil det være ti ulike forståelser 
av teksten. Ingen leser en tekst på samme måte, for alle har ulike opplevelser og erfaringer 
med seg inn i lesingen, og dette gir rom for ulike tolkninger.  
 
Rosenblatt redegjør for to ulike måter å lese på, henholdsvis efferent og estetisk lesing 
(Rosenblatt 2002, s. 10). En efferent lesemåte er en praktisk tilnærming til teksten. Leseren er 
ute etter faktakunnskap, og leser uten følelsesmessig engasjement. Dette er en typisk lesemåte 
for en leser som vil tilegne seg faglitteratur. Det er en upersonlig tilnærming med et klart mål 
om å tilegne seg informasjon. Den andre lesemåten kalles estetisk lesing og kjennetegnes av 
at leseren er følelsesmessig engasjert i det han leser. Leseren får mulighet til å identifisere seg 
med hovedpersonene og tilegner seg forståelse for det andre mennesker gjennomlever. De 
lever seg inn i det de leser, i motsetning til under efferent lesing hvor leseren får ny viten uten 
at det personlige engasjementet er til stede. Lesemåten trenger ikke være enten kun efferent 
eller kun estetisk. Begge lesemåter kan være til stede samtidig, på en glidende skala som går 
fra det ene til det andre ytterpunktet.  
 
Faktalesing trenger ikke være kun efferent, den kan også være estetisk på samme måte som 
fiksjonslesing kan være efferent. En faktatekst kan være skrevet for å gi en estetisk og 
følelsesmessig opplevelse samtidig som fiksjon kan inneholde mye informasjon om den 
virkelige verden. Utrente lesere kan bli forvirret av denne tilsynelatende sjangerblandingen, 
og trenger veiledning for å forstå sammenhengen (Reeves 2004, s. 237). 
 
Litteraturens oppgave er å gi leseren en stedfortredende opplevelse, la dem oppleve noe de 
ikke nødvendigvis får oppleve i sine virkelige liv. Gjennom bøkene kan leseren lese om noen 
som er i samme situasjon som han selv, og dette kan gi nye perspektiver på egne problemer 
og bekymringer (Rosenblatt 2002, s. 158). 
 
Rosenblatt mener at litteraturen gir en objektiv framstilling av våre egne problemer. Vi kan 
slik se oss selv med nøytrale øyne siden problemet er plassert utenfor oss selv. Slik kan lesing 
gi oss et objektivt og upartisk blikk på oss selv og den situasjon vi er i (Rosenblatt 2002, s. 
47). 
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Rosenblatt relaterer forskningen sin til undervisning og lærerens rolle i klasserommet. Det 
som framkommer mener jeg har overføringsverdi til biblioteket og bibliotekarens arbeid med 
å anbefale bøker til brukerne. Rosenblatt sier at læreren skal hjelpe studenten med å velge 
litteratur som vekker interesse og innlevelse på et personlig plan (Rosenblatt 2002, s. 69). For 
å kunne lykkes med dette er det viktig at læreren har kjennskap til studentens bakgrunn og 
personlighet. Kjennskap til både litteratur og leser er derfor viktig. Bøkene må kobles opp til 
leserens interesser, bekymringer og ambisjoner, og dette krever en individuell tilpasning.  
 
4 METODE 

 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for metoden jeg har brukt, utarbeidingen av 
intervjumanualen, valg av informanter og selve gjennomføringen av intervjuene.  

 
4.1 Fokusgruppeintervju 

 
Jeg har valgt å bruke en kvalitativ metode til min studie. Jeg hadde lyst til å gå i dybden og få 
vite mer om ungdoms lesevaner sett i lys av genusforskning, og bestemte meg ganske raskt 
for at jeg ville bruke en kvalitativ metode for å få dyp kunnskap om emnet. Valget falt til slutt 
på fokusgruppeintervju som metode. Jeg har gjennomført tre fokusgruppeintervjuer hvor hver 
gruppe har bestått av fire til seks deltakere. Intervjuene har tatt mellom en og en og en halv 
time hver. Wildemuth (2009, s. 246) anbefaler å ha 8-12 deltakere og å gjennomføre minst 4-
6 fokusgruppeintervjuer, og i noen tilfeller så mye som ti. Jeg har valg å ha et mindre omfang 
i min studie både av tidshensyn og av hensyn til oppgavens omfang. Det hadde ikke vært 
mulig å redegjøre for en større studies funn innenfor omfanget av denne oppgaven. Med en 
tilpasset materialmengde blir også analysen enklere, og forhåpentligvis også grundigere, da 
det er lettere å få oversikt over materialet. Jeg kan oppnå en dybde i analysen som et større 
materiale hadde vanskeliggjort. 
  
I motsetning til under et en-til-en intervju, kan en under et fokusgruppeintervju håpe at 
informantene kommer i gang med en samtale uavhengig av intervjueren, og at dynamikken 
informantene imellom vil gi intervjueren mye nyttig informasjon. Jeg hadde på forhånd håpet 
at gruppedynamikken ville gi meg en fordel under intervjuene. Ungdom er i en sårbar fase av 
livet hvor de ofte er usikre på seg selv, og en situasjon hvor de befinner seg alene med en 
intervjuer, kan nok for noen oppfattes som skremmende. På den annen side kan gruppepresset 
fra jevnaldrende føre til at informantene ikke alltid sier det de tenker, men henger seg på 
tankene andre tar opp, eller lar være å svare utfyllende på spørsmål (Repstad 1993, s. 74). Jeg 
har vært bevisst på at jeg skal la alle i gruppa komme til orde under intervjuet, også de som 
forholder seg tause. Jeg kommer tilbake til refleksjoner om min opplevelse av intervjuene i 
den avsluttende diskusjonen. 
 
Jeg har tatt opp alle intervjuene på bånd, og siden transkribert ord for ord til jeg har en 
fullstendig utskrift av båndet. Jeg har identifisert hver enkelt informant under transkriberingen 
slik at alle utsagn kan spores tilbake til rett person. Noen få steder har det vært vanskelig å 
høre hvilken informant som uttalte seg, jeg har da lyttet flere ganger til båndet for å 
gjenkjenne stemmen. I et par tilfeller har jeg ikke klart å bestemme hvilken informant som 
snakket. Noen gangen snakket flere informanter samtidig, dette løste jeg ved å lytte flere 
ganger til båndet. Transkriberingen har vært svært tidkrevende, og jeg vil påstå at det er 
vanskeligere og mer tidkrevende å transkribere et gruppeintervju enn et en-til-en intervju.     
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4.2 Utvalg av informanter 
 

Mine informanter er ungdommer i alderen 16-18 år. I Norge kan man intervjue ungdom som 
har fylt 16 år uten tillatelse fra foresatte (http://www.etikkom.no/no/Forskningsetikk/Hva-
skal-du-forske-pa/Barn/). Jeg har intervjuet elever fra tre ulike studieprogram på den 
videregående skolen hvor jeg jobber. Jeg ønsket å intervjue ungdom fra både studie-
spesialisering og yrkesfag, for å sikre et bredt utvalg av informanter. Mine informanter går på 
vg1 helse- og sosialfag, vg 2 media og kommunikasjon og vg1 studiespesialisering. Jeg har 
intervjuet til sammen 15 ungdommer, ti jenter og fem gutter, i løpet av en uke i månedsskiftet 
november-desember 2011. Gruppa fra helse- og sosialfag besto kun av jenter, de andre to 
gruppene var blandingsgrupper med både gutter og jenter.  
 
For å finne fram til egnede informanter, snakket jeg først med min overordnede og fikk 
tillatelse til å intervjue skolens elever. Så spurte jeg flere lærere om jeg kunne få intervjue 
ungdommer i deres klasser. Det var ikke vanskelig å få frivillige, noe som kanskje skyldtes at 
elevene fikk gå fra undervisning for å gjøre intervjuene i skoletiden. Det hadde sikkert bydd 
på større utfordringer hvis informantene hadde måttet stille opp på sin egen fritid.  
 
Informantene i de tre gruppene går i de samme klassene, og ser hverandre daglig på skolen. 
Wildemuth diskuterer fordeler og ulemper ved at informantene kjenner hverandre fra før 
(Wildemuth 2009, s. 246). En ulempe kan være at informantene ikke tør å være uenige med 
andre i gruppen pga vennskap og andre sosiale relasjoner. Dette merket jeg spesielt under 
intervjuet med jentene fra helse- og sosialfag. Redsel for å skille seg ut kan i noen tilfeller 
føre til at enkelte informanter lar være å uttale seg i stedet for å si noe de andre er uenige i. 
Jeg merket under dette intervjuet en taushet fra noen av informantene som kan tyde på at de 
lar være å si noe når deres meninger går på tvers av gruppens. Wildemuth mener at det ikke er 
noen fordeler i at informantene kjenner hverandre fra før, men det trenger heller ikke være 
negativt. Siden ingen av informantene hadde et sjef-ansatt forhold, men er likeverdige på den 
måten at de alle er elever, unngår jeg at de ikke tør å uttale seg fordi sjefen kan høre hva de 
sier, eller noen andre i gruppen kan fortelle det videre til overordnede. Repstad anbefaler at 
bare personer med noenlunde lik status bør intervjues samtidig (Repstad 1993, s. 74). Siden 
jeg ønsket å ha grupper fra ulike studieprogram representert i studien, var det en naturlig 
konsekvens at ungdommene kjente hverandre fra før. Jeg kunne ha satt sammen grupper av 
ungdommer fra ulike klasser på samme studieprogram, men sjansen hadde vært stor for at de 
fremdeles kjente hverandre.  
 
