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Abstract:   

This thesis examines what and in which language young people in Sweden with other 
linguistic backgrounds than Swedish read, as well as if they have access to the literature 
that they demand, how they use the library and what kind of role the library plays to them. 

The chosen method was quantitative and it consisted of a questionnaire as this method is   
useful in quantifying phenomena, which is the purpose of this thesis. The investigation 
shows that the studied population is bilingual. I hope that the thesis points out the range of 
the problems and that these issues need to be solved within the society and not the within 
the family. We need to make use of the resources of the young immigrants, as their 
cultural competence, in some cases even bi-cultural competence, can be useful for the 
Swedish society.  

Regarding group identity, whether Swedish or immigrant, part of the young immigrants 
perceive themselves as members of both these groups. It is however natural to have 
different identities in different circumstances.  It is of importance that such roles, and the 
sub-identities that develop from them, are integrated into a harmonious entity. In order to 
reach this goal, the young people need access to literature in their own language in the 
library. It is not easy for a librarian to be familiar with names of current writers, which 
write books for young people in that many linguistic groups. A co-operation between the 
library and the teachers of native language could result in solving the problem and in 
purchases of books written by current writers from different linguistic groups being made.   

Finally it can be said that library is an important place for young people regarding studies, 
they also appreciate the accessibility of the library and the service-minded librarians. 
Other comments include wishes regarding more books in the native language, both 
literature and factual study books, more dictionaries and more new CD’s and films.  

 
 
Nyckelord:  ungdomar, invandrare, läsning, bibliotek, biblioteksvanor,   
                                                   litteraturförmedling, ungdomskultur, ungdomsgrupper 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Ungdomar, deras problem, tankar och upplevelser har alltid varit viktiga för mig. Jag arbetade 
med unga människor ett antal år och att hjälpa till att lösa ungdomsproblem blev naturligt för 
mig. I egenskap av en utbildad språklärare från Polen kändes det naturligt för mig att anta 
såväl rollen av undervisare som av uppfostrare.                                     
                                                                                                                                                                                                       
Här i Sverige fick jag möjligheten att arbeta som modersmålslärare och undervisade på 
högstadiet och på gymnasienivå och hade då kontakt med ungdomar med s.k. 
invandrarbakgrund. Många gånger var jag överraskad av deras djupa tankar och jag har haft 
förmånen att se nya sidor hos elever som jag inte upptäckt tidigare. Dessa ungdomars uppväxt 
kunde vara fylld av konflikter. 

 
Mitt intresse för folkbibliotekens ungdomsverksamhet väcktes, när jag upptäckte att det bara 
fanns två avdelningar på biblioteket i min bostadsort: en barn- och en vuxenavdelning.  

 
Under mina studier på Bibliotekshögskolan i Borås fick jag höra talas om en pågående 
diskussion angående ungdomar och bibliotek. Redan efter att ha läst artikeln, skriven av 
Kerstin Rydsjö: Ungdomar och bibliotek (1994), visste jag vilket ämnet till min 
magisteruppsats skulle bli. I artikeln tar författare upp samarbetet mellan skolan och 
biblioteket ur ungdomarnas perspektiv. Rydsjö anser att många ungdomar inte hittar det de 
söker och att de inte känner sig hemma på folkbiblioteken (Rydsjö, 1994, s. 125). 
 
Sedan kom andra författare: Charlotte Hardeborn och Boel Sjöberg med sitt specialarbete 
Finns det plats för ungdomar på biblioteken?: en dokumentation av BHS monter vid Bok & 
Bibliotek 88 (1989). Resultatet av deras undersökning visade bl.a. att ungdomarna kände sig 
ovälkomna på biblioteket och att bibliotekarierna hade en negativ inställning till dem. De 
föreslog en speciell ungdomsavdelning och gav förslag på hur den skulle se ut. Det framkom 
även i intervjuerna att biblioteksbesöken minskar, men de unga fortsätter att läsa (Hardeborn 
& Sjöberg, 1989).  
 
Bibliotek kan antas vara ett viktigt ställe för invandrare, en neutral plats där man lånar media, 
träffar sina vänner, skaffar sig information och kunskap, hade jag läst under mina studier. Då 
fick jag idén att inrikta mig på ungdomar med än annan språklig bakgrund än svenska i min 
uppsats. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att via en enkätundersökning bland ungdomar med annan språklig 
bakgrund än den svenska, undersöka vilka medietyper och genrer de läser och på vilket språk. 
Med tanke på ungdomarnas specifika språksituation ämnar jag även undersöka hur de skaffar 
sig den litteratur de efterfrågar och vem som tipsar dem om bra böcker. 
 
Jag vill via en enkätundersökning ta reda på vad ungdomarna gör på biblioteket, hur de 
använder de olika tjänster och aktiviteter som biblioteket erbjuder samt vilken roll ett 
bibliotek spelar för dem. 
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För att uppfylla mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 
 

• På vilka språk läser ungdomar med annan språklig bakgrund än svenska? 
• Vilka medietyper och genrer läser ungdomarna? 
• Hur förser sig ungdomarna med den litteratur de efterfrågar?  
• Hur använder ungdomarna bibliotekens resurser? 

1.3 Urvalsgrupp 
 
I min uppsats inriktar jag mig på gymnasieungdomar med annan språklig bakgrund än                 
den svenska. Av praktiska skäl beslöt jag mig för att vända mig till elever vilka deltar i 
modersmålsundervisning. För att nå de ungdomarna har jag vänt mig till rektor för 
modersmålsundervisningen i Helsingborg, Rolf Svensson.       

 
Anledningen till att jag har valt just de ungdomarna var mitt personliga intresse för den 
gruppen och viljan för att tillfredställa deras behov. Min medvetenhet om ungdomarnas 
situation uppmuntrade mig att synliggöra inte bara ungdomarnas litterära behov och 
förväntningar på bibliotek, utan även väcka samhällets uppmärksamhet på elever, som är 
bilinguala och bikulturella.  

1.4 Metod 
 
I detta avsnitt behandlas den metod som ligger till grund för uppsatsen. Jag har valt att göra en 
enkätundersökning bland tvåspråkiga ungdomar i Helsingborg. Min population är de 
ungdomar som är inskrivna i modersmålsundervisning. På gymnasieskolorna i Helsingborg är 
359 ungdomar inskrivna i modersmålsundervisning. 354 enkäter delades ut genom 
modersmålslärarnas försorg, 191 fick jag tillbaka. Det betyder en svarsfrekvens på 54 %. 
Detta begränsar givetvis möjligheterna att med precision uppskatta frekvensen i populationen, 
men ger likväl material till en fallstudie där större skillnader och tendenser kan analyseras och 
diskuteras.     

 
Jag har valt en kvantitativ metod därför att den lämpar sig för att mäta och kvantifiera en 
företeelse. Jan Trost (2001) påpekar att man i fackkretsar brukar ”tala om ett enkätformulär 
som ett mätinstrument – det är ett instrument med vilket man mäter människors beteende, 
åsikter och känslor” (s. 11).  

 
Vidare menar Trost att syftet med ens projekt måste vara avgörande för vilken slags metod 
man använder sig av: kvalitativ eller kvantitativ (ibid., s. 17). Om man vill kunna ange 
frekvenser eller är intresserad av att kunna säga att ett visst antal procent av befolkningen 
tycker på det ena eller andra sättet, vilket överrensstämmer med denna uppsats syfte, skall 
man göra en kvantitativ studie (ibid., s. 22). 

 
Den grupp av individer, som är målet för en enkätundersökning, brukar benämnas population 
eller målpopulation (Ejlertsson, 1996, s. 16). Om alla individer i en viss population studeras, 
talar man om en totalundersökning (ibid., s. 16). Många gånger kan man inte samla in sina 
data från alla medlemmar i den population man bestämt sig för, därför gör man ett urval, 
anser Trost i Enkätboken. Ett urval är i statistisk mening representativt om varje undersökt 
individ har en känd sannolikhet att komma med i urvalet (Eggeby & Söderberg, 1999, s. 43). 
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Jag försökte göra en totalundersökning, dvs. jag gjorde inget urval utan frågade hela 
populationen.  

 
När det gäller utformningen av frågorna i enkäten har jag följt de anvisningar som jag funnit  
i metodlitteraturen. Hela tiden har jag strävat efter att ha en tydlig och kort enkät utan långa 
frågeformuleringar, värdeladdade ord, känsliga frågor, facktermer osv. Jag har undvikit öppna 
frågor och använt strukturerade frågor, vilka är försedda med fasta svarsalternativ. Trost 
(2001, s. 72) anser att man ska undvika öppna frågor vid enkätundersökningar av två 
anledningar. Den ena är teknisk, det kan vara svårt att hantera de skrivna svaren, den andra är 
att svarsbortfallet på sådana frågor blir stort.  

 
Vidare rekommenderar Trost att varje enkätformulär avslutas med en öppen fråga. Författaren 
anser att: ”Mycket ofta får man av dessa svar idéer som kan vara bra att ha när man sedan 
skall tolka och analysera det insamlade materialet (…) även om vanligen inte fler än cirka tio 
procent skriver något alls” (s. 73). Jag följde även detta råd och ställde en öppen fråga rörande 
övriga kommentarer och synpunkter på biblioteket och dess verksamhet. 

 
Om ”en person i urvalet vägrar att, eller inte har möjlighet att, delta i den avsedda 
undersökningen talar man om externt bortfall. Bortfallet på enstaka frågor bland dem som för 
övrigt har besvarat enkäten benämns internt bortfall.” (Ejlertsson, 1996, s. 22) Ju större 
bortfallet är, desto större är risken för felaktiga generaliseringar till målpopulationen, anser 
Ejlertsson (ibid., s. 23). Trost (2001, s. 118) påpekar att innan man börjar bearbeta sitt 
material, bör man göra en bortfallsanalys såvida man inte fått en mycket hög svarsfrekvens. 
Enligt honom får man räkna med svarsfrekvenser på mellan 50 och 75 procent på 
enkätundersökningar. 

 
Metodlitteraturen poängterar även vikten av två aspekter av en undersöknings kvalitet, 
validitet och reliabilitet. Göran Ejlertsson (1996) definierar termerna på följande sätt: ”Med 
validitet i en enkätfråga menas frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. En fråga med 
hög validitet skall ha inget eller litet systematiskt fel. Med reliabilitet menas huruvida 
upprepade mätningar ger samma resultat. Har frågan hög reliabilitet skall det slumpmässiga 
felet vara litet” (s. 86).   

 
Både validitet och reliabilitet är beroende av urval, bortfall, frågornas formulering, osv. Jag 
försökte att öka undersökningens kvalitet genom att bl.a. sträva efter formulärets utseende, 
frågornas formulering och att minimera bortfallet, det sistnämnda genom att hålla tät 
telefonkontakt med modersmålslärarna.  

1.4.1 Centrala begrepp 
 
Ordet begrepp skulle kunna bytas ut mot föreställning, uppfattning, tanke. Begreppet kan 
fyllas med olika innehåll och tolkas på olika sätt. Således kommer jag att förtydliga några 
begrepp som är centrala i uppsatsen. 
 
Modersmål kan generellt sägas beteckna språket som man lärt sig som barn, förstaspråk. År 
1997 ersattes termen hemspråk officiellt av termerna modersmål, men i litteraturen framträder 
båda termen. Av den anledningen används båda benämningarna i min uppsats. Närmare 
förklaring på begreppet modersmål finns på sidan 13. 
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I min uppsats koncentrerar jag mig på ungdomar från tvåspråkiga familjer. Det innebär att 
termen tvåspråkighet bör definieras. Tove Skutnabb-Kangas (1981) använder sig av fyra 
kriterier: ursprung, kompetens, funktion och identifikation, på vilka definitioner vanligen 
grundas. Eftersom tvåspråkighet är ett varierande fenomen kan man koppla samman de 
definitionstyperna för att få innebörden av begreppet för individen. Skutnabb-Kangas menar 
vidare att ”Tvåspråkig är den som har en möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, 
antingen i enspråkiga eller tvåspråkiga samfund i enlighet med de sociokulturella krav på en 
individs kommunikativa och kognitiva kompetens som dessa samfund och individen själv 
ställer, på samma nivå som infödda talare, samt en möjlighet att identifiera sig positivt med 
båda (eller alla) språk grupperna (och kulturerna) eller delar av dem” (s. 93). I Skutnabb-
Kangas kombination av definitioner betonas både de sociala och psykologiska aspekterna av 
tvåspråkigheten. I min uppsats har begreppet tvåspråkighet den innebörden.   

1.4.2 Planering, distribution och insamling 
 
Jag konstruerade enkäten med hjälp av den lästa metodlitteraturen. Enkätfrågorna testades på 
en närstående tonåring som tillhör samma typ av personer som undersökningsgruppen består 
av. Efter dennes synpunkter och kommentarer trycktes enkäterna.  

 
Från Rolf Svensson, rektor för modersmålsundervisning i Helsingborg, fick jag uppgifter om 
antalet elever som deltog i modersmålsundervisningen läsåret 2003/2004:  

 
Grundskolorna  1816  
Gymnasieskolorna   359 
Friskolorna      58 

 
Verksamheten anställer 44 lärare som undervisar i 30 språk från hela världen. Den största 
gruppen, sju personer, utgör arabiska lärare. 

 
Från litteraturstudier visste jag att barn som var yngre än högstadieåldern skulle ha svårt att 
fylla i enkäten. Med tanke på detta bestämde jag mig för att genomföra en enkätundersökning 
bland de gymnasieelever som deltar i modersmålsundervisningen. Inom loppet av tre veckor 
ringde jag till lärarna som undervisar på gymnasienivå och bad dem att dela ut enkäten till 
sina elever. Jag försökte att nå alla elever och således ge alla språkgrupperna möjlighet att 
delta i enkäten. Med anledning av att lärarna träffar sina elever bara en gång i veckan, 
bestämde vi, att insamlingen av ifyllda enkäter skulle ske efter tre veckor.  