En fordel med at informantene kjente hverandre fra før, var at de virket trygge sammen med 
de andre i gruppen. Repstad understreker også hvor viktig det er for resultatet av alle 
deltakerne føler seg trygge sammen med de andre under intervjuet (Repstad 1993, s. 74). I en 
gruppe med ungdommer hvor ingen kjenner hverandre er det en sjanse for at usikkerhet og 
forlegenhet kan hindre informantene i å uttale seg. Jeg opplevde ikke at informantene virket 
usikre eller nervøse for å snakke. Jeg har derimot et ansvar for deres uttalelser ikke kan spores 
tilbake til den enkelte. Dette er spesielt viktig i dette tilfellet siden informantene kjenner 
hverandre fra før.   
 
Jeg vil presisere at jeg ikke kjenner disse ungdommene fra før. Ingen av dem er gjengangere i 
skolebiblioteket. Det må likevel sies at ungdommene nok kjenner meg bedre enn jeg kjenner 
dem. Det er også en sjanse for at de ser meg som representant for skolen mer enn som 
privatperson som skriver en kandidatoppgave, og at dette har påvirket svarene deres.  
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4.3 Intervjumanualen 
 

Jeg har laget en intervjumanual (se vedlegg 2) med ferdige spørsmål inndelt i fire 
hovedtemaer, nemlig bakgrunnsinformasjon om informanten, om lesing, om genus i bøker og 
om genusidentitet. Under alle intervjuene fulgte jeg manualen i den rekkefølgen spørsmålene 
var satt opp, men stilte ulike oppfølgingsspørsmål der dette var naturlig.   

 
4.4 Intervjuene 

 
Jeg begynte med å kontakte lærere som underviser på de aktuelle studieprogrammene og 
forhørte meg om de hadde klasser som leste. I de tilfellene hvor jeg fikk klarsignal, avtalte vi 
tidspunkt som passet for læreren, og jeg gikk da inn i klassen og presenterte meg selv og hva 
oppgaven skulle handle om. Alle tre intervjuene ble gjennomført i et grupperom i skolens 
bibliotek. Det er viktig at stedet er kjent for informantene, og at det er et stille rom hvor vi 
ikke blir forstyrret. (Repstad 1993, s. 63). Elevene fikk lov av lærer å gjøre intervjuene i 
undervisningstiden. I to tilfeller gjorde vi intervjuene rett etter at jeg hadde besøkt klassen, i 
ett tilfelle ble intervjuet avtalt til uken etter.  
 
Jeg startet hvert intervju med å presentere meg selv og hva oppgaven min handler om. Jeg har 
presisert at jeg har taushetsplikt, og at alt de kom til å si ville bli behandlet konfidensielt. Jeg 
forklarte båndspilleren funksjon, og informerte om at de når som helst kunne trekke seg fra 
intervjuet.  
 
Da jeg har arbeidet med ungdom og lesing i 13 år, gjør jeg meg naturlig nok antagelser om 
ulike ungdommers interesser og leseferdigheter. I forkant av intervjuene og under intervjuene 
har jeg bestrebet meg på å møte ungdommene med et åpent sinn, og lytte til dem før jeg følger 
opp med nye spørsmål. Som med alt annet, krever dette øvelse, og jeg synes at jeg klarte dette 
bedre i de to siste intervjuene enn i det første.  
 
Jeg hadde med 17 bøker som jeg la fram på bordet under intervjuene (se vedlegg 1). Jeg 
spurte informantene om å vise meg hvilken bok de selv ville valgt, og hvilke bøker de syntes 
var typiske jente- og guttebøker. Det oppstod diskusjoner rundt bordet når vi snakket om 
bøkene, og svarene viste et mønster jeg skal komme tilbake til når jeg analyserer resultatet.  
 
Alle tre gruppeintervjuene artet seg ulikt. Informantene fra media og kommunikasjon var de 
som hadde mest å si, og de snakket fyldig om egne opplevelser rundt lesing og bøker. Under 
dette intervjuet gikk samtalen frem og tilbake mellom deltakerne, og jeg trengte i mindre grad 
å stille oppfølgingsspørsmål for å få informantene til å svare. Under de to andre intervjuene 
måtte jeg i noen tilfeller jobbe mer for å få ungdommene til å svare utfyllende. Jeg har tenkt at 
dette i noen grad har å gjøre med at det var informantene fra MK som i størst grad 
identifiserte seg med merkelappen “leser”, og som nok leste mest på fritiden av alle jeg 
intervjuet. For flere av dem er lesing en livsstil de har sterke meninger om. Jeg opplevde at de 
ungdommene som leste mindre, heller ikke hadde like sterke meninger om lesing.   
 
 
4.5 Analysemetode 
 
For å beskytte informantene og for å sikre deres anonymitet, har jeg valgt å gi dem fingerte 
navn. Jeg oppgir heller ikke hvilken skole ungdommene går på. Selv om det er mulig å finne 
ut hvor jeg jobber, og slik avsløre hvilken skole ungdommene går på, er de kun noen av 
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mange elever på sine studieprogram, og slik sikres deres anonymitet. Siden jeg har gjort 
gruppeintervjuer, vil det være mulig for informantene å kjenne igjen sitater som jeg gjengir, 
og å gjette hvilke informanter jeg refererer til. Det er umulig å sikre full anonymitet, men jeg 
har bestrebet meg på å skrive på en sånn måte at ingen blir støtt eller føler seg uthengt. 
 
Etter transkriberingen av intervjuene leste jeg gjennom utskriftene flere ganger og tok notater 
for å sammenfatte for meg selv hva som framkom i intervjuene. Jeg sammenlignet så notatene 
og identifiserte temaer som var gjennomgående i alle intervjuene. Det ble klart for meg at den 
beste måten å presentere materialet på, var gruppe for gruppe fordi det viste seg å være 
forskjeller og likheter mellom gruppene som trengtes å belyses. Jeg har valgt å presentere 
resultat og analyse sammen for å unngå gjentakelser, og fordi disse delene er tett knyttet til 
hverandre. Diskusjon og sluttsatser er også et felles kapittel av de samme grunnene som 
ovenfor.  
 
Det framkom ulike mønstre da jeg finleste intervjuene:  
 

• Det gikk et tydelig skille mellom de som definerte seg som lesere og de som var ikke-
lesere eller av og til-lesere.  

• Guttene var en homogen gruppe som leste med et klart mål for øye.  
• Jentene delte seg i to grupper: de som leste som virkelighetsflukt og de som leste om 

andre som lignet dem selv.  
• Alle uttrykte at det var viktig å være seg selv, men i praksis viste det seg at det var 

vanskelig å leve opp til dette. 
• Guttene vil ikke bli forbundet med kvinnelige verdier. 
 

Resultater og analyse dreier rundt disse temaene, og jeg prøver å belyse hvilke likheter og 
forskjeller jeg fant mellom gruppene. Det oppdaget også andre interessante mønstre som jeg 
ikke har tatt med i studien da de er på siden av det som er min problemstilling. 
 
5 RESULTATER OG ANALYSE 
 
Jeg vil her kort presentere hver informant, slik at de trer fram som individuelle personer.  
 
5.1 Informantene 
 
Alexandra er 18 år og går på vg1 helse og sosialfag. Hun har gått på en annen videregående 
skole før hun begynte på sin nåværende. Hun vil gå ambulansefag til neste år. Alexandra 
kaller seg selv for en leser. 
 
Berit er 16 år og går på vg1 helse og sosialfag og har lyst til å bli jordmor eller jobbe med 
kreftsyke. Hun sier at hun leste mer før, og vil ikke kalle seg en leser nå. 
 
Clara er 16 år og går på vg1 helse og sosialfag. Hun vil bli bilmekaniker, og kommer til å 
søke nytt grunnkurs neste år. Clara leser bøker, men føler ikke at hun leser nok til å kalle seg 
en leser. Moren hennes gir henne ofte bøker hun selv har lest, og som hun vil at Clara skal 
lese.  
 
Dina er 16 år og går på vg1 helse og sosialfag. Hun vil ta en utdannelse innen omsorgsyrker, 
men vet ikke hva enda. Hun leser bøker, men vil ikke helt kalle seg en leser, mener at hun er 
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midt i mellom selv om det i intervjuet kommer fram at hun leser en hel del bøker. Det hender 
hun leser de samme bøkene som moren sin. 
 
Elise er 16 år og går på vg1 helse og sosialfag. Hun vil bli helsefagarbeider. Elise vil ikke 
kalle seg en leser, for hun leser ikke mye. 
 
Frida er 16 år og går på vg1 helse og sosialfag. Hun vil bli barnevernspedagog. Hun vil ikke 
kalle seg en leser, men sier at de låner bøker på skolen som hun leser p.g.a. skolens 
lesekonkurranse som klassen deltar i. 
 
Hege er 17 år og går på vg2 media og kommunikasjon. Hun vil ta høyere utdanning, men vet 
enda ikke hva hun vil studere. Hege kaller seg selv for en leser, og liker best fantasy. 
 
Iselin er 17 år og går på vg2 media og kommunikasjon. Hun har lyst til å studere i utlandet, 
men vet ikke hva enda. Hun kaller seg en leser, og leser nesten uten unntak fantasy og 
fanfiction på nett (sjanger der hvem som helst kan skrive spin-off historier rundt film- eller 
romankarakterer og legge det ut på spesielle nettsteder).  
 
Johan er 17 år og går på vg2 media og kommunikasjon. Han vil studere, men vet ikke hva han 
har lyst til. Johan kaller seg ikke for leser, han spiller heller dataspill med kompisene på 
fritiden. Under intervjuet kom det likevel fram at Johan leser mye faktalitteratur. 
 
Karl er 17 år og går på vg2 media og kommunikasjon. Han vil studere etter videregående, 
men vet ikke hva. Karl sier at han leste mer før. Han vil gjerne lese mer, men er lite motivert 
til å lese. 
 
Laura er 16 år og går på vg1 studiespesialisering. Hun vil studere senere, men har ikke 
bestemt seg for hva. Hun sier at hun på en måte er en leser, for hun leser ikke bare bøker, men 
også flere blogger som hun følger. 
 
Morten er 16 år og går på vg1 studiespesialiserende. Han vil studere og bli tannlege. Han drar 
på det når han blir spurt om han er en leser, men kommer fram til at han nok er det fordi han 
leser så mye forskjellig hver dag, også bøker. 
 
Nils er 16 år og går på vg1 studiespesialiserende. Han tror at han skal studere. Nils kaller seg 
en leser fordi han liker å lese både bøker og aviser.  
 
Ole er 16 år og går på vg1 studiespesialiserende. Han vil studere, og tror at det blir noe IT-
relatert. Han definerer seg som en leser. Han leser helst fantasy. 
 
Patricia er 16 år og går på studiespesialiserende. Hun vil studere, men har ikke bestemt seg for 
hva enda. Hun er usikker på om hun kan kalle seg en leser, for hun leser ikke så ofte bøker, 
men liker godt å lese blogger. Når hun leser, liker hun best ungdomsbøker. 
 
5.2 Resultater og analyse 

 
Her vil jeg presentere resultat og analyse av min studie. Jeg har valgt å slå disse to kapitlene 
sammen for å unngå gjentakelser og fordi det er vanskelig å presentere resultatet uten 
samtidig å begynne analysen. Disse to delene henger nært sammen.   
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5.2.1 Helse og sosialfaggruppen 
 
Gruppen fra vg1 helse og sosialfag skilte seg fra de andre to gruppene ved at alle 
informantene var av samme kjønn. Gruppen framstod under intervjuet som homogen på den 
måten at det ikke framkom noen meninger som skilte seg klart fra det resten av gruppen 
mente. Jeg har fundert på om minoritetssyn hos enkelte deltakere ble undertrykt at 
gruppejustisen (Repstad 1993, s. 74). Jentene fortalte meg at de trives bra på skolen, og at de 
synes det er bedre å gå på videregående enn på ungdomsskolen. Fem av dem vil gå videre og 
utdanne seg og jobbe innenfor et helse- og omsorgsyrke senere. En av dem vil bli 
bilmekaniker og kommer til å søke nytt grunnkurs til høsten.  
 
Et av spørsmålene jeg stilte alle gruppene var ”er du en leser?” Det viste seg at flertallet hadde 
problemer med å ta på seg leseridentiteten. Kun en av jentene svarte straks bekreftende på 
dette spørsmålet, og hun fortalte senere at hun har dysleksi. De fem andre svarte enten at de 
ikke var lesere eller at de var litt midt i mellom leser og ikke-leser. De grunnga dette med at 
de ikke leste nok til å kalle seg en leser. Ingen av disse jentene sa at de foretrakk lesing 
framfor andre aktiviteter. Lesing er noe de gjør når de er alene og ikke har annet å finne på. 
Dette stemmer overens med Karin Lövgren beskrivelse av ”flickromskulturen”. Jentene leser i 
hjemmets private sfære. De anbefaler bøker til hverandre, men snakker ikke mye sammen om 
bøkene de leser. (Lövgren 1991, s.98). Å være med venner blir ansett som veldig viktig, og de 
mener at en bør prioritere venner framfor lesing. Flere fortalte at de leste nå fordi klassen var 
med i skolens lesekonkurranse. 
 

Frida: ”Jeg leser ikke så mye, nå leser jeg på grunn av den konkurransen. Jeg  
pleier ikke å sitte en kveld og bare lese en bok, liksom.” 

 
Det framkommer at lesing er en aktivitet som rangeres langt nede på lista over ting de har lyst 
til å gjøre og som de synes er viktige i livene sine. Her ligger kanskje grunnen til at de vegrer 
seg for å kalle seg lesere. Siden lesing er en nedprioritert aktivitet har de vanskelig for å se seg 
selv som lesere.  
 
I sitatet over kommer det også fram at det ikke er sosialt akseptert i deres miljø å lese hvis en 
har mulighet til å finne på noe annet. De fyller tiden med lesing når de kjeder seg eller vil 
slappe av. Det er viktig for dem å ikke gå glipp av noe av det som skjer i vennegjengen. De er 
enige om at på ungdomsskolen ble du sett ned på hvis du leste, men at det er bedre nå: 
 
 Clara: ”Det var mer på ungdomsskolen jeg følte at du var teit hvis du leste. Sånn i  
 begynnelsen av ungdomsskolen da var du teit hvis du sa at du leste hjemme. 
 Intervjuer: Det var ikke kult å lese?” 
 Clara: ”Nei, men nå føler jeg at det er helt greit. Altså, jeg bryr meg ikke om vennene 
 mine kommer og sier at de leser. Da tenker jeg liksom, fint for dem. Jeg endrer ikke syn 
 på noen fordi om de leser.” 
 
Jentene tegner et bilde av seg selv som lesere som i store trekk stemmer overens med 
stereotypiene om jenter og lesing. De leser mest tradisjonelle ungdomsbøker om forelskelse, 
venninnekonflikter og andre ungdomsproblemer. Når de snakker om ungdomsbøker, sier de at 
de leser drama. Anne Reeves finner i sin studie at de unge vil lese om personer som ligner 
dem selv og at det er viktig at de kan identifisere seg med karakterene (Reeves 2004, s. 240). 
Disse funnene stemmer overens med bildet disse informantene gir av seg selv. De er ikke 
redde for å si at de vil lese bøker om kjærlighet og forelskelse. Det er tydelig at de prøver å 
orientere seg mot voksenlivet ved å lese om emner som skal hjelpe dem å utvikle seg fra unge 
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jenter til kvinner. Emner som interesserer dem er historier fra virkeligheten, krig, kjærlighet, 
triste skjebner, sykdom, død og serielitteratur. To av jentene leser av og til de samme bøkene 
som mødrene sine. Til en viss grad kan man si at jentene velger bøker som gir dem 
opplevelser innenfor kjente og trygge rammer. Ross og Chelton redegjør for fem elementer 
som påvirker leserens valg av litteratur, det første handler om hvilken erfaring leseren søker 
(Ross & Chelton 2001, s. 52-55). Disse jentene vil til en viss grad at det de leser skal være 
spennende, men innenfor de kjente rammer som ungdomslitteraturen gir. De utfordrer ikke 
seg selv med litteratur som er overraskende eller nyskapende.  
 
De liker bøker som begynner rett på handlingen, uten for mange beskrivelser. Hvis en bok har 
for lite handling, går de fort lei og legger den bort. Det er viktig at det skjer noe i bøkene, det 
må være spennende og fange dem. Ingen av dem leser faktabøker, dette interesserer dem ikke. 
De valgte bort alle faktabøkene jeg la fram for dem, og konsentrerte seg heller om romanene. 
En av jentene i gruppen skilte seg ut. Hun liker ikke å lese bøker om kjærlighet, det betegner 
hun som ”kleint, klissete og kjedelig”. Hun synes det er mer interessant å lese krimbøker og 
fortellinger fra andre verdenskrig.  
 
Anbefalinger fra venner er den klart viktigste faktoren når de velger bok. Det stoler de på. 
Forsidebildet er også viktig. Hvis det appellerer til dem, er det stor sjanse for at de tar opp 
boka og leser baksideteksten for å finne ut hva den handler om. De er utpreget visuelle, så 
hvis de ikke liker bildet på coveret gidder de ikke kikke nærmere på boken. De leser i liten 
grad bokanmeldelser på nett og i aviser, og de bruker sjelden biblioteket. Unntaket er 
skolebiblioteket som de besøker sammen med norsklæreren. De er lite i skolebiblioteket i 
friminuttene, da sitter de heller i kantina.  
 
Twilight-bøkene blir nevnt som en bok en må ha lest. De handler om alt de liker å lese om; 
kjærlighet, spenning, drama. Kun to har lest en eller flere av bøkene, men alle uttaler seg om 
fenomenet siden de har sett filmene.  
 