 
Enkäten vänder sig till gymnasieelever med annan språklig bakgrund än svenska, till läsare 
och icke-läsare, till dem som besöker bibliotek och till icke-besökare. På detta sätt undvek jag 
att styra urvalet, vilket enligt Göran Ejlertsson (1996, s. 10) innebär att jag kan generalisera 
utifrån mina resultat.  

 
Det ursprungliga målet var att dela ut enkäterna till alla gymnasieelever som deltar i 
modersmålsundervisning. Eftersom jag inte lyckades att komma i kontakt med alla 
modersmålslärarna, blev det utdelade antalet enkäter 345 stycken, vilket ska jämföras med det 
totala antalet i målpopulationen d v s 359. Insamlingen av enkäterna tog mycket längre tid än 
jag hade förväntat mig, de sista fick jag i mitten av mars. Jag fick in 191 enkäter, men 
slutligen kunde jag använda 179 till undersökningen. 6 ungdomar skrev svenska som 
modersmål, 4 elever gick i grundskolan, 2 stycken hade inte fyllt i enkäterna. Dessa 12 
enkäter ingår inte i mitt undersökningsmaterial.  
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En orsak till bortfallet kan vara tidsfaktorn. Enkäterna lämnades ut strax före jul och en del av 
ungdomarna var redan bortresta. Troligen hade även ett ganska stort antal av elever som har 
fått enkäten, glömt bort den. Jag kontaktade lärarna och bad dem att påminna eleverna om 
undersökningen. Då visade det sig även att ett antal av eleverna inte var villiga att delta i 
enkätundersökningen. 

1.4.3 Kvantitativ bearbetning 
 

Vid bearbetning av enkäterna använde jag Excel. Eftersom de flesta frågorna i enkäten hade 
låsta svarsalternativ, lämpade de sig att bearbeta kvantitativt. Flera resultat har redovisats i 
diagram- eller tabellform för att underlätta analysen av skillnader mellan kön och tendenser i 
materialet och för att göra informationen mer överskådlig (jmf. Hartman, 1993, s. 99).  

 
De frågor där jag bett ungdomarna att rangordna de olika låsta svarsalternativen visade sig 
svåra att bearbeta eftersom en del inte rangordnat alls och ytterligare andra satt samma 
rangordning på flera än ett alternativ. Dessa rangordningar redovisas under varje fråga för sig.   

1.4.4 Informationssökning 
 

För att finna lämplig litteratur till uppsatsen sökte jag först information via BHS hemsida med 
länkar till publicerade magisteruppsatser. En del av dem handlade om aspekter som 
intresserade mig. Dessa uppsatser har varit till stor hjälp när det gäller litteraturtips.  

 
Vidare har jag använt mig av databaserna: Nordiskt BDI-index, Artikelsök och Mediearkivet. 
Jag har även använt sökmotorer på Internet, som till exempel Google eller AltaVista, och 
kataloger, bl.a. LIBRIS, Voyager, Lovisa och Libra III.  

 
Söktermer som jag har använt mig av var: ungdomar, invandrare, läsning, bibliotek, 
biblioteksvanor, litteraturförmedling, ungdomskultur, ungdomsgrupper. Jag har funnit 
omfattande material men en stor del var inte relevant för min undersökning.  

 
Efter etappseminariet och träffarna med min handledare fick jag nya tips som lett till nya 
sökningar. Värdefullt material har jag även funnit i referensförteckningar till de texter jag har 
läst. Litteratursökningen har skett kontinuerligt under arbetets gång.       

1.5 Disposition 
 

En översiktlig beskrivning av uppsatsens innehåll: 
I kapitel 1 presenteras bakgrund, syfte och frågeställningar. Jag beskriver metod och 
genomförandet av enkätundersökningen. 

 
Kapitel 2 behandlar frågor rörande ungdomar med annan språklig bakgrund än svenska, 
modersmålsundervisning och tvåspråkighet. Här ingår också tidigare forskningar angående 
ungdomskultur och ungdomsgrupper, ungdomars kulturvanor, läsning och 
biblioteksutnyttjande. 
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I kapitel 3 tas empiriskt material upp.  Först presenteras urvalsgruppen, läspreferenser och 
omtyckta författare. Sedan beskrivs biblioteksutnyttjande, bibliotekens roll och ungdomarnas 
attityder till ett bibliotek. 

 
Kapitel 4 utgörs av analys och diskussion.  

 
I kapitel 5 presenteras en summering och slutsatser. 

 
Kapitel 6 omfattar en reflexiv diskussion.   

 
Kapitel 7 innehåller en sammanfattning. 
                                        

2. Tidigare undersökningar, forskning och litteratur 
      

I det här kapitlet skulle jag vilja komma närmare min valda målgrupp: beskriva ungdomarnas 
svårigheter, problem å en sidan och deras obegränsade möjligheter å andra sidan. De flesta 
har kommit till Sverige med sina föräldrar och kunde inte påverka de vuxnas beslut, de hade 
inget annat val, men nu när ungdomarna redan är här, kan de välja sin väg i livet. Ibland 
behöver de dock vägledning och uppmuntran, stöd och förståelse, engagemang och empati.  
Jag tar även upp den forskning som behandlar ungdom, ungdomsgrupper, ungdomskultur, 
biblioteksutnyttjande och läspreferenser.  
  
Det existerar inte någon genomsnittsinvandrare. Ulf Fredriksson (1997, s. 95) påminner om 
att gruppen invandrare inte enbart består av olika nationaliteter, utan också av människor med 
olika social och kulturell bakgrund. Bland personer med utländsk bakgrund hittar man många 
framträdande personer inom olika områden i det svenska samhället: författare som Jan 
Guillou och Theodor Kallifatides, politiker som Pierre Schori. 

 
Forskningsinsatserna inom olika vetenskapsgrenar med invandrarna som objekt är mycket 
stora, men den övervägande delen av denna forskning har främst varit anpassad efter 
områden: integrering, isolering, segregation, diskriminering. I massmedias rapportering av 
händelser med invandraranknytning framträder invandrarna som problemmänniskor. Vad jag 
tycker saknas i massmedias rapportering är det typiska i vardagskulturen hos människor med 
invandrarbakgrund.  

2.1 Ungdomar med annan språklig bakgrund än svenska 
 
Många ungdomar i Sverige har invandrarbakgrund. Det innebär att antingen de själva eller 
deras ena förälder eller båda kommit som flyktingar/invandrare till Sverige. Ursprunget blir 
en del av livet, inte bara något i bakgrunden. Föräldrarna har ett annat modersmål och 
värderingar formade av ett annat samhälle. De största flykting-/invandrargrupperna som 
kommit till Sverige 1980-2000 har varit iranier, bosnier, somalier, kurder och kosovoalbaner. 
Det innebär att många ungdomar härstammar från familjer där normer och värderingar är 
präglade av medelhavs- eller mellanösterkultur (Almqvist, 2001, s. 60f). 

 
Den första tiden i Sverige upplevs oftast som positiv, men med tiden kommer många av 
ungdomarna också att möta främlingsfientlighet, utanförskap, kanske svårigheter att klara 
skolgången. Då blandas ilskan och förtvivlan med hopp om att det så småningom ska bli 
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bättre. Detta kallas för flyktingkris eller migrationskris. Samtidigt kräver anpassningen till det 
nya mycket energi: man skall lära sig ett nytt språk, nya sedvänjor och skapa nya 
framtidsplaner (ibid., s. 62). 

 
Hur man kommer att förhålla sig till Sverige beror i hög grad på hur man själv blivit bemött. 
Även ungdomarnas bakgrund och familjens historia har stor betydelse. Sättet att förhålla sig 
till det svenska kan också förändras med tiden i Sverige. En del ungdomar med 
invandrarbakgrund vill vara svenskar. De anstränger sig för att smälta in genom beteende, 
språk och klädsel. Det förekommer att man byter namn. I en del familjer uppmuntrar 
föräldrarna sina barn att anpassa sig, det skall underlätta för dem att klara sig i Sverige. Så 
småningom kan det uppstå konflikter mellan ungdomarna och deras föräldrar, på grund av att 
ungdomarna har ”försvenskats” mer än vad föräldrarna kan acceptera. Men i många fall lever 
ungdomar efter två olika normuppsättningar, en i hemmet och en annan i skolan. Det finns en 
tyst överenskommelse mellan ungdomar och föräldrarna om att bete sig på olika sätt hemma 
och bland svenskarna (ibid., s. 64f). 

  
Ungdomar med invandrarbakgrund har mer komplicerade uppväxtvillkor och förutsättningar 
än svenska ungdomar. Flera av de har haft svåra upplevelser som gett dem posttraumatiska 
stressymtom, t.ex. sömnstörningar, mardrömmar och koncentrationssvårigheter. Många 
tonåringar som kommit till Sverige har en dålig skolunderbyggnad från hemlandet. De har 
svårare att följa vanlig undervisning i skolan. Viktiga positiva faktorer för ungdomar är den 
starka familjesammanhållningen och det stöd och hjälp man ger varandra (Almqvist, 2001, s. 
67-87).  

 
Över en miljon av Sveriges totalbefolkning är enligt rikskonferensrapporten Invandrar- & 
minoritetsmedia i Sverige: rikskonferensrapport (2000) människor med invandrarbakgrund. 
Ungefär 20 procent av befolkningen under 25 år har utländsk bakgrund enligt Baksi (2000, s. 
74). En växande andel ungdomar har en eller två föräldrar från en annan kultur än den 
svenska.  

 
Variationerna mellan ungdomar är stora vad det gäller integrationen i svenska samhället. 
Baksi (2000, s. 78 f) anser att man i stort sett kan indela dessa ungdomar i tre grupper: 

 
1. De icke-integrerade, som saknar anpassningsstrategier eller planer för ett liv i det 

svenska samhället;   
2. De integrerade, behåller sitt hemlands kultur och traditioner samtidigt som de språkligt 

och socialt är förankrade i det svenska samhället; 
3. De assimilerade, gör allt för att dölja sin etniska bakgrund. 
 

Trots assimilering till det svenska samhället lever många invandrarungdomar i korselden 
mellan två kulturer. De känner sig främmande i de båda hemländerna. För många är det en 
psykisk påfrestning att ha två hemländer och därmed uppleva en identitetskris, eftersom 
identitet handlar just om att känna igen sig och att bli socialt igenkänd (Stojanowic, 1994, s. 
293).  

 
Den viktigaste byggstenen och kulturfaktorn som ger individen identitet är språket. Elever 
som har ett annat modersmål än svenska är berättigade att få undervisning i sitt modersmål. I 
gymnasieskolan finns tre kurser i hemspråk: Individen och språkanvändningen, Språk – kultur 
– samhälle samt Aktiv tvåspråkighet i praktiken (Mångfald och ursprung, 1997, s. 67).  
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2.2 Modersmålsspråk 
 

Vad är modersmål? Tove Skutnabb-Kangas (1981, s. 20-26) har använt fyra olika kriterier för 
att definiera modersmålet: ursprung, kompetens, funktion och attityder. Dessa kriterier 
representerar olika discipliners sätt att se på modersmålet (s. 26): 

 
Kriterium Definition av ”modersmål” Disciplin 
ursprung språket vilket man lärt sig först 

(språket vilket man har etablerat sitt första 
långvariga kommunikationsförhållande på) 

sociologi 

kompetens språket vilket man behärskar bäst lingvistik 
funktion språket vilket man använder mest sociolingvistik 
attityder språket vilket man identifierar sig med 

 
språket vilket man av andra identifieras 
som infödd talare av 

socialpsykologi, 
individualpsykologi 
socialpsykologi 
sociologi 

(automatik) 
(världsbild) 

(språket vilket man räknar på, tänker på, 
drömmer på, skriver dagbok eller dikter på 
osv.)  

populäruppfattningar 

 
När det gäller t ex funktionsdefinitionen, kan man använda flera olika språk mest under olika 
perioder i sitt liv. Skutnabb-Kangas konstaterar att: ”Det är alltså viktigt att inte betrakta 
modersmålet (eller tvåspråkigheten) som stabila, oföränderliga tillstånd, utan som processer, 
där ständiga ändringar är möjliga (och ofta troliga)” (s.26). 

 
Utifrån de definitionerna måste en avgränsning göras i min uppsats - jag kommer att 
koncentrera mig först på modersmålet utifrån ursprungsdefinitionen. Om modersmål 
definieras som ”moderns” språk eller som det först inlärda språket, kan ett barn ha två 
modersmål, skriver Skutnabb-Kangas (ibid., s. 27). Det kan uppnås om föräldrarna har olika 
modersmål och om båda konsekvent talar sitt eget språk till barnet.   

 
Även attityddefinitionen kan vara användbar i min undersökning. Enligt attitydkriteriet har 
man två modersmål och är tvåspråkig, om man själv identifierar sig med delar av båda 
grupperna och kulturerna, och identifieras av båda grupperna som infödd talare (ibid., s. 39).  
 
Att behärska sitt modersmål i både skrift och tal påverkar identitetsskapandet och möjliggör 
kontakter med den egna gruppen. Behovet hos människor att hålla kontakt med sina rötter är 
ett universellt fenomen. Människor söker meningen med sin tillvaro och deras framtid bygger 
både på det förflutna och på nutiden (Stojanowic, 1994, s. 293).  

 
Många invandrare håller tät kontakt med sitt hemland både personligt och samhälleligt,  
därför behöver de böcker, tidningar, tidskrifter på sitt språk, därför behöver de också 
modersmålsundervisning.  
 

• Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. 
• Modersmålet är grunden för barnets förmåga till inlärning. 
• Barnet lär sig sitt andra språk och andra ämnen lättare.  
• Det är stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. 

                                                                                        Om modersmål [031020] 
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Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål, 
men hemspråksundervisningen har på senare år blivit alltmer lidande då alltfler kommuner 
sparar inom skolväsendet. 

                                                                                       
Endast 13 procent av barn med annat modersmål än svenska får stöd i sitt modersmål i 
förskolan. För tio år sedan var andelen kring 60 procent (Flerspråkighet en tillgång för 
Sverige, 2002). Det är viktigt att modersmålstödet och modersmålsundervisningen är en 
integrerad del av förskolans respektive skolans verksamhet. Både modersmålet och det 
svenska språket utvecklas bäst i förskolans vanliga aktiviteter. En forskningsöversikt som 
Skolverket tagit fram, visar att stöd med modersmålundervisning bidrar positivt till elevens 
kunskapsutveckling (Tuomela, 2002, s. 48-51).  

 
Forskningsöversikten baserar sig på närmare 30 rapporter, avhandlingar och vetenskapliga 
skrifter. I kapitlet Mångdimensionell analys presenteras resultatet från en rapport vid 
Göteborgs universitet. År 1996 utfördes intervjuer med 42 sjuttonåriga invandrarungdomar 
som gick första året i gymnasieskolan. Av resultatet framgår bland annat sambandet mellan å 
ena sidan deltagande i modersmålsundervisning i förskola och skola och å andra sidan (1) 
betyg i åk 9 i svenska, matematik, engelska och betygsgenomsnitt av samtliga ämnen, (2) 
trivsel i skolan, (3) identitet, (4) attityder till modersmål och tvåspråkighet, (5) förekomsten 
av problem med svenskan enligt ungdomarnas egen uppfattning, (6) korrekthet, flyt och 
brytning i svenskan enligt intervjuarnas bedömning samt (7) förmåga att resonera kring det 
abstrakta begreppet demokrati.  

 
Eleverna delades in i tre grupper efter sin ”modersmålskarriär”: 

1. gruppen utan avbrott (45 % av eleverna); elever som deltagit i 
modersmålsundervisning kontinuerligt under hela grundskoletiden, 

2. gruppen sena avbrott (29 %); elever som följt modersmålsundervisningen i förskolan 
och genom grundskolan upp till åtminstone mitten av mellanstadiet, 

3. gruppen tidiga avbrott (26 %); elever som avbrutit sitt deltagande någon gång före 
mitten av mellanstadiet. 

  
När man ser på betygen i svenska, matematik, engelska och samtliga ämnen i undersökningen 
som helhet, visar det sig att dessa ligger på samma nivå som genomsnittliga svenska elever, i 
engelska dock aningen högre. 
 
De elever som har fått minst modersmålsundervisning har störst svårigheter med det svenska 
språket, både enligt sin egen bedömning och enligt en utomståendes bedömning som bygger 
på formella egenskaper (korrekthet och brytning) och hur smidigt språket fungerar i 
kommunikationssammanhang. 
 
Undersökningen uppvisar även ett mycket tydligt mönster, där den grupp elever som ur ett 
stort antal aspekter lyckas bäst i den svenska skolan är de som kontinuerligt deltagit i 
modersmålsundervisningen i förskolan och genom hela skolan. Den gruppen som lyckas 
sämst har tidigt avbrutit sitt deltagande i modersmålsundervisningen. Man kan dock inte säga 
att eleverna i gruppen ”utan avbrott” klarade sig bra i skolan på grund av att de deltagit i 
modersmålsundervisningen under hela sin skoltid. Det kan finnas andra faktorer t ex 
föräldrarnas medvetenhet och intresse för barnens skolgång som påverkat resultatet. 
                                                                                
Det har framkommit i flera olika studier att bland annat elever, föräldrar och 
modersmålslärare upplever att det finns negativa attityder i samhället gentemot 
modersmålsundervisningen. Dessa kan förekomma bland skolpersonal, i media och hos 
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allmänheten. Det är inte svårt att föreställa sig att även berörda elever känner av detta och att 
det kan vara en orsak till varför de inte väljer att delta i undervisningen (ibid., s. 59). Endast 
37 % av de berättigade gymnasieeleverna deltar i modersmålsundervisning (Krock eller möte, 
1996, s. 163). 
 
Inom gymnasieskolan var det, 1994, bara 36,3 procent av de berättigade som deltog i 
hemspråksundervisning (Fredriksson, 1997, s. 188). Antalet elever som är berättigade till 
hemspråksundervisning har ökat samtidigt som andelen av dessa elever vilka deltar i 
hemspråksundervisning har minskat. Enligt Fredriksson (1997, s. 167) behöver man värna om 
invandrarnas modersmål och det finns minst tre skäl till detta: 
 

1. vägen till det nya språket kan i många fall gå via det gamla språket, 
2. kunskaper i modersmålet har betydelse för många invandrares identitet, samt 
3. många invandrare har en unik möjlighet att förutom svenska också lära sig sitt 

modersmål, vilket kan vara till nytta för både individen och samhället. 
 
Tove Skutnabb-Kangas (1981) presenterar en bild av en näckros för att åskådliggöra 
språkutveckling. Hon menar att när vi hör barnen tala, är det bara själva näckrosen, som vi 
kan se. Modersmålets rötter ligger under ytan, i de inlärda konnotativa och icke-verbala 
betydelserna. När barnet lär sig ett främmande språk, blir det lätt en fin näckros på ytan, 
barnet lär ju sig snabbt tala flytande. Om barnet får sin utbildning på främmande språk, kan 
utvecklingen för modersmålets blomma lätt bli avbruten. Om det främmande språk inte har 
rotat sig ordentligt, då har barnet två ytliga blommor, två språk som det inte behärskar på 
samma sätt som en enspråkig person. Alltså får barnen en dubbel halvspråkighet (s. 58-59).  
 
Att undervisa i modersmål i skolan bidrar till att ge språket en viss status och motverkar de 
känslor av förlägenhet, som många invandrarelever kan känna inför sitt modersmål. Det unika 
i elevers språksituation är att de i sitt vardagsliv konfronteras med två språk och därmed, om 
de får lämpligt stöd, kan utveckla mycket goda kunskaper i dessa språk, skapa aktiv 
tvåspråkighet (Barn utvecklar sitt språk, 2003s. 166f). 

2.3 Tvåspråkighet 
 
Mer än halva jordens befolkning är tvåspråkig hävdar Harding i sin bok Den tvåspråkiga 
familjen (1994, s. 29). Begreppet tvåspråkighet används på olika sätt. I Bonniers svenska 
ordbok tolkas begreppet som det att behärska två språk eller det att två språk talas i ett land. 
Med en sådan definition skulle stora delar av den svenska befolkningen kunna kallas 
tvåspråkig, eftersom många kan både svenska och engelska. I regel ställs dock kravet högre 
på språkkunskaperna för att man ska kunna tala om tvåspråkighet: en person skall ha så goda 
kunskaper i två språk att bägge kan anses vara hans modersmål, anser Fredriksson (1997, s. 
179). 
 
För att definiera tvåspråkighet använder sig Skutnabb-Kangas (1981, s. 83ff) av fyra kriterier: 
ursprung, kompetens, funktion och identifikation. Enligt ursprungskriteriet är den person 
tvåspråkig som har lärt sig två språk från allra första början eller mycket tidigt i livet och har 
använt två språk parallellt som kommunikationsmedel ända från början.  
 
Tvåspråkighet kan också definieras från den språkiga förmågan i båda språken. 
Språkkompetens är dock svårt att mäta, och det är inte lätt att säga vad som krävs för att 
kunna räknas som tvåspråkig. Tvåspråkighet är en dynamisk process, inte ett statiskt tillstånd. 
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Problematisk är även balansen mellan bägge språken. Ska man kunna bägge lika bra eller 
räcker det med partiella färdigheter i det ena? 
 
Ytterligare ett sätt att definiera tvåspråkighet utgår från den faktiska användningen av de två 
språken. Brukar man använda två språk i sin dagliga kommunikation och kan man vid behov 
övergå från det ena till det andra?  
 
Slutligen enligt identifikationskriteriet är den tvåspråkiga individen en person som ”a. 
identifierar sig själv som tvåspråkig/med två språk och/eller två kulturer (eller delar av dem), 
b. av andra identifieras som tvåspråkig/som infödd talare av två språk” (ibid., s. 94). 
 
Det finns många fördelar och mycket få nackdelar med att vara tvåspråkig, skriver Colin 
Baker i sin bok Barnens väg till tvåspråkighet (1996, s. 11f). Han anser att en tvåspråkig 
person har möjlighet att kommunicera med fler olika grupper av människor än en enspråkig. 
Tvåspråkighet ger även möjlighet att uppleva två eller flera kulturer, en tvåspråkig människa 
äger således två eller flera erfarenhetsvärldar. Hon kan också överbrygga klyftan mellan 
kulturer och mellan generationer. Det finns potentiella ekonomiska fördelar med att vara 
tvåspråkig. Två- och flerspråkiga personer kan ha en god position i kampen om anställningar. 
 
Språk har en tendens att bli till murar mellan länder, etniska grupper och människor. Det är de 
tvåspråkiga som kan minska hinder för kommunikation och vänskapliga förbindelser i hem, 
umgänge och samhällsliv. Baker (1996) skriver: ”De som talar ett språk symboliserar 
väsensskillnaden mellan djur och människa. De som talar två språk symboliserar grunddraget 
i människans natur genom sin förmåga att vara brobygge mellan folk av olika hudfärg, tro, 
kultur och språk” (s. 14). 
 
Tvåspråkighet har ofta varit ett föremål för diskussion och skepticism. Vid en konferens i 
Luxemburg 1928 hade de flesta språkforskare uppfattningen att tvåspråkighet kunde ha 
negativa konsekvenser för barns intelligens och personlighet. Denna attityd har sedan 
förändrats, men så fort undervisningsproblem uppträder, språkproblem eller sociala problem 
tenderar många att tro att tvåspråkigheten möjligtvis är orsak till det. När liknande problem 
uppstår för ett enspråkigt barn i skolan läggs skulden på barnets dåliga motivation, på 
intelligens, undervisningsstandard eller skolan. Om en person har bristande språkfärdigheter 
är förklaringen i de flesta fall att söka i andra faktorer än tvåspråkighet (Fredriksson, 1997, s. 
179). 
 
Synen på tvåspråklighet förr och nu presenterar även Tove Skutnabb-Kangas (1981, s. 69 -
73). Hon påpekar att det oftast har varit de svaga och förtryckta språkminoriteterna som har 
varit tvungna att bli tvåspråkiga. Tvåspråkigheten har betraktats som en mellanstation på väg 
från lågt statusminoritetsspråk till enspråkighet i majoritetsspråk med hög status. Denna 
negativa syn har inte alltid varit den förhärskande. Tvåspråkighet har varit allmän bland adeln, 
prästerståndet och borgarna. Attityderna till tvåspråkighet var positiva fram till 
nationalstaternas uppkomst. Från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet finns det många 
negativa uttalanden och ”undersökningar” om tvåspråkiga. Deras uppgift var för att backa upp 
politiska och ideologiska åsikter, t ex i Tyskland på 30-talet.  
 
År 1981 skriver Skutnabb-Kangas: ”Trots att den negativa synen på tvåspråkighet i någon 
mån har ändrats både globalt och t o m i Skandinavien, finns det ändå en del kvar av dessa 
attityder, speciellt hos enspråkiga företrädare för majoritetsspråk. (…) Dessa attityder till 
tvåspråkigheten som kan anses vara något lite beklagligt som man måste acceptera, men som 
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man tror är något övergående, kan man fortfarande spåra i hela den skandinaviska debatten 
om tvåspråkighet” (s. 71).  
 
Intressant är att Skutnabb-Kangas (1981, s 78) delar in tvåspråkiga i fyra grupper: 
elittvåspråkiga, barn från språkliga majoriteter, barn från tvåspråkiga familjer och barn från 
språkliga minoriteter. Alla grupper har olika typer av krav på sig att vara tvåspråkiga, olika 
förutsättningar och metoder för att bli det och olika konsekvenser om de misslyckas. 
 
Jag koncentrerar mig på två grupper: barn från tvåspråkiga familjer och barn från språkliga 
minoriteter. De barnen har ofta ett familjeinternt tryck att bli tvåspråkiga. I familjer där den 
ena föräldern talar samhällets majoritetsspråk har barnen inget yttre tryck från samhället att 
bli tvåspråkiga. Samhället ”uppmuntrar” enspråkighet hos de i samhällets officiella språk. Om 
barn från tvåspråkiga familjer inte kan kommunicera med den ena föräldern på hennes/hans 
språk, kan det innebära en omöjlighet att bli delaktig i denna förälders kulturarv, att få 
kunskap och förståelse för förälderns bakgrund. Barnet mister även möjligheten till kontakt 
med förälderns land (ibid., s. 81). 
 
Barn från språkliga minoriteter har förutom ett familjeinternt tryck också ett yttre samhälleligt 
tryck att bli tvåspråkiga. Föräldrarnas önskan är oftast att barnen skall lära sig 
majoritetsspråket väl framför allt för att ha bättre chanser utbildningsmässigt och ekonomiskt 
än vad föräldrarna hade. Givetvis vill föräldrarna också att barnen skall kunna deras eget 
språk. Risken för misslyckanden i att bli tvåspråkig är större för minoritetsbarnen än för 
någon annan grupp och följderna av ett misslyckande kan vara katastrofala, anser Skutnabb-
Kangas (1981, s. 82). 
 
Riskerna kan vara av olika slags, skriver Skutnabb-Kangas (1981). Om barnet blir nästan 
enspråkigt på sitt eget språk, blir det utestängt från de flesta utbildningar och arbeten senare. 
Om barnet blir nästan enspråkigt eller mycket dominant i majoritetsspråket och glömmer sitt 
eget språk, blir det utestängt från kontakter med föräldrarna, deras ursprung och kultur. 
Risken för rotlöshet och identitetssvårigheter är hotande. Förlusten av modersmålet kan även 
ha negativa följder för behärskningen av majoritetsspråk. Om barnet inte lär sig något språk 
sammankopplas de både alternativens nackdelar. Det är inte konstigt, konstaterar Skutnabb-
Kangas, att tvåspråkighet ofta har förknippats med olika sorters misär (ibid., s. 82f).  
 