De liker å lese bøker hvor hovedpersonen ligner på dem selv, for da er det lettere å leve seg 
inn i handlingen. Men de synes også det kan være interessant å lese om noen som er helt 
annerledes fra dem selv, som de kan lære noe av. De foretrekker å lese fra jentas synsvinkel, 
særlig hvis det er en kjærlighetsbok 
 
Når jeg spør hvordan de vil at en gutt skal være, sier jentene at han må være snill, omtenksom, 
må bry seg. Han kan gjerne være pen og ha humor, og de liker det hvis han er litt handyman.  
De er enige om at normene i samfunnet sier at en gutt skal være tøff og ikke vise følelser. I 
media blir guttene framstilt som perfekte. De mener at gutter oppfører seg tøffere sammen 
med andre gutter, og tør å vise flere nye sider når de er sammen med jenter. De liker gutter 
som viser ulike sider av seg selv, de skal ha flere lag i seg. De kan gjerne være litt tøffe og 
harde utenpå, men de skal ha følelser på innsiden som av og til får komme ut. Berit sier: 
 
 ”Han må være litt mystisk, egentlig. Dette høres litt barnslig ut, men ikke så snill 
 egentlig. Jo, snill, men må gjerne ha en vond fortid liksom, mystisk.” 
 
Alexandra utdyper det Berit sier: 
 
 ”De skal ikke vise følelser, de skal ikke bry seg så mye om jentene. Men jeg tror 
 de fleste gjør det. De gjør det bare ikke når vennene ser det.” 
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De synes at jenter er flinkere til å vise følelser enn gutter. Jenter prater også mer enn gutter. 
De mener at gutter sier hva de har gjort mens jenter sier hva de følte når de gjorde det. Clara 
mener at jenter er hobbypsykologer for hverandre, og for guttene også, hvis de lar jentene få 
lov.  
 
Da jeg ber jentene velge blant bøkene jeg legger på bordet, velger de bøker som Regines bok 
(sann historie om en jente som får leukemi og dør), Drømmehjerte av Cecilia Samartin 
(følelsesladet historie fra Cuba om to kusiner som blir skilt etter kommunismens 
maktovertagelse av landet), S for lengsel (en ungdomsbok med helt rosa cover om ei jente 
hvis bror har begått selvmord) og Den første gangen (seksuell debut). Alle disse titlene er 
bøker som signaliserer at de retter seg mot et kvinnelig publikum. De har pastellfargede 
omslag, og i ett tilfelle nærbilde av hovedpersonens ansikt på coveret. Jentene velger bøker 
helt i tråd med kjønnsstereotype mønstre. Det som overrasker mest er at ingen bryter 
mønsteret. Jentene velger bøker som gir dem estetisk lesing, for å si det med Louise 
Rosenblatt (Rosenblatt 2002, s. 236). Disse bøkene har alle kvinnelige hovedpersoner. Det 
gjør det lettere for dem å identifisere seg med hovedpersonene og bli engasjert i teksten. 
Reeves finner i sin studie at i tenårene blir det viktigere enn før for de unge å lese om andre 
ungdommer som ligner dem selv og som de kan identifisere seg med (Reeves 2004, s. 240). 
Appleyard beskriver sin utviklingsmodell hvordan ungdommen leser fordi de søker forbilder 
og erfaringer som er viktige i utviklingen til å bli voksne mennesker (Appleyard 1991, s. 14). 
Disse tekstene hjelper de unge jentene på veien til å bli voksne og selvstendige kvinner. De 
søker etter svar på spørsmål som er viktige i deres egen utvikling. De vil lese om andres 
problemer for å få bekreftet at de kan løse sine egne.  
 
Jentene tror at grunnen til at det er ulike forventninger til gutters og jenters væremåte bunner i 
hvordan samfunnet vårt har vært fra gammelt av. Det er gamle mønstre som fortsatt henger 
igjen, selv om de mener at det er mer godtatt i dag at jenter kan velge utradisjonelt. Clara vil 
bli bilmekaniker, noe som hadde vært vanskelig for femti år siden. Hun tror at de typiske 
kjønnsrollemønstrene er i endring: 
 
 ”Det er jo fra gamle dager da mennene var ute og jobba og damene var hjemme  
 på kjøkkenet, og så har det bare blitt den veien. Jenter skal være feminine og gutter 
 skal ikke være det, men jeg føler egentlig at det bare blir mer og mer gutter som 
 er femi. Så jeg føler det snur snart.” 
 
Da jeg mot slutten av intervjuet spør jentene om de har forbilder, svarer fem av seks at moren 
er forbildet deres. En svarer at hun ikke har noen forbilder siden hun synes så dårlig om seg 
selv hvis hun tenker på hvor vellykkede andre er. De andre er unisont enige om at mor er 
deres største forbilde. Etter intervjuet har jeg lurt på om det her oppstod en form for kollektiv 
enighet, der det den første svarte, ble en norm for de andre. Informantene kan på dette 
tidspunkt ha gått leie, og svart det første som falt dem inn for å kunne gå til friminutt og ta 
pause. De kan også ha svart slik fordi de ikke kom på noe annet. Det er også mulig at alle 
informantene faktisk mener at moren er deres største forbilde. I sistnevnte fall kan dette tyde 
på at disse jentene er i ferd med å danne seg genusidentiteter som passer inn i et mønster som 
opprettholder et tradisjonelt kvinnesyn. En mors fremste egenskap er at hun har født og 
oppdratt barn og styrt en familie. Hvis en skal dømme etter svarene til disse jentene, er deres 
største ambisjon i livet å få en familie å ta seg av. Informantene i de to andre gruppene ga helt 
andre svar på dette spørsmålet. De nevnte alle forbilder som har jobbet hardt for å nå et mål 
og oppfylle drømmen sin. Dette kan tyde på ulike holdninger og forventninger til egen 
identitet, og en utvikling av genus som går i forskjellige retninger.  
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5.2.2. Stud.spes. gruppen 
 
Informantene i denne gruppen har valgt studiespesialiserende program fordi de har lyst til å 
studere. En har lyst til å bli tannlege, en annen vil studere noe IT-relatert. De andre vet ikke 
hva de vil enda. Kanskje ikke så rart siden de har to og et halvt år igjen av skolegangen sin. 
Alle sier at de trives godt på skolen, og at videregående er bedre enn ungdomsskolen. De har 
minst en forelder med høyere utdanning. 
 
Alle oppgir at de leser bøker på fritiden, to av dem sier at de er lesere, de tre andre sier de er 
midt i mellom-lesere, de leser verken lite eller mye. Lesing er en mindre viktig aktivitet, alle 
gir uttrykk for at samvær med venner er viktigere enn lesing. De leser hvis de har tid, gjerne 
før sengetid. Det er noe de gjør når de ikke har noe annet å finne på eller vil slappe av. Noen 
gir uttrykk for at de reagerer på at enkelte i klassen heller vil lese bøker i friminuttet enn å 
være med venner. Laura sier: 
 
 ”Jeg føler at hvis du sitter hjemme og leser eller at du sitter på skolen og bruker 
 friminuttene dine på å lese, selvfølgelig er et helt opp til deg selv, men det er liksom 
 friminutt. Du føler at de blir sett på som noen nerder, kanskje.” 
 
Når jeg spør om det er noen bøker de må ha lest, forteller Patricia at på ungdomsskolen ble 
hun nødt til å lese ”Twilight” av Stephenie Meyer fordi alle de andre jentene gjorde det. En av 
guttene forteller at han også har lest alle Twilight-bøkene, og at han synes de var gode. Han er 
den eneste gutten som under intervjuene forteller at han har lest en typisk jente-bok. En av 
guttene nevner Harry Potter-bøkene som må ha lest-bok. De sier også at det er mer attraktivt å 
lese en bok hvis de vet at det skal lages film av den.  
 
Guttene forteller at de i hovedsak leser krim og fantasy. Forfattere som Jo Nesbø og Tom 
Egeland blir nevnt. En sier at han for det meste leser fantasybøker på engelsk. De begrunner 
valget av bøker med at de leser for å finne løsningen på mysteriet, for å få vite hvordan det 
går til slutt. De er mer opptatt av handlingen i boken enn av hvordan personene er beskrevet. 
Det må skje noe i boka, de liker det ikke hvis den blir for langtrukken. Ole kommenterer 
guttenes valg av litteratur med at de leser bøker som er systematiske, logiske og konkrete. 
Lesesenteret sin undersøkelse viser at gutter leser ut fra nytteverdi, og at de velger faktabøker 
i større grad enn jenter (Hoel 2008, s. 9). De guttene sier, stemmer overens med Lesesenteret 
sine funn. 
 
Når jeg legger fram bøker på bordet, er det flere av guttene som velger Jo Nesbø, en gutt 
velger Sportsboken og en annen vil ha en bok om norske soldater i Afghanistan. De velger 
både skjønnlitteratur og krim. Anne Reeves finner at gutter leser for å finne mannlige 
rollemodeller som kan vise dem hvordan de skal bli sterke og selvstendige voksne menn 
(Reeves 2004, s. 234). Reeves finner også at ungdom leser faktalitteratur når de vil vite mer 
om noe de er interesserte i Reeves 2004, s. 23. Nils velger seg Sportsboken og oppgir at han 
liker å lese om de som vinner og hva de følte da de vant. Her ser vi også at Nils leser 
faktalitteratur med følelsesmessig engasjement, det som ifølge Louise Rosenblatt kalles 
estetisk lesning (Rosenblatt 2002, s. 36). Et funn i Anne Reeves sin studie er at guttene viser 
at de bryr seg om andre mennesker. Nils viser her et engasjement for hva idrettsutøverne i 
Sportsboken tenker og føler når de vinner. Han er ikke bare interessert i å lese om resultatene, 
men også om mennesket bak prestasjonen. 
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Jentene i gruppa synes at bøkene de leser må være spennende uten for mange beskrivelser. De 
vil helst lese om personer og miljøer de kan kjenne seg igjen i. De nevner kjærlighet, 
forelskelse, drama og sorg. Karin Lövgren finner i sin studie at jenter leser for å orientere seg 
mot voksenlivet og parforhold ved å lese om temaer som interesserer dem (Lövgren 1991, s. 
116). Laura beskriver det slik: 
  
 ”Vi vil kjenne oss igjen siden det er drama som skjer mellom oss. Det er egentlig 
 ganske kjekt å lese om hvordan andre har det.” 
 
Et av funnene i Radways studie var at kvinnene leste for sin egen skyld og at de identifiserer 
seg med de kvinnelige hovedpersonene i bøkene (Radway 1991, s. 213). Jentene sier tydelig 
at identifikasjon med personene i bøkene er viktig, siden handlingen i bøkene til en viss grad 
tangerer jentenes egne liv. Dette er også tydelig bøker som de velger selv og leser fordi de har 
lyst, slik både Lövgren og Radway fant i sine studier. Jentene velger Regines bok og 
Drømmehjerte når jeg legger fram bøker på bordet. Dette var også to av bøkene som ble valgt 
av jentene i helse og sosialfag-gruppen. De velger bøker som handler om sykdom, død og 
vanskelige liv. Jentene velger bøker som engasjerer følelsesmessig, de vil lese om andres 
skjebner for senere å kunne relatere leseopplevelsen til egne liv. Laura sammenligner seg med 
personene i bøkene hun leser og tenker på hvor heldig hun er: 
 
 ”Jeg har tenkt: tenk hvis det hadde skjedd med deg, at jeg burde skjerpe meg 
 og oppføre meg. Jeg har lest mange bøker nå hvor de har problemer hjemme,  
 så tenker jeg alltid: Jeg må skjerpe meg og begynne å være snill med dem hjemme 
 og gjøre ting for dem og ikke bare være egoistisk, for sånne ting kan skje med meg 
 også. For du er selvfølgelig glad i de hjemme.” 
 
Bärebring har i sin magisteruppsats undersøkt om det finnes verk som har hatt spesiell 
betydning for de unge kvinnene i hennes studie fordi de ga dem nye perspektiver på livet 
(Bärebring 2004, s. 63). Laura reflekterer over hvor heldig hun er når hun leser om andre som 
ikke har det bra, og setter det hun leser i relasjon til sitt eget liv. Hun får øynene opp for at 
andre kan ha det vondt og at hun er heldig som har det så godt.  
 
På spørsmål om det finnes bøker de ikke ville fortalt andre at de leste, er første reaksjon at de 
vil stå for det hvis de leser en bok og ikke holde det hemmelig. Laura mener at hvis en må 
gjemme vekk bøkene en leser, så skjuler en hvem en er: 
 
 ”Det viser at du ikke tør å stå for den du er, på en måte. Hvis du virkelig brenner 
 for en bok og ikke tør å vise det til andre at du har lest boken”. 
 
Men så oppstod en intens diskusjon mellom guttene og jentene da jeg la fram ulike bøker, og 
ba dem fortelle meg hvilke som var typiske jente- og guttebøker. En av bøkene het S for 
lengsel, og hadde helt rosa omslag. Alle guttene i gruppen tok straks sterk avstand fra boken, 
mest på grunn av fargen, men også på grunn av ordlyden i tittelen. Ingen av dem kunne tenke 
seg å lese en bok med ordet ”lengsel” i tittelen. Jentene ble provosert over at guttene forkastet 
boken etter kun å ha kastet et blikk på omslaget. Guttene derimot, mente at hvis de, mot all 
formodning, skulle komme til å like boken, så ga omslaget helt feil signaler. De mente 
kollektivt at det hadde vært pinlig å vise seg med en rosa bok. Det var tydelig at deres spede 
maskuline identitet ble truet av en slik feminint utseende bok. De fryktet at andre skulle tro de 
var homofile. Yvonne Hirdman har beskrevet isärhållandet, også kalt dikotomien. Det 
mannlige blir sett på som normbærer og regnet for å være best. Det kvinnelige blir da sett på 
som dårligere fordi det er annerledes enn det mannlige. Guttene var tydelig redde for å bli 
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assosiert med kvinnelige egenskaper. For dem var det et skritt tilbake å innrømme at de kunne 
like noe som først og fremst er forbundet med det feminine.  
 
Ungdommene snakket flere ganger om å tørre å være den man er og stå for det man er. I 
realiteten viste det seg at de bryr seg om hva andre tenker om dem, og handler deretter. 
Guttene sa at de ikke ville reagert negativt dersom de så en gutt som leste en rosa bok, men de 
ville aldri ha gjort det selv. Jentene innrømmet at det hadde vært flaut om foreldrene oppdaget 
dem mens de leste en bok som handlet om sex.  
 
En annen diskusjon oppstod da jeg spurte deltagerne om hvordan en gutt skal være. Ole svarte 
helt bokstavelig og pekte da på skrittet sitt og sa at det var det eneste som trengtes for å være 
en gutt. Hirdmans tredje formel heter A – B. Dette er den normative formelen som sier at 
mann og kvinne er to ulike arter, og ikke variasjoner av samme kjønn. De er 
vesensforskjellige. Ole gir her uttrykk for at han er annerledes fra jentene i kraft av sitt kjønn. 
Er man gutt, trenger man ikke være på en spesiell måte for å bevise det.  
 
Jentene ga uttrykk for at de likte gutter som viser følelser og som er seg selv. De synes at 
guttene ikke bør prøve å passe inn i den mannlige normen som sier at de skal skjule følelser. 
De skal ikke være noe de ikke er.  
 
Alle i gruppen oppga at de har forbilder. Det dreide seg om mennesker som har jobbet hardt 
for å nå målene sine og oppfylle drømmene sine. De beundret disse personene fordi de aldri 
har gitt opp, men har stått på for å bli best på sitt område. Flere nevner idrettsstjerner som er 
suksessrike på sine områder. Morten oppgir at farfar er forbildet hans, siden han er tannlege, 
akkurat som Morten vil bli. Ungdommene ser opp til personer som har lykkes for selv å lære 
om å lykkes i egne liv. 
 
5.2.3 Mediegruppen 

 
Gruppen bestod av fire informanter på 17 år, to gutter og to jenter. De er ett år eldre enn 
informantene i de andre gruppene, og dette kan være en faktor til at resultatene fra denne 
gruppen delvis skilte seg ut fra de andre. Alle uttrykte at det var et bevisst valg å gå media og 
kommunikasjon, de sa at de lærte mye, og at de var fornøyde med lærerne og skolen. Det var 
tydelig at de har valgt studieretning ut fra interesse. Alle har lyst til å studere, men de vet enda 
ikke hva.  
 
Det som skilte denne gruppa fra de andre er for det første at hele tre av fire identifiserte seg 
som lesere, og for det andre at alle var opptatt av og leste fantasylitteratur på engelsk. Dette er 
en sjanger som deltakerne betegnet som kjønnsnøytral. De var ikke opptatt av tradisjonelle 
ungdomsbøker som tar opp ulike ungdomsproblemer, dette var bøker de hadde gjort seg 
ferdige med på ungdomsskolen. En av dem hadde nylig oppdaget forfatteren Neil Gaiman, og 
nå leste hun alt hun kom over av ham. En annen nevnte at han hadde lest Stieg Larsson sine 
bøker. 
 
Anne Reeves finner at i overgangen til ungdomstiden er det mange som slutter å lese eller 
leser mindre enn før (Reeves 2004, s. 238). Disse ungdommene synes at de har mindre tid til å 
lese nå enn før, skole og venner tar mye tid. På spørsmål om hvorfor de leste svarte flere at 
det var fordi de likte det. De kan rømme litt fra verden og være et annet sted. En slipper å 
være seg selv og kan iaktta fra utsiden uten å delta selv. De sa også at de stresser ned med en 
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bok. Å bli flinkere til å skrive ble også nevnt som en positiv effekt av lesing. Karl nevner flere 
grunner til at han liker å lese: 
 
 ”Nei, det er vel mest fordi det er kjekt og så er det en slags, du får liksom rømme litt 
 fra verden og bli kvitt alt stresset, kan drømme deg litt vekk. Og så er det jo det at 
 du lærer litt av å lese også og selv om det ikke er en faktabok så lærer du på en måte 
 mye om livet, føler jeg.” 
 