Det vore falskt och missledande att hävda att det inte finns några nackdelar med 
tvåspråkighet, anser Baker (1996, s. 79). För det första kommer barnet i ett underläge, om 
bägge språken är underutvecklade, påpekar han. Det är inte ofta sådant händer, men det är 
viktigt att undvika det. I allmänhet ger tvåspråkighet barnet en marginell fördel i studiekursen 
framför ett enspråkigt barn.  
 
Ett andra möjligt problem, som föräldrar upplever, är den kraftansträngning som krävs vid 
tvåspråkig uppfostran. Föräldrar måste planera noggrant för utvecklingen av barnets 
tvåspråkighet. Ett tredje problemområde syftar till att vara identiteten hos barnet. Dessa 
identitetskonflikter är inte nödvändigtvis ett språkresultat, man kan äga två språk och vara fri 
från identitetsproblem (ibid., 79f).  
 
Tvåspråkighet leder inte till dåliga språkkunskaper, men bristande språkstimulans och 
omedvetenhet om språkets betydelse kan leda till dåliga språkfärdigheter i såväl enspråkiga 
som tvåspråkiga omgivningar. Tvåspråkighet är en oerhörd tillgång för individen. Den 
insikten bör kunna stimulera till insatser för att hjälpa de barn som växer upp i en sådan miljö 
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där de har möjlighet att bli tvåspråkiga. Tvåspråkighetsmålet framgår särskild tydligt i 
gymnasieskolans kurs Aktiv tvåspråkighet i praktiken (Mångfald och ursprung, 1997, s. 67).  

2.4 Ungdomskultur och ungdomsgrupper  
 

Philip Lalander och Thomas Johansson (2002), som bägge är sociologer, vill i boken 
Ungdomsgrupper i teori och praktik skapa förståelse för ungdomskulturella uttryck. 
Författarna anser att förändringar i samhället med tilltagande medialisering och globalisering 
har förändrat förutsättningarna för ungdomsgruppers identitetsskapande.  
 
Varje ungdomsgrupp är både lik och olik andra ungdomsgrupper, därför att ungdomarna 
integrerar olika symboler och värden från den allmänna ungdomskulturen och specifika 
ungdomskulturer i den egna gruppkulturen (ibid., s. 12). 
 
När man talar om ungdomar är det alltid viktigt att aktualisera vilka åldrar man fokuserar på.  
Lalander och Johansson presenterar och diskuterar de begrepp som kan användas för att förstå 
den kulturella kreativitet som pågår i ungdomsgrupper. De delar in adolescensen (de 
psykoanalytiska aspekterna) i fem olika faser: preadolescens (10 -12 år), tidig adolescens (12 
-14 år), högadolescens (14 -16), senadolescens (16 -20 år), och postadolescens (20 – 25).  
 
Preadolescensen kännetecknas av pubertetens inträde, det vill säga fysiologiska förändringar. 
Under denna period påbörjas den inre och yttre frigörelsen från föräldrarna. I den tidiga 
adolescensen ökar beroendet av kamrater och vänner. Individen använder sig av 
övergångsobjekt, till exempel idoler, för att underlätta övergången från beroende till 
oberoende. Under högadolescensen blir individen självcentrerad, men samtidigt medför denna 
självcentrering en viss bräcklighet. Unga söker efter bekräftelsen. Senadolescensen präglas av 
psykologisk integration och ökat oberoende av föräldrar. Individen blir friare och även 
beroendet av kamratgruppen minskar. I senadolescensen ökar sökandet efter kollektiva forum 
för identitetsexperiment (ibid. s. 16f).   
 
Lalander och Johansson berör utvecklingen av olika ungdomskulturer. På 1950-talet skrev 
amerikanska forskare om tonåringar och deras kultur. De hade en idé om att tonåringar hade 
utvecklat en gemensam och homogen kultur, vilken var extremt konsumistisk och 
fritidscentrerad. Detta sätt att analysera ungdomskultur blev kritiserat av brittiska forskare på 
1970-talet. Man menade att ungdomskulturen var skiktad på klass. Den kritik som 
formulerades inom Birminghamskolan (jmf Ungdomskultur, 1984, s.35) blev stilbildande för 
den skandinaviska ungdomsforskningen (ibid., s.18). 
 
I gruppen finner individen närhet och bekräftelse, men de påverka även varandra. Genom 
umgänget skapar de en kultur, som reglerar deras samspel med varandra. De bygger upp olika 
typer av symboler för ”vi” och ”de” och upplever trygghet i denna gruppkultur. Med gruppens 
hjälp förmår individen hantera känslor av utanförskap och ovisshet (ibid., 54).  
 
Man kan använda sig av en enda egenskap åt gången när man anvisar en individ en 
grupptillhörighet. Kategorierna som utgår från denna egenskap blir därför ömsesidigt 
uteslutande. Man kan inte vara både skåning och värmlänning, invandrare och svensk, 
ljushårig och mörkhårig, skriver Seija Wellros (1998) i sin bok Språk, kultur och social 
identitet (s. 116).  
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Lange och Westin (1981) har i boken Etnisk diskriminering och social identitet använt bl.a. 
begreppet social identitet. De definierar den så här: ”Social identitet är de sätt på vilka andra 
identifierar eller definierar individ i termer av breda, allmänt accepterade, sociala kategorier 
eller attribut såsom kön, ålder, yrke, etnisk ursprung, nationalitet eller religiös bekännelse” (s. 
186). Författarna särskiljer mellan objektiv och subjektiv social identitet. Objektiv identitet är 
den bild man tilldelas utifrån. Subjektiv identitet är ens egen självbild, som består av 
speglingar av omgivningens bilder men även har bidrag av en känsla av att vara en individ. 
Subjektiv social identitet innefattar dessutom identifikation med den aktuella gruppen och ens 
upplevelse av relevansen i kriteriet för gruppindelning. Det betyder att en invandrare kan ha 
svårt att finna någon relevant gemensam egenskap med alla de andra invandrare men kan 
däremot känna en stark gemenskap med andra grupper som t ex folkpartister, bilister eller 
veganer.  
 
När man talar om ungdomsgrupper, gäng eller subkulturer avser man oftast konkreta grupper, 
där man umgås personligen. Idag träffas många ungdomar via Internet, de har vänner på andra 
sidan jordklotet eller identifierar sig med någon global livsstil. Internet skapar nya 
förutsättningar för mänsklig interaktion; bidrar till identitetexperiment och till globaliseringen 
(ibid., s. 79f). 
 
Lalander och Johansson behandlar former av globala influenser i ungdomskulturen. De anser 
att Internet och mediekultur har inneburit förändringar av de medel som används för att skapa 
identiteter och de iakttar framväxten av nya ungdomsgrupper. I sitt arbete presenterar 
författarna Thomas Ziehes teori om kulturell friställning (ibid., s.101f).  

2.5 Mediers betydelse för ungdomar  
 
Ungdomar ägnar en stor del av sin fritid åt medier. Den roll som medier spelar för ungdomar i 
dagens samhälle är både komplicerad och ambivalent. Bo Reimer (1996, s.42ff) skiljer fyra 
viktiga roller som medierna spelar för ungdomar idag: 
 

1. Skapa identitet 
En framträdande egenskap för ungdomsfasen är att den handlar om identitetsskapande. I 
detta arbete är estetiska upplevelser viktiga. Å en sida är ungdomar på grund av förlängd 
utbildning ekonomiskt och fysiskt beroende av föräldrar under en längre tid än tidigare 
generationer. Å andra sidan är de, på grund av nya impulser via media och resande, 
psykiskt och kulturellt mer oberoende än tidigare generationer. I en sådan situation blir 
estetiska upplevelser allt viktigare. Massmedia spelar en betydelsefull roll som kulturell 
arena. När föräldrars mönster och traditioner inte längre uppfattas som relevanta, växer 
mediernas roll som impulsgivare. 

 
2. Skapa bild av verkligheten 
För att kunna vara en social varelse med sociala kontakter behöver man skaffa sig en bild 
av hur verkligheten ser ut och fungerar. Man måste behärska de spelregler som gäller för 
att kunna fungera i sociala miljöer. Det gäller också att skapa mening i det man ser. Det är 
medierna som i stor utsträckning förmedlar verkligheten till oss. Människor kan ur 
medieutbudet välja ut det som är relevant för dem. Beroende på vem man är och i vilken 
miljö man befinner sig, kommer man att använda medierna på olika sätt för att skapa sig 
en bild av verkligheten. Medierna tillhandahåller material för skapandet av alternativa 
bilder.   
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3. Ha kul  
En viktig del av ungdomars vardag handlar om nöjen. Fritiden tillbringar ungdomar med 
kamrater, men det är ofta medier som bidrar till tillfredsställelse. Medierna kan i sig 
skänka spänning och underhållning, men även mediernas innehåll kan utgöra underlag för 
vidare samtalsämne.  

 
4. Strukturera vardagen 
Ett sätt att strukturera vardagen är att skaffa sig rutiner. Efter ett tag övergår rutinerna till 
ritualer. Människors medieanvändning har rituella inslag. Om morgontidningen uteblir en 
dag, blir man irriterad. Ungdomarnas vardag utspelar sig på ett antal olika arenor: i 
hemmet, i skolan, på bibliotek, osv. Medierna är en länk mellan dessa arenor. Man lyssnar 
på nyheterna på radio, läser en recension i morgontidningen och i skolan diskuterar man 
med kompisar. 

 
Medias roll beskriver också Olle Holmberg (1994, s. 46ff). Han anser att medier ger 
ungdomar möjlighet att bearbeta tankar och känslor, erbjuder råmaterial för ungdomars 
sökande efter en egen identitet och knyter an till den motsägelsefulla situation ungdomar 
befinner sig i. Författaren anknyter också till Bjurström (1980) som menar att medierna har en 
förmedlande funktion mellan olika världar. Genom media kan ungdomar lära sig hantera 
sociala sammanhang.  
 
Reimer (1996, s. 48) anser att ungdomar använder medier i olika utsträckning. Stor betydelse 
för ungdomars val av medieaktiviteter har klasstillhörighet. Ungdomar från 
medelklassfamiljer går mer på teater och läser i högre utsträckning böcker och 
morgontidningar än ungdomar från arbetarklassfamiljer. Ungdomar från arbetarklassfamiljer 
ser mer på TV och läser kvällstidningar i större utsträckning än vad medelklassungdomar gör. 
De är också mer intresserade av thrillers och deckare. 
 
En annan faktor med stor betydelse för medievanor är kön. Flickor och pojkar väljer olika 
typer av utbud, skriver Reimer (1996, s., 49). Flickor vill se romantiska filmer medan pojkar 
vill se action- och äventyrsfilmer. Motsvarande skillnader gäller för valet av böcker. Pojkar 
vill vidare se på sport på TV och läsa om det i tidningar, medan flickor väljer nöjesprogram. 
De både faktorerna, klasstillhörlighet och kön, samverkar, påpekar Reimer. Det innebär till 
exempel att de största skillnaderna i medievanor finns mellan flickor från medelklasshem och 
pojkar från arbetarklasshem. 
 
Andra faktorer med betydelse för ungdomars medieval inkluderar skolmiljö, boendeort och 
levnadssituation. Skolmiljö är relaterat till klasstillhörlighet, anser Reimer. Ungdomar från 
medelklasshem väljer olika utbildningslinjer, de känner sig ofta mer hemma i skolan än vad 
ungdomar från arbetsklasshem gör. Boendeort har betydelse på det sättet att teaterutbudet i 
större städer är mycket större än på landsbygden, vilket påverkar regelbundenhet i hur ofta 
man går på teater. Levnadssituation har betydelse i den bemärkelsen att ungdomar som bor 
ensamma utnyttjar medieutbudet utanför hemmet i större utsträckning än vad gifta och 
sammanboende gör (ibid., s. 49).  
 
Reimer diskuterar hur valet av massmedier och massmedieutbud är relaterat till ett antal olika 
sociala och kulturella faktorer. Han konstaterar att de kulturella valen är relaterade till vanor 
och traditioner. Författaren påpekar även betydelsen av utbudets relevans. Relevanskravet har 
både med formspråk och innehåll att göra. Även om majoriteten av ungdomar inte tar del av 
finkultur är den självklart viktig för många ungdomar. I takt med ökat utbud har skillnaderna i 
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valet ökat. Det har inneburit en polarisering som skiljer ungdomar från medelklassfamiljer 
från ungdomar från arbetarklassfamiljer. ”Problemet är emellertid att om ungdomar från olika 
klasser i allt större utsträckning använder sig av olika typer av råmaterial för att skaffa sig en 
bild av omvärlden, kommer de i allt större utsträckning att leva i olika världar; de kommer att 
få allt svårare att kommunicera med varandra” (s. 53). 
 
Man kan stoppa polariseringen inom ungdomsgrupper genom att skapa rimliga möjligheter 
för dem att utveckla sig. ”Kanske morgondagens generation av ungdomar kan få känslan av 
en ny sorts gemenskap; en gemenskap som inte är baserad på att alla är lika, utan en 
gemenskap baserad på insikten om, och bejakandet, av olikheter. Det är en sådan gemenskap 
som medierna lämpar sig väl till att förmedla” (s. 55). 

2.6 Ungdomars kulturvanor i statistik  
 
Ungdomar ägnar mer tid åt medier än åt någon annan fritidssysselsättning. I Svensk 
ungdomsstatistik (1999) redovisas ett urval av den tillgängliga statistiken som omfattar 
åldersgruppen 15 till 25 år. De flesta ungdomar som bor i Sverige är födda i landet och har 
svenskt medborgarskap. Ungefär 6 procent av de unga i åldern 16–24 år, är utländska 
medborgare. Drygt 10 procent av ungdomarna är födda utanför Sveriges gränser. Nära 70 
procent av dem har bott i Sverige i minst 5 år (ibid., s. 8f). 
 
SIKA –Statens institut för kommunikationsanalys – fick 1998 uppdraget att utveckla ett 
system för en statistisk belysning av utvecklingen av informations- och 
kommunikationsteknologi. Det visade sig att skillnaderna i datoranvändning mellan unga män 
och unga kvinnor i Sverige är större än skillnaderna beroende på den sociala bakgrunden. Av 
de unga männen använder cirka 50 procent dator dagligen. Motsvarande andel för kvinnor är 
cirka 32 procent (Svensk ungdomsstatistik, 1999, s. 74). 
 