Det Karl sier her, tangerer flere av funnene i Anne Reeves sin undersøkelse. De unge leser for 
å flykte fra virkeligheten og for å lære å lykkes i voksenlivet (Reeves 2004, s. 236). 
Appelyard finner i sin studie at ungdom søker meningen med livet (Appleyard 1991, s. 14), 
akkurat slik som Karl gjør.  
 
Dette viste seg tydelig da jeg la fram på bordet et utvalg bøker jeg hadde gjort klart på 
forhånd, og ba dem om å velge en bok de kunne tenke seg å lese. Disse ungdommene lærer 
blant annet om fotografi og design på skolen, og de er svært bevisste på hvilken signaleffekt 
de ulike coverne prøvde å formidle. De kommenterte også selv at de var forutinntatte. De tok 
diskusjonen til et mer abstrakt nivå, og snakket mer om hvilken målgruppe bokomslagene 
rettet seg mot, enn faktisk å kommentere hvem de trodde boken passet til. De hadde også 
problemer med å finne bøker de likte, ungdomsbøkene var for barnslige, voksenbøkene 
interesserte ikke, og faktabøker leste de aldri. Flere valgte til slutt en krimbok av Jo Nesbø 
fordi han var en kjent forfatter de hadde hørt mye positivt om.  
 
Tre av informantene beskrev seg selv som lesere, for dem er lesing svært viktig, for en er 
lesing lite viktig. Johan fortalte at han ikke kjente til så mange forfattere. Han var i stedet 
opptatt av ulike dataspill, akkurat nå et spill som heter Skyrim. Han beskrev sin interesse for 
dataspill på samme måte som de andre beskrev bøker de likte. Han likte å lære om en helt 
annen verden hvor hver karakter har sin egen historie, og hvor alt er detaljert og nøye 
gjennomtenkt. Han fortalte at dette dataspillet hadde flere tusen sider på Wikipedia hvor en 
kunne lese om de ulike karakterene og objektene i spillet. Han ville ikke ta på seg 
merkelappen ”leser”, men fortalte siden utførlig om den faglitteraturen han leste i forbindelse 
med interessene sine, nemlig fotball, jakt og trening. Lesesenteret sin undersøkelse fra 2004 
tegner et bilde av gutters lesing som stemmer overens med denne informantens beskrivelse av 
egne lesevaner. Mange gutter leser ut fra et nytteperspektiv og de leser heller ikke mye 
skjønnlitteratur. For dem er lesing en aktivitet og ikke en identitet (Hoel 2008, s. 9). Reeves 
fant i sin studie at unge leser for å lære mer om noe de er interesserte i, lesing blir en av flere 
måter å skaffe seg informasjon på (Reeves 2004, s. 236). Johan passer inn i denne 
beskrivelsen av en ungdom som leser for å få mer kunnskap om ting som er viktige for ham. 
Han leser både i bøker og på internett for å få kunnskap om bl.a. dataspill. Dette er også et 
eksempel på at lesing av faktatekster ikke alltid er efferent, men også estetisk (Reeves 2004, s. 
237). Johan blir engasjert når han forteller om sitt forbilde Ronaldo, og viser at han har en 
mengde kunnskap om fotballstjernens liv og karriere. Her er begge Rosenblatts lesemåter til 
stede samtidig. Johan viser at han leser efferent for å få kunnskap og estetisk fordi han er 
personlig engasjert i det han leser. 
 
Reeves finner i sin studie at fiksjonslesere vil flykte fra virkeligheten. De vil fortape seg i 
historien og forflytte seg til et annet sted. (Reeves 2004, s. 236). Isabel forteller hvordan en 
god bok tar henne med til en annen virkelighet: 
 
 En god bok skal være sånn at når du slutter å lese den eller når du stopper opp, 
 så skal det føles som om du har våkna, fra en drøm eller noe sånt. Det skal føles som 
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 om du hopper mellom forskjellige verdener når du slutter å lese, synes jeg.  
 Den skal ha en effekt på deg, ikke sant? 
 
Karl var den av informantene som sa minst under intervjuet. Han svarte kun når han ble spurt 
om noe, men det han sa, var alltid gjennomtenkt. I Appleyards utviklingsmodell blir 
ungdomstiden beskrevet som en fase hvor de unge vil finne svar på store spørsmål og 
sannheten og meningen med livet, og de vil lese en historie som får dem til å tenke 
(Appleyard 1991, s. 14). Karl er inne på dette når han sier: 
 
 ”En god bok skal få deg til å tenke litt. Det skal liksom ikke være sånn at når du er 
 ferdig å lese den så er du ferdig med den. Du skal liksom få noe igjen av det på en  

måte, du sitter og tenker på etterpå, en ganske lang stund.” 
 
Karl beskriver her det som Rosenblatt kaller estetisk lesing (Rosenblatt 2002, s. 36). Han 
lever seg inn i det han leser, og leser med følelsesmessig engasjement. 
 
Rosenblatt skriver også om hvordan alle går inn i lesing av en tekst med ulik bakgrunn, 
førforståelse og kunnskap. Den samme teksten leses ulikt hver gang. Ulike mennesker vil 
forstå teksten individuelt, og man kan også lese en tekst om igjen og forstå noe nytt ved andre 
gangs lesing (Rosenblatt 2002, s. 5). Iselin sammenligner de ulike opplevelsene bok og film 
gir henne: 
 
 ”Ingen tolker sånn om jeg tenker det, en bok på samme måte. Ingen leser på en  
 måte den samme boka fordi alt er dine egne inntrykk, men på film ser alle akkurat 
 det samme” (…) ”og så tolker du ting på forskjellig måte, reagerer på ting på  
 forskjellig måte etter hva du liksom har erfart selv og sånne ting”. 
 
Johan er opptatt av trening, og leser gjerne bøker om dette emnet for å lære hvordan han kan 
yte mer. Han vil framstå som sterk, og liker det ikke hvis en jente er sterkere enn ham fysisk. 
Han vil være overlegen jentene:  
 
 ”Jeg har aldri likt sånne hardcore-jenter, jenter som er bedre enn meg i gym og 
 sånn. Det finnes ikke verre ting, litt mannlige.” 
 
Hirdmans første formel heter A – ikke a. Hun beskriver kvinnens viktigste egenskap som det 
hun ikke er, et fravær av noe (Hirdman 2001, s. 27). I dette tilfellet fravær av fysisk styrke. 
Johan synes at jentene ikke skal være like sterke som ham, han mener at en av kvinnens 
egenskaper er fravær av en mannlig egenskap, nemlig fysisk styrke. Han vil at mannlige 
egenskaper skal være forbeholdt menn.  
 
Jentene i denne gruppen framstod ikke som typiske jentelesere. De fortalte at de nesten 
utelukkende leste fantasylitteratur, og da helst på engelsk. Det leste ikke tradisjonell 
ungdomslitteratur lenger, disse bøkene hadde de vokst fra. De syntes at en del bøker de hadde 
lest, inneholdt en unødvendig kjærlighetshistorie som gjorde boken mindre attraktiv. Disse 
jentene skiller seg markant fra jentene i de to andre gruppene, som var opptatt av å lese om 
kjærlighet og ungdomsproblemer de kunne relatere til sine egne liv. Jentene i medie-gruppen 
var mer opptatt av at lesing skulle være en flukt fra livet, de ville hengi seg til en annen 
virkelighet og forsvinne inn i historien, slik Reeves beskriver fiksjonsleserne i sin 
undersøkelse (Reeves 2004, s. 236).  
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Iselin skilte seg mest ut av alle jentene i undersøkelsen. På ungdomsskolen ble hun kåret til 
årets lesehest fordi hun alltid satt i gangen og leste i friminuttene istedenfor å være sammen 
med de andre i klassen. Hun trivdes ikke så godt på ungdomsskolen og valgte å isolere seg fra 
de andre. Hun kom til et punkt hvor hun sluttet å bry seg om hva andre tenkte om henne: 
 
 “Det var veldig vanskelig for meg, og så kom jeg til et punkt hvor jeg tenkte:  
 det kommer til å være folk som ikke liker deg uansett, så hvorfor prøve for andre 
 sin del (…) jeg har innsett at det er ikke vits i å drive på og bry seg om hva andre 
 folk synes hele tiden. Jeg tenker veldig på at man skal være høflig og sånne ting, 
 men du skal fremdeles være veldig deg selv. Du skal ikke gå og oppføre deg på en 
 måte fordi du tror at andre folk ser på deg annerledes da”. 
 
Iselin er den eneste av ungdommene som sier at hun nå våger å være seg selv etter å ha hatt 
det vanskelig lenge. Både hårfrisyre og klesdrakt vitner om at hun ikke følger strømmen. Hun 
har tatt et valg om å la være å bry seg om hva andre tenker om henne. Dette kan tyde på at 
hun er kommet et skritt videre i sin personlige utvikling, og er i ferd med å etablere en 
genusidentitet som hun er komfortabel med. Centerwall fant i sin studie at jentene spiller 
rollen som “flink pike”, og at dette påvirker lesingen deres og deres utvikling av feminine 
genusposisjoner. Jentene opplever en konflikt mellom å skulle passe inn og underordne seg 
samtidig som de skal stå imot de normer som samfunnet pålegger dem. Iselin har til en viss 
grad gått ut av denne rollen. Hege, derimot, forteller at hun aldri har lagt fra seg en påbegynt 
bok, men har alltid lest dem ut. Dette tolker jeg som et utslag av “flink pike-syndromet”. Hege 
velger å lese ut bøkene også når hun synes de er kjedelige ut fra ansvarsfølelse og en tanke 
om at hun kan komme til å gå glipp av noe dersom hun ikke leser videre. Iselin går i motsatt 
retning og bryter med noen av de uskrevne reglene for hvordan jenter skal være. 
 