SOM-institutet (Samhälle Opinion Massmedia) har genomfört en kartläggning av i vilken 
utsträckning Internet används. Enligt resultaten hade två tredjedelar av alla som hösten 1998 
hade tillgång till persondator, också tillgång till Internetuppkoppling. Nästan 70 procent av de 
unga människorna använder nätet för olika typer av nöjen. En lika stor andel av användarna 
under 30 år uppger e-post som ett användningsområde. De använder nätet också för att 
”chatta” (Svensk ungdomsstatistik, 1999, s. 76). 
 
Enligt SOM – institutets rapport Ljusnande framtid 1999 varierar morgontidningsläsning 
mellan olika åldersgrupper. Dessa vanor varierar framför allt mellan yngre och äldre, men 
också efter socio- ekonomisk tillhörlighet och civilstånd (ibid., s.  78). 70 procent av alla 
ungdomar i åldern 15-24 år läser en morgontidning minst 5 dagar i veckan och lika ofta läser 
cirka 30 procent en kvällstidning (ibid., s. 167).  
 
Drygt 80 procent av befolkningen har läst någon bok för nöjes skull, majoriteten har gjort det 
under den senaste veckan, 3 procent uppger att de aldrig har läst för nöjes skull. Störst andel 
bokläsare finns bland flickor i åldern 9-14, 90 procent uppger att de har läst under de senaste 
4 veckorna. Minst andel bokläsare finns bland män äldre än 14 år, arbetare och personer med 
förgymnasial utbildning (Kulturbarometer 2000, 2001, s. 36). 
 
Kvinnor läser skönlitteratur i större utsträckning än män: 37 procent av kvinnorna, men endast 
21 procent av männen läser skönlitteratur varje vecka. Bland de yngsta männen (16–19 år) är 
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andelen så låg som 15 procent, att jämföras med de yngsta kvinnorna där denna andel är 
dubbelt så högt (Den kulturella välfärden, 2002, s. 63).  
 
Tidskrifterna visade sig läsas främst av män. 82 procent av männen läser någon gång per år en 
tidskrift, varav 45 procent läser varje vecka. Hos kvinnor är motsvarande andelar 70 
respektive 40 procent. Bland de yngsta männen läser 28 procent tidskrifter varje vecka, medan 
bara 16 procent av de yngsta kvinnorna (ibid., s. 65). 
 
Att läsa veckotidningar är en vanlig fritidssysselsättning i synnerhet bland kvinnor. Drygt 83 
procent kvinnor läser någon gång en veckotidning och 40 procent läser varje vecka. Bland 
männen är det ungefär 64 procent som läser någon gång och endast var fjärde man läser varje 
vecka. Det är främst äldre personer och många unga som läser veckotidningar. Hela 81 
procent av de yngre männen läser någon gång per år en veckotidning, varav drygt 41 procent 
läser varje vecka. Hos de yngre kvinnorna är motsvarande andelar 92 respektive 50 procent 
(ibid., s. 67). 
 
Vad gäller invandrare beskrivs deras kulturvanor på följande sett: ”Personer med utländsk 
bakgrund besöker folkbibliotek lika mycket som svenskar, lånar svenska medier i högre 
omfattning än utländska, använder fler funktioner än den genomsnittlige besökaren och har en 
mycket positiv attityd till bibliotekens service” (En gång invandrare alltid invandrare?, 1990, 
s. 27).  

2.7 Tidigare arbeten 
 
I analysen kommer jag även att referera till Gunnel Byströms (1986) undersökning. 
Författarens specialarbete Läs- och biblioteksvanor bland högstadieelever behandlar 129 
enkäter i årskurs 9. Undersökningen framhäver att ungdomarna föredrog berättelseböcker, 
framför faktaböcker och tecknade serier. Skönlitteratur dominerade bägge könens val (s. 17). 
 
Anna-Lena Bergsten (1986) diskuterar i sin magisteruppsats Ungdomar läser – om läs- och 
biblioteksvanor årskurs nio och gymnasieskolan, kring ungdomars läsning och 
biblioteksvanor. Hon genomförde en enkätundersökning bland 76 elever, samt 10 intervjuer 
med elever (Bergsten, 1996, s. 26). 
 
Författaren konstaterar att det fanns stort läsintresse i gruppen. Till skillnad från tidigare 
forskningar noterar hon ingen markant skillnad mellan könen. Bergsten kom fram till att 
romaner lästes mest frekvent och tidningar var det näst vanligaste lästa media. Båda könen 
läste serier betydligt mer frekvent jämfört med tidigare studier. Omkring hälften av både 
könen läste en bok i månaden (ibid., s. 73).  
 
Biblioteken har en central plats för båda könen när det gäller förmedling av litteratur, 
konstaterar Bergsten, men påpekar att skillnaderna är sedan inte så stora mellan de övriga 
bokkanalerna. Flickorna lånar i någon större utsträckning av kamrater än vad de köper böcker. 
För pojkarnas del förhåller det sig tvärtom. Flickorna lånar betydligt oftare än pojkarna av 
föräldrar och syskon (ibid., s. 68). Det ska bli intressant att jämföra Bergstens slutsats med 
min egen undersökning.  
 
En annan studie rörande ungdomars läs- och biblioteksvanor genomfördes av Carola Falk 
(2002) i uppsatsen Gymnasieelevers intresse för tecknade serier. Syftet med uppsatsen har 
varit att belysa gymnasieelevers intresse för tecknade serier genom att undersöka betydelsen 
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av tecknade serier på Malmö stadsbibliotek. Författaren har använt sig av en 
enkätundersökning bland eleverna i årskurs 2 på Malmö Borgarskolan. Könsfördelning på 
enkätsvaren är 35 flickor och 19 pojkar (Falk, 2002, s. 25).  
 
Falk skriver att procentuellt var det fler pojkar än flickor i hennes undersökning som läste 
serietidningar och seriealbum. Informanter anser att ”en serie ska vara rolig och underhållande 
(s. 45).  Resultaten visar att det var 15 flickor och 10 pojkar som någon gång läste 
serietidningar och 11 flickor och 5 pojkar som någon gång läste seriealbum. Hon konstaterar 
att ”läsandet av serier hos gymnasieeleverna liknar de vuxnas läsande av tecknade serier, 
vilket innebär att det är serier i dagstidningarna som läses mest av eleverna” (s. 43). Falk 
anser att intresset för serier och betydelsen av seriemediet är lågt hos gymnasieeleverna (ibid., 
s. 46). 
 
En magisteruppsats som skrevs i Uppsala 2000 om läsvanor är Vad är det som är så bra med 
fantasy?: en undersökning om gymnasieungdomar och fantasy med tonvikten på 
ungdomarnas egna åsikter av Stella Chriath Ljungberg. Hon har gjort en undersökning av 121 
elever det där framkom att fantasy är den femte mest lästa genren hos gymnasieeleverna. Det 
visade sig att realistiska romaner och böcker om kärlek låg på delad förstaplats, därefter kom 
deckare/thrillers och klassiker (Ljungberg, s. 24).  
 
I sin uppsats koncentrerar sig Ljungberg bl.a. på var ungdomarna får tag på böcker. Hon 
konstaterar att alla utom en av de 9 intervjuade eleverna använde bibliotek mer eller mindre 
regelbundet för att skaffa sig fantasyböcker. Fyra av de nio lånar fantasyböcker av kamrater, 
tre läste böcker som redan fanns hemma. Fyra av de nio informanterna brukar köpa 
fantasyböcker i bokhandel. Författaren påpekar att ”biblioteket får in titlar mycket 
långsammare än bokhandeln och hade vi i Sverige ett lägre pris på böcker skulle biblioteket 
antagligen förlora många av de unga fantasyläsarna till bokhandeln” (ibid., s. 68). 

2.8 Biblioteksutnyttjande 
 
Enligt kulturvaneundersökningen 2000 (Kulturbarometer 2000, 2001, s. 34f) har omkring 67 
procent av svenska folket besökt ett bibliotek minst en gång under de senaste 12 månader och 
43 procent den senaste månaden. Störst andel biblioteksbesökare finns bland pojkar och 
flickor i åldern 9-14 år, bland kvinnor 15-24 år och bland studerande. Minst andel 
biblioteksbesökare finns bland män äldre än 64 år och bland företagare. Besökfrekvensen ökar 
med utbildningen.  
 
Den vanligaste anledningen till att besöka ett folkbibliotek är att låna eller lämna böcker. Av 
samtliga personer har drygt hälften gjort detta. En tredjedel har läst böcker eller sökt 
information t.ex. i uppslagsverk. Bland personer under 25 år är andelen som har gjort detta 
cirka 50 procent. Att använda datorer är också vanligast bland personer yngre än 25 år, bland 
vilka 40 procent har besökt ett bibliotek i detta syfte.  
 
Englund och Ericson (1996, s. 124) presenterar resultat av sin enkätundersökning och enligt 
den besöktes biblioteket av 60 procent av tonåringarna. Normalbesökaren var där mellan 1 – 2 
gånger per månad. Det fanns också en stor grupp om drygt 15 procent som besökte biblioteket 
minst 1 gång per vecka. Författarna ansåg att de nyblivna tonåringarna var den grupp som 
använde biblioteket flitigast.  
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Enligt Englund och Ericson återfinns ett liknande besökmönster även bland ungdomar med 
invandrarbakgrund. ”Det säger en del om bibliotekens betydelse för ungdomar, som kanske 
söker litteratur på sitt hemspråk eller är ivriga att göra sig hemmastadda i det nya landets 
kultur” konstaterade författarna.  
 
Bland ungdomarna som var minst intresserade av att använda biblioteket fanns 
gymnasisterna. En förklaring till detta kan vara en mer krävande skola eller andra intressen, 
t.ex. musikintresset. De lägger dock till att det finns en grupp bland gymnasisterna, som 
fortsätter att besöka bibliotek.  
 
Sammanfattningsvis konstaterar författarna att det är nära 40 procent av ungdomarna som inte 
besöker bibliotek. Den siffran har varit oförändrad under de två decennier över vilka 
författarna har överblick genom sina undersökningar. Biblioteken har en större betydelse för 
de yngre tonåringarna, nyinflyttande och ungdomar med invandrarbakgrund. 
Könsskillnaderna är oförändrade till flickornas fördel och de sociala skillnaderna verkar vara 
mindre än tidigare.  
 
I SOM-undersökning 2000 beskriver Lars Höglund och Margareta Johansson ”vem som gör 
vad och varför” på ett bibliotek (Höglund & Johansson, 2001, s. 339ff). Författarna anser att 
biblioteksanvändning skiljer sig mellan olika grupper: ålder, kön yrke, utbildning, 
livssituation, livsstil och sysselsättning påverkar behovet av information och biblioteksvanor. 
Resultaten visar att ungdomar i åldern 15 – 19 är de som flitigast använder biblioteken. Detta 
visar på bibliotekens betydelse för ungdomar.  
 
Enligt Höglund och Johansson pågår biblioteksanvändning bokstavligen hela livet, men vad 
man gör förändras dock med åldern. Användning av bibliotekens möjligheter till 
informationssökning, Internet, lån av CD-skivor uppvisar en minskning med ålder. Bara lån 
av skönlitteratur är mer stabilt över åldersgrupperna (ibid., s. 341). Men kvinnor lånar 
betydligt oftare än män skönlitteratur (ibid., s. 346). 
 
Biblioteksaktiviteterna är enligt Höglund och Johansson i hög grad de traditionella, dvs. man 
lånar fack- och skönlitteratur, läser tidningar och tidskrifter. Samtidigt använder fler och fler 
Internet. Under de senaste tre åren har framförallt Internetanvändning på biblioteket ökat från 
20 till 29 procent. I övrigt har aktiviteterna, enligt författarna, legat på ungefär samma nivå 
under de senaste åren (ibid., s. 346).  
 
Undersökningens resultat visar skillnader mellan studerandegruppen och övriga 
biblioteksbesökare. Studerande utnyttjar i högre grad samtliga tjänster utom 
kulturarrangemang och lån av barnböcker. Särskilt stora skillnader märks vad gäller lån av 
facklitteratur, informationssökning, Internetanvändning, referenslitteratur och bruk av 
studieplatser. Sammantaget torde detta innebära, menar författarna, ett högre krav på 
biblioteken. Studerande upptar på sina håll en stor del av bibliotekens kapacitet och 
bibliotekens betydelse i utbildningssammanhang ökar (ibid., s 347).  
 
I sin undersökning skriver Höglund och Johansson även om invandrare och de kom fram till 
att icke- svenska medborgare besöker biblioteket oftare, både män och kvinnor (ibid., s 349). 
Författarna tar också upp teorin att biblioteksanvändning verkar vara förknippat med avstånd. 
De som vuxit upp utanför Europa har en högre användning av flertal olika bibliotekstjänster 
än de som vuxit upp i närliggande länder, anser Höglund och Johansson. En möjlig tolkning 
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är, skriver författarna, att de som är födda längre bort kan ha större informationsbehov om den 
nya kulturen (ibid., s 350).   
 
Slutligen kan konstateras att under 1900- talet har biblioteksbesöken ökat med 13 
procentenheter för kvinnorna och 8 för männen. Besökandet har ökat relativt mycket bland 
infödda svenskar, för invandrargrupperna ligger dock nivåerna högre än för svenskar (Den 
kulturella välfärden, 2002, s.33). 

2.9 De ”tre biblioteken” 
 
I Barnens tre bibliotek: läsning av fiktionsböcker i slukaråldern (Kristian Wåhlin och Maj 
Asplund Carlsson, 1994, s. 82) visar författarna barnens läsning som grupperade sig kring tre 
kulturella miljöer: hem, kompisar och skola/bibliotek. Författarna har givit dessa miljöer 
beteckningen ”bibliotek”. De presenterar en bild av dessa tre bibliotek:  
 

1. Familjebiblioteket – hit hör högläsning när barnen är små, läsning av böcker som finns 
i hemmen. 

2. Kompisbibliotek – hit hör lån och inköp i en bekantskapskrets eller kamratkrets. 
3. Samhällsbiblioteket – hit hör lån i skolan eller från folkbibliotek.  