Jeg merket meg under intervjuet at informantene snakket svært rosende om Harry Potter-
bøkene til Joanne Rowling og svært negativt om Twilight-bøkene av Stephenie Meyer. I 
etterkant har jeg undret meg over hva som utgjør en slik markant forskjell mellom disse 
bøkene, og hvorfor de er så samstemte i dette henseende. En informant er inne på noe av det 
samme som Johan nevnte i forbindelse med dataspill, når hun snakker om at Joanne Rowling 
har skapt et komplett og detaljert univers hvor hver karakter har sin historie, og hvor leseren 
stadig kan oppdage nye detaljer for hver lesing. Dette utsagnet stemmer overens med 
Rosenblatts leseteori hvor nye erfaringer i leserens eget liv fører til at man kan forstå en tekst 
ulikt på ulike tidspunkt (Rosenblatt 2002, s. 11). Informantene beundrer detaljrikdommen i 
fortellingen og forfatterens evne til å ha overblikk over det hun har skapt. Twilight-bøkene 
mener de vektlegger for mye følelsesmessige aspekter, det handler mest om hvor klossete 
Bella er og hva hun tenker og føler. De tar avstand fra de trekkene ved Twilight som stemmer 
overens med tradisjonelle ungdomsbøker. Iselin sier at hun skammer seg over å ha lest 
Twilight-bøkene, og at hun helst ikke vil fortelle det til noen: 
 
 ”Twilight er veldig sånn at Bella er veldig klønete og sjenert og sånne ting, sånn som 
 alle tenåringsjenter er. Sånn at alle kan identifisere seg med henne. Det blir litt for  
 enkelt, liksom”.   
 
Appleyard skriver at det er viktig for ungdommene å kunne identifisere seg med 
hovedpersonen (Appleyard 1991, s. 10). For Iselin er Bella for vanlig, hun har ikke spesielle 
særtrekk som gjør det interessant å lese om henne, og derfor blir identifisering vanskelig. 
 
Min teori er at Harry Potter-bøkene ligner mer på tradisjonell fantasy-litteratur enn Twilight-
bøkene. I Harry Potters univers har ikke romantikk og forelskelse stor plass. Dette er 
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elementer som er viktige i tradisjonell ungdomslitteratur. Her blir Harrys mot og kløkt når han 
havner i farlige situasjoner vektlagt. I Twilight-universet kretser handlingen hele tiden rundt 
trekanthistorien mellom Bella, Edward og Jacob, her er det kjærlighetshistorien som er det 
sentrale, ikke kampen mellom det gode og det onde. Disse ungdommene er ikke interesserte i 
å lese om kjærlighet og følelser. De snakker heller om at man kan lære å være modig av Harry 
og at Hermine kan vise oss at det er bra å være smart. Jeg tror at disse ungdommene har lest 
seg ferdige på tradisjonell ungdomslitteratur, og at de har gått videre til en ny fase i 
leseutviklingen sin. De er fremdeles i ungdomsfasen slik som Appleyard beskriver det, ved at 
de søker etter meningen med livet (Appleyard 1991, s. 14), men de har gått videre til en annen 
type litteratur for å tilfredsstille sine behov for svar på de store spørsmål.  

 
5.3 Diskusjon og sluttsatser 
 
Etter å ha transkribert og analysert intervjuene har jeg gjort meg noen tanker om prosessen. På 
forhånd hadde jeg håpet at gruppedynamikken skulle føre til at det oppstod interessante 
diskusjoner mellom deltakerne, og at det da skulle framkomme relevante opplysninger. Dette 
skjedde også ved flere tilfeller. Likevel tenker jeg nå i etterkant at gruppedynamikken i noen 
tilfeller også kan ha begrenset samtalen i noen av gruppene. I analysefasen har jeg flere 
ganger tenkt at det hadde vært nyttig om jeg hadde klart å få ungdommene til å utdype sine 
svar enda mer. Dette kan bero på at jeg er en uerfaren intervjuer. Det viste seg da også at de to 
siste intervjuene ble bedre enn det første. Om det er fordi jeg ikke har vært flink nok, eller om 
det er ungdommene som rett og slett ikke hadde mer å si, er ikke godt å vite. Jeg har i 
etterkant tenkt at det hadde vært nyttig å dybdeintervjue flere av deltakerne, og sammenligne 
dette materialet med gruppeintervjuene. Det hadde vært svært interessant å se om de svarte 
annerledes når de var alene, enn de gjorde sammen med klassekameratene. Men tidsbrist og 
oppgavens begrensede omfang har ikke gjort det mulig å gjøre flere intervjuer. Likevel synes 
jeg at det har kommet fram mye nyttig informasjon under intervjuene, ikke minst har det vært 
interessant å sammenligne gruppene med henblikk på likheter og forskjeller i svarene.   
 
Psykoanalytikeren Erik Erikson publiserte på 1950-tallet en studie hvor han rettet 
oppmerksomheten mot identitetskrisen alle ungdommer gjennomgår i tenårene som et ledd i 
utviklingen mot en voksen identitet (Appleyard 1991, s. 96). Han finner at selv om ungdom 
gjennomgår en rask psykologisk modning, er samfunnet konstruert slik at de unge må bli i 
skolen, og hindrer dem dermed fra å gå inn i voksne roller fullt ut. Dette er et mønster vi kan 
kjenne igjen i dagens moderne samfunn. (Appleyard 1991, s. 98). Alle ungdommene i denne 
studien går på skole, og passer inn i Eriksons beskrivelse. I en verden preget av stadige 
skiftninger og nye krav, må dagens unge navigere i en stadig mer uoversiktlig jungel av 
normer og forventninger. For noen kan bøker hjelpe dem til å møte disse utfordringene, og gi 
dem svar på spørsmål de er opptatt av. Boken blir en virkelighetsflukt og en måte å oppleve at 
det finnes andre som har det på samme måte som en selv.  
 
Det som framkom tydelig da jeg analyserte intervjuene var skillet mellom lesere og ikke-
lesere/av og til-lesere. En tredjedel av ungdommene definerte seg som lesere, de andre som 
ikke-lesere eller av og til-lesere. De som leste mye beskrev det å lese som å være i en drøm, 
de drømte seg bort til en annen virkelighet. Å lese gir dem en opplevelse de ikke kan få på 
andre måter. Måten ungdommene beskrev sine leseopplevelser på stemmer overens med 
Reeves beskrivelse av fiksjonsleserne (Reeves 2004, s. 236). Rosenblatt finner at litteraturen 
gir leseren en stedfortredende opplevelse, den lar dem oppleve noe de ikke har mulighet til å 
erfare i sine virkelige liv (Rosenblatt 2004, s. 158). Den store interessen disse ungdommene 
har for fantasylitteratur viser at denne sjangeren gir dem unike opplevelser de ikke vil være 
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foruten og som de ikke kan få på andre måter. For ikke-leserne er lesing en lite prioritert 
aktivitet de gjør når de ikke har annet å finne på.  
 
Hoveddelen av jentene i studien foretrekker å lese om personer som ligner dem selv, og som 
lever liv som minner om deres eget. De leser for å få svar på spørsmål de lurer på i sitt eget liv 
og får hjelp til dette ved å lese om mennesker og miljøer som de kjenner igjen. Jentene søker 
svar på følelsesmessige behov. De vil lære om kjærlighet, parforhold, voksenlivet. De søker 
svar på hvordan de skal bli frigjorte voksne kvinner. Mødrene og andre kvinner er sterke 
forbilder. Rosenblatt tar opp hvordan litteraturen plasserer problemene våre utenfor oss selv, 
og gir oss mulighet til å se oss selv og vår praksis med nøytralt blikk (Rosenblatt 2002, s. 47). 
Når jentene leser om andre jenter som lever liv som minner om deres eget, blir litteraturen et 
speil de kan se seg selv og sitt eget liv gjennom, og slik få svar på egne funderinger. 
 
Guttene i studien oppfattet jeg som en relativt homogen gruppe. Det som kjennetegnet dem 
var at de leste målrettet. Når de leste krim, var det for å finne løsningen på mysteriet. Når de 
leste fakta var det for å få informasjon om noe som interesserte dem. Alle guttene som oppga 
at de leste faktabøker, hadde en sterk interesse for emnet de leste om. Rosenblatts beskrivelse 
av estetisk og efferent lesing passer inn i dette bildet. Estetisk lesing er en følelsesmessig 
lesing som oftest forbindes med fiksjon. Efferent lesing er en praktisk tilnærming til teksten, 
man leser for å få informasjon, denne lesetypen kobles ofte opp mot lesing av faktatekster 
(Rosenblatt 2002, s. 100). Guttene viser at de leser efferent når de leser fiksjon, de leser for å 
finne løsningen på mysteriet. Når de leser faktatekster leser de også estetisk, fordi de er 
interesserte i det de leser, og søker ikke kun informasjon, men leser for å oppfylle et indre 
behov. 
 
De er i ferd med å utvikle en voksen, mannlig identitet, og de føler seg truet av kvinnelige 
verdier. De er i ferd med å utvikle en egen genusidentitet som kretser rundt tradisjonelle, 
mannlige normer, og derfor vil de ikke bli assosiert med det som er kvinnelig, da dette kan 
ødelegge den skjøre balansen de har funnet. 
 
Guttene leser ulik type litteratur, men fellesnevneren er at de leser om sterke og 
handlekraftige menn. I fantasybøkene er det alltid en sterk og modig helt som overkommer 
farer og hindringer for å nå et mål. I krimromaner er det alltid en helt, noen ganger en antihelt, 
som alltid lykkes med prosjektet sitt til slutt. De leser faktalitteratur om forbildene sine, menn 
som har jobbet hardt for å bli best innen sitt område, ofte en idrett. Guttene beundrer mot og 
fysisk styrke. Dere genusidentiteter orienterer seg mot mannlige normer.  
 
Ungdommene uttrykte at det var viktig å våge å være den man er og tørre å vise det. De ville 
ikke skjule sider ved seg selv overfor venner og familie. I teorien var de enige om at alle 
burde få være seg selv. Men når jeg begynte å komme med konkrete eksempler, viste det seg 
at det ikke alltid var like enkelt for dem å holde på idealene. Guttene er redde for å bli 
assosiert med feminine egenskaper, og de føler seg truet av jenter som de oppfatter som 
sterkere enn dem selv. Yvonne Hirdmans teori om den mannlige normens primat, også kalt 
hierarkiet, går ut på at det mannlige blir normen som kvinnen måles etter. Det mannlige blir 
det normale og slik blir det kvinnelige en mindre fullkommen variant av det mannlige 
(Hirdman 2001, s. 30). Guttene viser tydelig at de synes mannlige egenskapene er bedre enn 
kvinnelige. De vil ikke assosieres med kvinnelige egenskaper i frykt for at andre skal tro de er 
feminine. For dem har det kvinnelige lavere status enn det mannlige, å ta til seg kvinnelige 
verdier blir å ta ett trinn ned på rangstigen. Hirdmans andre formel, som betegnes A – a er 
også aktuell her. Her antar Hirdman at kvinnen er en ufullkommen kopi av mannen, en defekt 
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(Hirdman 2001, s. 28). Det virker som om guttene oppfatter det feminine og kvinnelige som 
en dårlig kopi av det de selv står for, og som de ikke vil assosieres med.  
 
Jeg fant også tegn som tyder på at noen av ungdommene er i ferd med å bryte med de normer 
og forventninger som er rettet mot dem, men at flertallet ikke tør å bryte ut av frykt for å 
skille seg ut. Jeg ser et klart skille mellom å ville være seg selv fullt ut og å våge å ta dette 
skrittet.  
 
Dette viser at deres genusidentiteter er i endring mot en mer utviklet form. Disse 
ungdommene er på vei til å bli voksne menn og kvinner, de er i en fase av livet hvor de er i 
rivende utvikling både fysisk og mentalt. De søker rollemodeller til den voksne identiteten de 
er på let etter, og de søker mening i tilværelsen og sine egne liv ved å lese om andres liv. 
Likevel er det vanskelig for dem å våge å vise hvem de er, redsel for å være annerledes fører 
til at de skjuler enkelte sider ved seg selv. 
 
Studien min viser at det er tydelige mønstre i gutters og jenters lesing, og at gutter og jenter 
har ulike mål med lesingen sin. Gutter har et klart mål med å lese, for dem er lesing en 
aktivitet og ikke en identitet. Jentene leser med følelsesmessig engasjement hovedsakelig for å 
relatere det de leser til sitt eget liv. Et mindretall jenter leser for å bli tatt med til en annen 
virkelighet helt ulik deres egen.  
 
Genus blir en faktor i deres lesing på den måten at både gutter og jenter søker rollemodeller 
av samme kjønn som kan vise dem hvordan de selv kan bli selvstendige og sterke voksne. De 
trenger hjelp og veiledning for å utvikles til voksne mennesker med en trygg identitet, og 
dette får de hjelp til gjennom bøker som tar opp temaer de er opptatt av. De er fremdeles 
usikre, og dette viser seg i at de gjerne vil være seg selv, men ikke alltid våger. Guttene føler 
seg truet av kvinnelige verdier, mens jentene ser opp til mødre og andre sterke kvinner. 
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Vedlegg 1 
 
Liste over bøker brukt under fokusgruppeintervjuer: 
 
Berggren, Arne (2008). Den ømme morderen. Oslo: Aschehoug. 
Byrne, Rhonda (2008). Hemmeligheten. Cappelen Damm 
Ellingsen, Stig (2011). Malum. Sandnes: Commentum. 
Flink, Jon Øystein (2009). Sex, død og ekteskap. Cappelen Damm. 
Hearn, Lian (2009). Hegrens tegn. Cappelen Damm. 
Hjorth, Vigdis (1999). Den første gangen: kortroman for ungdom. Cappelen. 
Maria Amelie (2009). Ulovlig norsk. Pax. 
Med mandat til å drepe: norske skarpskyttere i Afghanistan forteller. 2010. Kagge 
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Landsem, Arnstein (2008). Bilen min. Gyldendal. 
Mason, Paul (2004). Månelandingen 20. juli 1969. Libretto. 
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Samartin, Cecilia (2008). Drømmehjerte. Oslo: Juritzen forlag. 
Stokke, Regine (2010). Regines bok: en ung jentes siste ord. Gyldendal. 
Svendsby, Egil (red.) (2010). Sportsboken 2010. Schibsted. 
Sverdrup, Kari (1999). Hjemme er et annet sted. Gyldendal Tiden. 
Svingen, Arne (2004). Frosten kom tidlig. Gyldendal. 
Wedøe, Leif (2006). Hvorfor faller ikke skyene ned?. Cappelen. 
Østby, Anne Ch. (2002). S for lengsel. Landbruksforlaget. 
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Vedlegg 2 
 
Intervjuguide fokusgruppeintervju – ungdoms lesing sett i et genusperspektiv 
Bakgrunnsinformasjon om informanter: 

1. Kjønn og alder 
2. Hvorfor har du valgt denne studieretningen? (Interesse, fordi venner gjorde det 

samme, foreldres forventninger, Ville egentlig ha gjort noe annet) 
3. Hvordan trives du på skolen? Er du motivert, eller ville du heller ha gjort noe annet? 
4. Hva gjør du om fem år? (studerer, jobber, går på skole) 
5. Hva arbeider dine foreldre med? 
6. Har du søsken? Hva gjør de? 

 
Om lesing: 

1. Leser noen av dere bøker på fritiden? Mye/ofte/lite? 
2. Hvorfor leser du?  
3. Hvor viktig/lite viktig er fritidslesing? 
4. Hvem vil kalle seg selv en leser? Hvorfor/hvorfor ikke? 
5. Hvilke bøker leser dere? Skjønn/fakta? Barn/ungdom/voksen? 

a. Hva handler bøkene om? 
6. Hva er viktig når dere velger bok? (omslag, anbefalinger fra venner, emne) 
7. Hvordan skal en god bok være? 
8. Hva liker du å lese om? Hvorfor? 
9. Hva liker du ikke å lese om? Hvorfor ikke? 
10. Kan man bli påvirket av bøker? I så fall hvordan? 

 
Om genus i bøker: 
(Jeg har med 10 ulike bøker som jeg legger fram, både fag/skjønn og ungdom/voksenbøker, 
jente/guttebøker).   

1. Velg en bok. Hvorfor denne? 
2. Hvilken bok ville du ikke valgt? Hvorfor ikke? 
3. Hvilke bøker ville en jente ville valgt? Hvorfor? 
4. Hvilke bøker ville en gutt ville valgt? Hvorfor? 
5. Hvorfor er det ulike forventninger til hva jenter og gutter liker? 
6. Er det forskjell på hva gutter og jenter leser? Forklar! 
7. Blir lesing sett på som bra/nerdete/sosialt akseptabelt/kult? Hvorfor er det sånn? 

a. Hva gjør man ellers for å være kul? 
8. Er det noe man “må” lese? 
9. Er det noe dere helst ikke vil at andre skal vite at dere leser?  

a. Hva slags bøker kan dette være? Hvorfor er det slik? 
10. Hvordan skal hovedpersonen være i en god bok? 

 
Om genusidentitet: 

1. Hvordan skal en gutt være? Ifølge ungdom, ifølge normer, ifølge media? 
2. Hvordan skal en jente være? Ifølge ungdom, ifølge normer, ifølge media? 
3. Hvorfor er det ulike forventninger til gutters og jenters væremåte? 
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4. Er det vanskelig å være seg selv? Hender det at du skjuler sider ved deg selv for 
andre? Hvis ja, hvorfor? 

5. Er familie viktig? 
6. Er venner viktige? 
7. Nevn noen forbilder. Hvorfor den/disse personene? 
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