 
Det första steget i barnets daning till läsare är högläsning, påpekar författarna i sin bok (ibid., 
s. 93f). De anser hemmet vara viktigt för barnens läsning, därför frågar de i sina intervjuer de 
28 barnen om någon läste högt för dem, när de var mindre. Det redovisas att de allra flesta 
barn har minne av högläsning från yngre år. Oftast är det mammorna som har läst för barnen, 
ibland båda föräldrarna, sällan är det endast pappa som nämns. Författarna kompletterar 
underlaget med enkätens uppgifter om högläsning, i vilka 266 barn får frågan om de har varit 
med om högläsning av sju bestämda böcker. Det konstateras att övergripande för böckerna är 
att det är den offentliga uppläsningsmiljön i skolan som dominerar. Totalt svarar lärarna, 
fritidsfröknarna och dagmammorna för 50 procent av högläsandet av kapitelböcker.  
 
Några av de saker Wåhlin och Carlsson tittar på är hur barnens läsinriktning påverkas. De 
visar på två faktorer som är centrala i en diskussion om hemmets betydelse för daningen av 
läsare. Den första är föräldrarnas aktivitet, vad gäller att vägleda barnen och uppmärksamma 
deras läsning och den andra är vilka böcker som finns hemma. Författarna finner att 
bokläsandet stimuleras av ”en god och varm kontakt med, ibland lärare och bibliotekarie, men 
oftare med familjen, släkt och vänner” (ibid., s. 114). Denna sociala relevans stärker barnens 
inställning till läsning, anser Wåhlin och Carlsson (1994).  
 
När det gäller den fysiska tillgången på böcker, hävdar författarna att den springande punkten 
inte förefaller vara hur mycket böcker som finns utan vilka böcker som finns tillgängliga i 
barnens omgivning. Det föreligger skillnader i hemmens boksamlingar beroende på ekonomi, 
utbildningsbakgrund och kulturella sedvänjor. Samhällets insatser genom skola och 
folkbibliotek framstår som betydelsefulla för att komplettera och stimulera hem till att vidga 
sitt kulturengagemang, anser författarna (ibid., s. 115).  
 
Enligt Wåhlin och Carlsson upplever barnen sin läsning som en motkultur till bibliotekens 
och skolans etablerade smak. Det vanligaste är att barnen hittar böckerna på egen hand, men 
bland rådgivarna leder kompisen 14 %, sedan kommer lärare 11 %, föräldrar 9 %, 
bibliotekarier 3 %. I något mer än hälften av författarnas intervjuer kommer kompisar på tal 
som rådgivare och tipsare (ibid., s. 123).   
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Bibliotekarierna spelar liten roll i att ge tips om böcker i Wåhlins och Carlssons 
undersökning. Bara tre procent av tipsen kom från bibliotekspersonalen. Författarna finner 
förklaringen i nära samarbete med skolan, 11 procent av barnen har fått tips om böcker av 
lärare. Bibliotekarierna tipsar också osynligt genom boklådor för barn, men det är ändå 
förvånande att så få rådfrågar bibliotekarierna direkt, anser författarna.    
 
De tre biblioteken kan beskrivas enligt Wåhlin och Carlsson som tre kulturer som delvis är 
identiska och samverkar, delvis utgör varandras motkulturer (ibid., s. 151). Hemmen svarar 
för framtida läsutveckling, hävdar författarna. I hemman finns också förråd av böcker för 
tystläsning, som ofta går i arv mellan generationerna. Hemmens och skolans/bibliotekens 
litterära kanon är delvis densamma, men skolan/biblioteket favoriserar också andra 
författarskap. Dessutom finns en bredd och mångfald som naturligt nog inte finns i hemmen. 
Å andra sidan har hemkulturen och kamratkulturen en gemensam litterär kanon av 
långserieböcker, som står som motkultur till skolans/biblioteks läsideal. Kamratkretsen söker 
etablera egna normer, utan de vuxnas insyn, en utveckling som kan övergå i 
ungdomskulturella former, som står som motkultur till både familjekulturen och den 
offentliga kulturen.  
 
Det är uppenbart, konstaterar författarna, att vart och ett av de tre biblioteken har något 
mycket positivt i sig som bara det kan ge. Samhällsbiblioteken är å andra sidan ”det enda 
riktiga biblioteket av de tre och det enda som bygger på en kulturpolitisk målsättning, tillförs 
medel utifrån och som alltså har som uppgift att vara offensivt och aktivt” (ibid., s. 152). 
Författarna anser även att folkbiblioteket måste medverka till att stärka familje- och 
kompisbiblioteken och påverka dem.     
 
I min uppsats undersöker jag även hur ungdomarna använder bibliotek, därför anser jag att 
Andersons och Skot – Hansens modell över bibliotekens olika funktioner (1994, s. 18) bör 
presenteras. Enligt författarna har bibliotek fyra funktioner: 
 

1. Kulturcentrum: förmedlar konstnärliga och kulturella upplevelser, utställningar, 
möteslokaler, arrangemang m.m.  

2. Kunskapscentrum: inbegriper bl.a. studieverksamhet, utbildning och 
biblioteksorientering. 

3. Informationscentrum: innefattar informationsinhämtning, referenstjänster, 
samhällsinformation, turistservice m.m.   

4. Socialt centrum: biblioteket fungerar bl.a. som en mötesplats och vardagsrum, 
rådgivning och uppsökande verksamhet. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3. Presentation av undersökningen 
 
I det här avsnittet presenteras den empiriska undersökningen vilken utgörs av en 
enkätundersökning med 179 insamlade enkäter. Nedan följer en redovisning av enkätfrågorna 
i form av diagram eller tabell med en förklarande text.  

3.1 Urvalsgrupp 
 
I följande kapitel redovisas de resultat som den empiriska undersökningen lett fram till. 
Kapitlet är indelat i fyra grundläggande avsnitt. Först presenterar jag i vilka av Helsingborgs 
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gymnasieskolor ungdomarna studerar samt vilken årskurs de går i, sedan redovisar jag 
ålderfördelning, könsfördelning och språkfördelning. Därefter svarar jag på frågan hur länge 
ungdomarna har bott i Sverige.  

3.1.1 Fördelning på skolor och klass 
 
Det finns nitton gymnasieskolor i Helsingborg, varav elva är friskolor. En del av de är 
yrkesförberedande medan andra är mer teoretiskt inriktade. Mer information om de specifika 
skolorna finner man på www.kommun.helsingborg.se/gymnasieskola  [2004-04-29]. 
Ungdomarna som fyllde i enkäterna undervisas i tolv olika gymnasieskolor. En 
sammanställning av skolorna i alfabetisk ordning finns i bilaga. 
  
Den största gruppen elever (32 flickor och 26 pojkar) studerar på Tycho Braheskolan. 37 
stycken av eleverna läser på Olympia, sedan följer Filborna – 29 elever och Nicolai med 28 
elever. 
 
Ungdomarna fördelar sig på olika linjer, program och klasser i gymnasiet. Ibland har bara 
klassnummer angivs i enkäterna utan namn på programmet.  Av enkäterna framgår att 51 (31 
flickor och 20 pojkar) stycken elever studerar på det Naturvetenskapliga programmet och 64 
personer läser Samhällsvetenskapliga programmet (40 flickor och 24 pojkar). Dessa två 
inriktningar är de mest representerade bland ungdomarna.   
 
Andra program är mindre populära bland dessa ungdomar.  De har räknat upp bl.a. Handels- 
och administrationsprogrammet vilket befinner sig på tredje plats med 9 stycken elever, varav 
5 flickor och 4 pojkar. 6 stycken av eleverna läser på Estetiska programmet (5 flickor och 1 
pojke), och 6 pojkar studerar Teknikprogrammet. 14 ungdomar har inte svarat på frågan (12 
flickor och 2 pojkar). Bara en elev läser IVIK, en ettårig introduktionskurs inför kommande 
gymnasiestudier. 

 3.1.2 Könsfördelning och åldersfördelning 
 
En ojämn fördelning mellan könen kan observeras i den studerade gruppen. Av de 179 
ungdomar som deltagit i undersökningen är 110 stycken flickor och 69 stycken pojkar. Tyvärr 
kan jag inte förklara orsaken till det, eftersom jag inte hade direkt kontakt med eleverna.   
 
När det gäller åldersgrupper kan man säga att ungdomarna befinner sig mellan 16 och 23 år. 
Den största gruppen består av ungdomar födda år 1985, 1987 och 1986, det betyder att 
ungdomarna är mellan 16 och 19 år. Grupperna består av respektive 54, 53 och 52 elever.  
Bara tre flickor är äldre. 

3.1.3 Språkfördelning 
 
I undersökningen är olika språkgrupper representerade. Deras storlek är beroende av olika 
faktorer: hur stor är en grupp i verkligheten och hur villiga medlemmarna i gruppen är att 
besvara enkäten. Ungdomarnas språkfördelning i alfabetisk ordning visas i bilagor, tabell 3. 
        
Sammanlagt är 21 språkgrupper representerade i undersökningen. Jag har använt namn på 
språken skrivna av ungdomarna i undersökningen. Det finns inga språkvetenskapliga kriterier 
vid gränsdragning mellan språk och dialekter. Detta är orsaken till stora variationer i 



 28 

uppgifterna om antalet språk i världen (Språk i fokus, 1999, s 59). Gränsdragningar har varit 
beroende av språkliga faktorer, men också av geografiska, politiska, religiösa och kulturella 
orsaker (Nivre & Maho, 1999, s. 59)  
 
Den största gruppen i min undersökning är den arabisktalande gruppen, 42 stycken varav 24 
är flickor och 18 pojkar. Den andra är polsktalande, 16 flickor och 14 pojkar. De minst 
representerade språkgrupperna i min undersökning är den tyska (1 pojke) och den 
montenegrinska (1 flicka), dari (2 flickor), den turkiska (1 pojke och 1 flicka) och den 
engelska (1 pojke och 1 flicka).   
 
Det är värt att uppmärksamma att sex ungdomar har skrivit att de har fler än ett modersmål 
som de använder hemma. De respektive språken är: svenska och polska, tjeckiska och 
svenska, assyriska och arabiska, arabiska och iranska, svenska och engelska. En av eleverna 
angav tre språk: svenska, engelska och arabiska. Dessa respondenter har jag redovisat i 
tabellen tillsammans med den språkgrupp som de deltar i modersmålsundervisning med. 

3.1.4 Hur länge har ungdomarna bott i Sverige 
 

Av undersökningen framkommer att det finns en stor spridning bland ungdomar när det gäller 
frågan hur länge de har bott i Sverige. En del av eleverna nämnde att de är födda i Sverige, 
medan andra endast har bott i Sverige under ett år. Detaljerad fördelning visas i tabellen i 
bilagor, tabell 4.  
 
Den största gruppen av ungdomarna har bott i Sverige mellan 16 och 18 år, sammanlagt är det 
71 elever, varav 44 flickor och 27 pojkar. Av de 179 respondenterna har 13 (7 %), 8 flickor 
och 5 pojkar, bott i Sverige i minst 5 år. 29 elever (16 %), 16 flickor och 13 pojkar, har bott i 
Sverige längre än 5 men kortare än 10 år. 137 (77 %) av informanterna har bott i Sverige i 
mer än 10 år, av dessa är 86 (65 %) flickor och 51 (37 %) pojkar.  

3.2 Språkpreferenser 
 
För att besvara min första av frågeställning, frågade jag respondenterna vilket språk de brukar 
läsa på. Jag har låtit dem rangordna svaren. Svaren markerade med x, inte rangordnade, har 
jag visat i tabeller som ja - svenska, ja – engelska, ja - modersmål.  
 
Alla ungdomar markerade val 1 (Se bilagor, tabell 5). Av 179 respondenter i 
undersökningsgruppen har bara 9 stycken svarat att i första hand läser de på annat språk än 
svenska. 5 stycken (fyra flickor och en pojke) läser i första hand på engelska och 4 stycken 
(tre flickor och en pojke) läser på modersmål. Av dessa fyra respondenter har tre bott i 
Sverige från 1 till 3,5 år och en i 15 år. 
 
I andrahandsalternativet dominerar engelska i valet (Se bilagor, tabell 6). 97 ungdomar, 63 
flickor och 34 pojkar, (plus 6 stycken, 2 flickor och 4 pojkar, som inte rangordnade svaren) 
markerade det. 33 respondenter, 18 flickor och 15 pojkar, angav modersmål, 7 svenska (5 
flickor och 2 pojkar), en flicka markerade norska. 35 ungdomar har inte markerat andra valet. 
Det kan konstateras att de ungdomarna läser bara på svenska.  
 
Som tredjehandsval har 81 respondenter (54 flickor och 27 pojkar) markerat modersmål på 
första plats. På andra plats befinner sig engelska (16 flickor och 12 pojkar). 7 stycken, en 
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flicka och sex pojkar, har skrivit modersmål, utan att rangordna det. 63 elever angav inte 
tredje valet (Se bilagor, tabell 7).  
 
Några elever har skrivit att de läser även på andra språk än de nämnda ovan. Nio flickor och 
tre pojkar läser på tyska, två flickor och tre pojkar på franska. Flickorna läser också på 
spanska – tre stycken, på ryska, norska och ukrainska – en flicka per varje uppräknat språk.  

3.3 Läspreferenser 
 
För att besvara frågeställningen vad ungdomar med en annan språklig bakgrund än svenska 
läser har jag ställt frågor angående läsmedier, läsfrekvens, genrepreferenser och omtyckta 
författare. 

3.3.1 Läsmedier 
 
Nedan följer en sammanställning av enkätsvaren angående läsningen. Jag kommer att 
presentera svaren i form av ett diagram eller tabell med en förklarande text. I min 
undersökning har jag frågat ungdomarna vad de oftast brukar läsa på fritiden. Jag bad dem 
även om att svaren skulle rangordnas i fallande skala. 
 
Ungdomarna har i de flesta fall angett att de läser flera olika mediatyper. Utifrån tabell 8 (Se 
bilagor) kan man konstatera att informanterna oftast läser böcker på sin fritid, men även 
läsning av tidningar är populärt bland dem. På tredje plats hamnar läsningen av 
veckotidningar. Därnäst kommer serier och på femte plats befinner sig tidskrifter.  
 
Böcker har flickorna rangordnat på första plats, på andra plats finns veckotidningar. 
Dagstidningar hamnar på tredje plats i flickornas val, medan veckotidningarna gör det bland 
pojkarna. När det gäller läsning av tecknade serier, har flickorna påpekat, att de läser serier i 
tidningar, pojkarna läser serietidningar. Fyra flickor har inte svarat på frågan och en har inte 
rangordnat svaren. 
 
Som förstahandsalternativ läser pojkarna oftast dagstidningar, medan böcker hamnar på andra 
plats. Det är en betydlig skillnad i antalet val mellan de två första typerna av medier och 
nästa: veckotidningar hamnar på tredje plats, men bara 6 pojkar har markerat det som första 
val. Därnäst kommer tidskrifter - med 5 röster och till slut har 4 pojkar angivit serier.  
 
Det visade sig att i andrahandsvalet dominerar dagstidningar (Se bilagor, tabell 9).  Därnäst i 
frekvens följer böcker. På tredje delade plats befinner sig serier och tidskrifter och till sist 
finner man veckotidningar i ungdomarnas val. 
  
Bland flickornas andrahandsval kommer alternativet läsning av dagstidningar på första plats. 
På andra plats finner man läsning av böcker och på tredje, läsning av veckotidningar. Serier 
kommer på fjärde plats. Därefter kommer tidskrifter.  
 
Pojkarna väljer tidskrifter, på andra plats kommer serier. Därnäst i frekvens följer på delad 
tredje plats dagstidningar och böcker. På fjärde plats befinner sig veckotidningar.  Som det 
framgår av tabellen, har 37 stycken av ungdomarna inte markerat ett andra alternativ i sin 
fritidsläsning. En flicka och två pojkar har skrivit att de aldrig läser andra medier förutom det 
första valet.  
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På första plats valde ungdomarna dagstidningar som tredjehandsalternativ (Se bilagor, tabell 
10). På andra plats kommer tidskrifter. Därnäst följer veckotidningar, på fjärde plats böcker 
och sist serier.  
 
I tredjehandsalternativ har flickorna angivit dagstidningar på första plats. Därnäst kommer 
tidskrifter. På delad tredje plats finner man vecktidningar och böcker. Sedan kommer serier. 
 
Bland pojkarna dominerar serierna i tredjehandsalternativet. På delad andra plats befinner sig 
dagstidningar och tidskrifter. Veckotidningar kommer på tredje plats och böcker på fjärde.  
 
I tredje valet var bortfallet högt, 60 respondenter har inte markerat något alternativ. Jag tror att 
ungdomarna har markerat bara de media de läser, d v s att detta inte är något bortfall i vanlig 
bemärkelse utan att många av ungdomarna inte läser mer än de två eller ett alternativ de har 
markerat i enkäten. 
 
När man tittar på gruppen som helhet, framkommer det att 69 % läser böcker, 66 % tidningar, 
42 % veckotidningar, 32 % tidskrifter och 28 % serier.  
 
En majoritet av flickor läser böcker (76 %), men även dagstidningar är populära bland dem, 
62 % har angivit det. 51 % läser veckotidningar. Serier och tidskrifter är mindre populära 
bland flickorna: 29 % respektive 23 % av dem brukar läsa den typ av medier.  
 
Favoritmediet för pojkar är tidningar, 74 % brukar läsa dem på fritiden. 57 % läser böcker, 38 
% tidskrifter, 36 % serier och 28 % veckotidningar. 

3.3.2 Läsfrekvens 
 
I min enkät har jag även frågat ungdomarna om när de senast läste någon bok, tidning eller 
tidskrift för nöjes skull. Tabeller med läsfrekvenser av en bok, en tidning och en tidskrift 
uppdelade på respondenternas kön i de faktiska antalen befinner sig i bilagor. Nedan följer 
svaren uppdelade på könen och mediatyp i form av diagram.   
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När läste du senast för nöjes skull en bok?
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Diagram 1. Läsfrekvens av en bok i procent. 
 
När det gäller läsning av böcker är det mest frekventa svaret senaste veckan, 95 av 179 
respondenter, vilket motsvarar 53 %. Därefter är det de senaste fyra veckorna, som 
förekommer mest, vilket anges av 33 stycken (18 %). Alternativet senaste halvåret har 
markerats av 23 stycken (13 %) av ungdomarna och alternativet senaste året av 7 stycken (4 
%). En mindre andel av ungdomarna (16 stycken, 9 %) angav att de någon gång läser en bok 
för nöjens skull. 
 
Bland flickorna svarade 60 % att de har läst en bok senaste veckan, medan det bland pojkarna 
var 42 % som markerade samma svar. Alternativet senaste fyra veckorna angav 21 stycken 
(19 %) av flickorna och 12 stycken (17 %) av pojkarna. 12 stycken (11 %) av flickorna och 11 
av pojkarna (16 %) markerade alternativet senaste halvåret, medan bara en flicka (1 %) och 6 
stycken (9 %) av pojkarna angav alternativet senaste året. 8 flickor (7 %) och 8 pojkar (12 %) 
angav att de läser böcker någon gång. Frågan besvarades inte alls av 1 flicka och 3 pojkar (2 
%).  
 
När det gäller läsning av en tidning, fick jag följande svar: 
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När läste du senast för nöjes skull en tidning?
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Diagram 2. Läsfrekvens av en tidning i procent. 
 
På frågan angående läsning av en tidning svarade 76 % av ungdomarna (136 stycken) att de 
läste den senaste veckan (fördelningen var 84 stycken flickor och 52 stycken pojkar). 
Svarsalternativen senaste fyra veckorna, senaste halvåret, senaste året och någon gång är 
betydlig mindre frekventa, vilket innebär att ungdomarna läser en tidning oftare. 
Överraskande är ett ganska högt internbortfall, 11 stycken av flickorna och 5 stycken av 
pojkarna har inte svarat på frågan. 
 
På frågan om läsfrekvens av tidskrifter svarade ungdomarna följande: 
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Diagram 3. Läsfrekvens av en tidskrift i procent. 
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Det mest frekventa svaret som valts är senaste veckan av såväl flickor som pojkar, 36 (33 %) 
respektive 26 (38 %). En större andel av flickorna, 26 stycken (24 %), uppgav att de läst 
tidskrifter de senaste fyra veckorna, medan endast 13 (19 %) av pojkarna uppgav detta. 
Betydligt mindre antal av ungdomarna markerade alternativet senaste halvåret, 7 stycken av 
flickorna (6 %) och 2 stycken av pojkarna (3 %). Alternativet senaste året valde 3 stycken av 
flickorna (3 %) och 4 stycken av pojkarna (6 %). 20 flickor (18 %) och 7 pojkar (10 %) angav 
att de läste en tidskrift någon gång. 17 flickor och 17 pojkar hade inte besvarat frågan (19 %).  

3.3.3 Genrepreferenser 
 
För att få en bild av ungdomarnas genrepreferenser fick de i enkätundersökningen rangordna 
tolv fasta svarsalternativ på frågan 2: Vilken sorts böcker läser du helst? Några har markerat 
mellan 1 till 7 alternativ med x. Dessa fall har jag visat i tabeller som inte rangordnat. Om 
någon har markerat med x bara en genre, har jag räknat detta som val 1.  
 
Då man studerar tabell 14 (Se bilagor) ser man att flickorna föredrar kärleksromaner, medan 
pojkarna i första hand väljer fantasy och ungdomslitteratur. Båda könen läser 
ungdomslitteratur och totalt befinner den sig på första plats. Skillnaden i valen mellan 
ungdomslitteratur och skönlitteratur för vuxna är obetydlig hos flickor. Pojkarna läser oftare 
än flickorna sport, detektivromaner, krigsskildringar och faktaböcker.  
 
Förutom kärleksromaner, ungdomslitteratur och skönlitteratur för vuxna anger flickorna att de 
läser fantasy, historiska romaner och detektivromaner. I mindre utsträckning läser 
ungdomarna reseskildringar, böcker om djur och natur och hobby. Pojkarna läser inte 
kärleksromaner i förstahandsval. Som annat har ungdomarna skrivit: självbiografier och 
verklighetsbaserade böcker (två flickor) och teknik (en pojke). Av 179 elever var det fem 
stycken som inte besvarade frågan. 
 
Även i andravalsalternativ (Se tabell 15) dominerar ungdomslitteratur i ungdomarnas val. 
Därefter kommer skönlitteratur för vuxna. Därnäst i frekvens följer på delad tredje plats 
detektivromaner och fantasy böcker.  
 
Flickor prefererar, efter ungdomslitteratur, skönlitteratur för vuxna. Kärleksromaner kommer 
på tredje plats i andrahandsalternativet. På fjärde plats befinner sig detektivromaner.  
 
Pojkar väljer i första hand fantasy, därefter kommer ungdomslitteratur, detektivromaner och 
historiska romaner på delad andra plats. På tredje plats bland pojkarnas andrahandsval 
befinner sig krigsskildringar. Som annat har en av pojkarna skrivit rollspelsböcker.  
 
I tredjehandsvalet (Se tabell 16) befinner sig också ungdomslitteratur i ungdomarnas främsta 
val av genrer. På delad andra plats kommer fantasyböcker, krigsskildringar och skönlitteratur 
för vuxna. Därnäst kommer detektivromaner, faktaböcker, historiska romaner kommer på 
tredje plats.  
 
Bland flickorna kommer, efter skönlitteratur för vuxna, ungdomslitteratur och kärleksromaner 
på delad andra plats. Därefter i frekvens följer detektivromaner och historiska romaner. 
Faktaböcker befinner sig på femte plats bland flickornas val. 
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Bland pojkarna dominerar krigsskildringar. Fantasy befinner sig på andra plats i deras 
tredjehandsval. Därefter på delad tredje plats kommer ungdomslitteratur och faktaböcker. På 
fjärde plats följer historiska romaner och sport. Som annat har en pojke skrivit komediböcker.   

3.3.4 Populära författare 
 
Detta avsnitt belyser huruvida ungdomarna brukar återkomma till en och samma författare. 
Författarnas namn finns sammanställda efter frekvens i bilaga 17.  
 
Tabell 1. Populära författare 
 
Har du någon/några författare 
som du brukar återkomma till? Flickor Pojkar Totalt 
Ja 41 (37 %) 34 (49 %) 75 (42 %) 
Ingen 40 (36 %) 22 (32 %)    62 (35 %) 
Bortfall 22 (20 %) 11 (15 %) 33 (18 %) 
Olika 7 (6 %) 2 (3 %) 9 (5 %) 
Totalt 110 69 179 

 
Av 179 ungdomar har 75 stycken (41 flickor och 34 pojkar) svarat att de brukar återkomma 
till vissa författare, 62 stycken (40 flickor och 22 pojkar) gör inte det. 9 respondenter har 
skrivit att de brukar läsa böcker skrivna av olika författare, men svaren är inte entydiga, om de 
brukar återkomma till de författarna. Två pojkar har skrivit vet inte. Frågan besvarades inte av 
22 av flickorna och 11 av pojkarna. 
 
Sammanställningen tyder på att många ungdomar inte har någon författare som de brukar 
återkomma till. Jag anser att det här finns behov av att citera några kommentarer på frågan 
skrivna av flickor. En av flickorna skriver: nej, det har jag inte, jag tycker om att variera 
författare, en annan påpekar: alltid olika, måste ”smaka” på alla, en tredje anger: inga 
speciella, alla är bra, skriver på sitt sätt och ett citat till: jag brukar läsa olika böcker av olika 
författare.  
 
De författare vars namn nämnts av flest pojkar är J. R. Tolkien (7 st.), och av flest flickor Liza 
Marklund (4 st.) och Stephen King (5 st.). Fyra stycken av pojkarna nämnde J. K. Rowling 
och Astrid Lindgren och fem stycken Jan Guillou.  Författarna som nämnts av båda könen är: 
J. R. Tolkien, J. K. Rowling, Jan Guillou, Stephen King, Herman Lindquist, Selma Lagerlöf 
och August Strindberg. 

3.4 Stimulans till läsning 
 
I följande avsnitt behandlas hur ungdomarna får tag på det de läser, vem som tipsar dem om 
bra böcker samt högläsning. Syftet med det är att besvara den tredje av mina frågeställningar, 
nämligen hur ungdomar med än annan språklig bakgrund än svenska förser sig med den 
litteratur de efterfrågar. 
 
I enkäten frågade jag ungdomar om hur de får tag på det de läser. Nedan presenteras hur 
ungdomarna fick tag på läsmaterialet. 
 
Det visade sig att det mest frekventa sättet att få tag på läsmaterial bland både flickor och 
pojkar var att låna på biblioteket. Bland flickorna kommer läsmaterialet de har hemma på 
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andra plats. Därnäst i frekvens följer lån från skolan. Därefter kommer köp i bokhandel, lån 
av kompis och sist böcker man fått i present.  
 
Bland pojkarna – efter lån på bibliotek och lån från skolan – kommer det läsematerial som 
redan finns i hemmet. På fjärde plats framträder köp i bokhandel. Därefter kommer lån av 
kompis och böcker i present. Dessutom har 3 stycken av pojkarna och 2 stycken av flickorna 
markerat Internet. En flicka och två pojkar har inte svarat på frågan (Se bilagor, tabell 18).  
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Diagram 4. Hur får ungdomar tag på det de läser? 
   
Diagrammet visar att 86 % av flickorna och 72 % av pojkarna lånar läsmaterialet på bibliotek, 
50 % av flickorna och 58 % av pojkarna lånar i skolan, 52 % av flickorna och 42 % av 
pojkarna använder det läsematerial de har hemma, 47 % av flickorna och 32 % av pojkarna 
köper i bokhandel, 33 % av flickorna och 20 % av pojkarna lånar av kompis, 23 % av 
flickorna och 13 % av pojkarna får böcker i present. Intressant är också att 4 % av pojkarna 
och bara 2 % av flickorna påpekade Internets betydelse för tillgång till läsmaterial.  
 
I min undersökning frågade jag ungdomarna om varifrån de oftast får tips om bra böcker. Jag 
bad dem att rangordna svaren. Resultaten visas i tabeller 19-21 (Se bilagor). 
 
Kompisar och lärare är de dominerande tipskällorna för båda könen i förstahandsval, men 
flickorna sätter kompisar på första plats, medan pojkarna menar att det är lärarna. Bibliotek 
befinner sig på tredje plats i flickornas val och föräldrar på fjärde plats. På tredje plats valde 
pojkarna tidningen. Bibliotek i deras val är på femte plats, efter föräldrar. 
 
I andrahandsval framträder lärare på första plats. På andra plats bland flickornas val befinner 
sig kompis, medan pojkarna väljer bibliotek. När man tittar på båda könen, kan man 
konstatera att det är ofta från en lärare, en kompis och ett bibliotek som ungdomar får tips om 
böcker. 
 
I tredjehandsvalet framträder föräldrar på första plats, på andra är kompis och på tredje 
bibliotek. En del ungdomar har angett även andra tipskällor. I sina kommentarer har en flicka 
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och sex pojkar har påpekat Internet, en flicka media, en flicka andra böcker och två pojkar 
TV: n. Två pojkar och tre flickor har svarat att de hittat böcker på egen hand: testar mig fram, 
när jag har lust att läsa; väljer ut själv vad som ser bra ut; brukar hitta böcker själv; jag tar 
vad jag kommer över.  
 
Jag har även frågat ungdomarna om de har tillgång till läsmaterial på sitt modersmål. Av 
svaren framgår att 16 flickor och 10 pojkar anser att de inte har tillgång till läsmaterial på sitt 
modersmål. 6 flickor och 1 pojke har inte svarat alls. 
 
Tabell 2. Tillgång till läsmaterial på modersmål. 
 
Har du tillgång till läsmaterial på ditt modersmål? Flickor Pojkar Totalt 
Ja 88 58 146 
Nej 16 10 26 
Bortfall 6 1 7 
Totalt 110 69 179 

 
De flesta ungdomarna, 146 stycken (82 %), har skrivit var de har tillgång till läsmaterial på 
sitt modersmål. Bland de jakande respondenter 88 (80 %) är flickor och 58 (84 %) pojkar.  
  
Den största gruppen ungdomar anger biblioteket som den plats där de finner litteratur på sitt 
modersmål. På andra plats befinner sig hemmet. Både Internet och modersmålslärarna är 
viktiga källor för läsmaterialet på modersmålen. Till och med skolor och hemländer har sin 
betydelse. I mindre utsträckning är affärer, vänner och tidningar viktiga. 6 flickor och 1 pojke 
har inte svarat på frågan (Se tabell 22 i bilagor). 
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Diagram 5. Tillgång till läsmaterial på modersmål i procent. 
 
En majoritet av flickorna, 46 (52 %) av de 88 som har svarat att de har tillgång till läsmaterial 
på sitt modersmål, anger att de finner läsmaterialet på bibliotek, 40 stycken (45 %) i hemmet, 
7 (8 %) på Internet, 8 (9 %) får det av lärare, 4 (5 %) i skolan, 3 (3 %) i hemlandet, 1 (1 %) i 
affärer. 
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Av de 58 pojkar som har svarat att de har tillgång till läsmaterial på modersmål, anger 23 
stycken (40 %) att de finner det på biblioteket, 21 (36 %) i hemmet, 7 (12 %) på Internet och 
samma siffra i skolan, 5 (8 %) får det av lärare och 2 stycken (3 %) i hemlandet. Den 
sistnämnda siffran gäller även i affärer och av vänner (Se även bilagor, tabell 22).  
 
Ungdomarnas viktigaste källor för läsmaterial på modersmålet är ett bibliotek (47 %), hem 
(42 %), Internet (10 %), lärare (9 %) och skola (8 %).  
 
Jag blev nyfiken på om jag i min undersökning skulle kunna se några tendenser i samband 
mellan högläsning i barndomen och ungdomarnas egen läsning i tonåren. Enkätens fråga nr 8 
löd: Var det någon som läst högt för dig när du var liten. Den hade fasta svarsalternativ och ett 
öppet alternativ att skriva själv. Av de 179 elever som deltog i enkätundersökningen har 18 
flickor och fem pojkar markerat att det var ingen som läste för dem, när de var små. Två 
flickor och en pojke har inte alls svarat på frågan. 153 elever (90 flickor och 63 pojkar) angav 
att någon läst högt för dem när de var små.  
 
Antalet svarsalternativ var inte begränsat och respondenterna har angivit flera alternativ. 
Oftast är det mammorna som har läst för barnen. Lite mer än hälften av pojkarna, 34 stycken 
av 64 som har svarat jakande på frågan, har markerat att papporna läst för dem, men bara 35 
av flickorna har minnen av pappan som högläsare. Även andra familjemedlemmar har högt 
läst för ungdomarna: far- och morföräldrar har läst för 31 flickor och 14 pojkar, medan syskon 
- för 10 flickor och 8 pojkar. Se tabell 23 i bilagor. 
 
Den offentliga uppläsningsmiljön är representerad i min undersökning av dagispersonal eller 
dagmammorna och lärarna. Från tabellen framgår att lärare är på andra plats som högläsare 
för ungdomar, 53 flickor och 31 pojkar har noterat det. 63 ungdomar (43 flickor och 20 
pojkar) anger att dagispersonal eller dagmamma har läst högt för dem. 
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Diagram 6. Högläsning i procent. 
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Om man tittar på båda könen, kan det konstateras att 78 % av ungdomarna har minne av 
mamman som högläsare, 55 % av läraren, 44 % av pappan, 41 % av dagispersonal eller 
dagmamma, 29 % av farföräldrar eller morföräldrar och 12 % av syskon.   
 
Av de 153 elever som minns att någon har läst högt för dem, kunde 64 ange någon speciell 
boktitel. Flickorna nämnde oftast sagor: Rödluvan (6 gånger), Snövit (5 gånger), Askungen (4 
gånger), Flickan med svavelstickorna (2 gånger). Titlar som var samma för båda könen: 
Aladdin (2 flickor, 1 pojke), Sanning eller konsekvens (1 flicka, 1pojke), Barnen Hedenhös (1 
flicka och 1 pojke), Harry Potter (1 flicka och 1 pojke). Pojkarna nämnde mer än en gång två 
verk: God natt Mr Tom och Tusen och en natt.  
 
Tabell 3. Vem läste boken?  
 
Vem läste boken? Flickor Pojkar Totalt 
Mamma 18 (44 %) 9 (39 %)  27 (42 %) 
Lärare 11 (27 %) 6 (26 %) 17 (27 %) 
Pappa/mamma 4 (10 %) 4 (17 %) 8 (13 %) 
Bortfall 3 (7 %) 1 (4 %) 4 (6 %) 
Mormor 3 (7 %) 1 (4 %) 4 (6 %) 
Dagispersonal 1 (2 %) 1 (4 %) 2 (3 %) 
Far- och morföräldrar   1 (4 %) 1 (2 %) 
Pappa 1 (2 %)  1 (2 %) 
Totalt 41 23 64 
 
På frågan om vem som läste boken, har 27 (42 %) respondenter skrivit att det var mamma, 17 
(27 %) har angivit lärare, 8 (13 %) mamma och pappa, 4 (6 %) mormor och bara 2 (3 %) 
dagispersonal och 1 (2 %) pappa. 4 (6 %) av eleverna har inte svarat på frågan. 
 
Tabell 4. Var boken på modersmål? – i faktiska antal. 
 
Var boken på ditt modersmålspråk? Flickor Pojkar Totalt 
Nej, på svenska 44 36 80 
Ja, modersmålspråk 43 22 65 
Bortfall 22 10 32 
Både på svenska och modersmål 1  1 
Engelska   1 1 
Totalt 110 69 179 

 
80 (45 %) av ungdomarna angav att boken var på svenska, 65 (36 %) att den var på 
modersmålspråk. En flicka har skrivit både svenska och modersmål. En pojke anger att boken 
var på engelska. 32 (18 %) elever har inte svarat på frågan.  
 
De mest aktiva läsarna kommer från aktivt läsande hem, skriver Wåhlin och Carlsson (1996, 
s. 93). Även Aidan Chambers (1987) påpekar detta i Om böcker: ”Icke-läsande vuxna får 
icke-läsande barn” (s. 21). Stimulerad av detta påstående har jag frågat mina respondenter om 
deras föräldrar läser. Svaren framkommer i tabellen.  
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Tabell 5. Föräldrarnas läsning i faktiska antal. 
 
Brukar någon av dina föräldrar läsa? Flickor Pojkar Totalt 
Ja 75 59 134 
Nej 31 9 40 
Bortfall 4  4 
Vet inte 1  1 
Totalt 110 69 179 

 
På frågan om föräldrarna brukar läsa svarade 75 flickor och 59 pojkar (75 %) att 
föräldrarna brukar göra det. 40 (22 %) av 179 angav att föräldrarna inte läser, en flicka vet 
inte om hennes föräldrar läser. Fyra elever (2 %) har inte svarat på frågan.  

3.5 Biblioteksutnyttjande 
 
I följande avsnitt behandlas besöksfrekvens på biblioteket samt redogörs för vad ungdomarna 
brukar göra när de besöker biblioteket, om de använder bibliotekens datorer, vilka tjänster och 
arrangemang är viktigaste för dem. Slutligen tar jag upp de ungas inställning till biblioteket. 
Detta görs för att besvara frågeställningen hur ungdomar med en annan språklig bakgrund än 
svenska använder bibliotekens resurser. 
 
När det gäller flickorna har 34 stycken (31 %) svarat att de besöker biblioteket varje vecka 
och 26 (24 %) flickor besöker biblioteket varje månad. Av de 110 flickorna besöker 16 (15 %) 
biblioteket varje dag.  
 
Av pojkarna har 19 stycken (28 %) svarat att de går till bibliotek varje månad, 16 (23 %) 
besöker bibliotek varje vecka och 8 (12 %) varje dag. Det är mer förekommande bland 
pojkarna än bland flickorna att besöka biblioteket mer sporadiskt, dvs. några gånger per år 
eller mer sällan: 31 % av flickorna och 38 % av pojkarna gör det. 
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Diagram 7. Besökfrekvens på ett bibliotek i procent. 
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Nästan 66 % av ungdomarna besöker ett bibliotek varje månad eller oftare: 28 % av dem 
kommer dit varje veckan, 13 % är där varje dag och 25 % varje månad. 25 % av 
respondenterna besöker biblioteket några gånger per år och 8 % mer sällan. 
 
När det gäller användning av bibliotekets resurser formulerade jag frågan till eleverna på detta 
sätt: ”Vad brukar du göra när du besöker ett bibliotek?”. Jag bad dem att markera max tre 
alternativ och rangordna svaren.  
 
Både flickorna och pojkarna använder oftast biblioteket till att låna böcker. På andra plats 
bland flickorna kommer att leta efter litteratur eller material till skolarbete. Flickorna sitter 
och studerar på biblioteket oftare än pojkarna, medan pojkarna oftare söker svar på en fråga 
eller problem än vad flickorna gör. Pojkarna läser också oftare tidningar på biblioteket än vad 
flickorna gör. Båda grupperna besöker sällan kulturarrangemang, utställningar eller kopierar 
(Se bilagor, tabell 25). 
 
I andrahandsvalet framträder på första plats litteratursökning till skolarbete och på andra plats 
kommer alternativet sitter och studerar för både flickor och pojkar. Sedan väljer flickorna 
informationssökning medan pojkarna säger att de träffar vänner på biblioteket (Se bilagor, 
tabell 26).  
 
Även i tredjehandsval (Se bilagor, tabell 27) dominerar bland flickorna alternativet letar efter 
litteratur till skolarbete.  På andra plats kommer sitter och studerar och på tredje plats 
använder biblioteks datorer. 11 flickor har markerat att de lånar böcker och andra media i 
tredjehandsvalet. Flickor brukar även träffa vänner och bekanta på ett bibliotek och läsa 
tidningar.  
 
Det mest populära alternativet bland pojkar i tredjehandsval är att använda bibliotekens 
datorer. Därnäst kommer letar efter litteratur till skolarbete och på tredje plats sitter och 
studerar. Ganska ofta markerar pojkar även alternativet söker svar på en fråga/problem.  
 
Tabell 6. Datoranvändning i faktiska antal. 
 
Använder du bibliotekens datorer? Flickor Pojkar Totalt 
Ja 75 46 121 
Nej 33 23 56 
Bortfall 2  2 
Totalt 110 69 179 

 
När det gäller användning av bibliotekens datorer har 33 stycken (30 %) av flickorna och 23 
stycken (33 %) av pojkarna svarat att de inte gör det. Nästan 68 % av ungdomarna markerade 
att de brukar utnyttja datorerna på biblioteket: 68 % av flickorna och 67 % av pojkarna.  
  
Ungdomarna har markerat flera än ett alternativ, därför är antalet aktiviteter större än antalet 
respondenter. Två flickor har inte svarat på frågan. Av de 121 ungdomar som använder 
bibliotekens datorer, söker 87 (72 %) efter information i bibliotekets datorer, 55 (73 %) 
flickor och 32 (69 %) pojkar. Flickor (56 %) skickar e-post oftare än pojkar (35 %), medan 
pojkar (22 % resp.24 %) läser nättidningar och chattar oftare än flickor (6 % resp. 15 %). 47 
% av flickorna och 43 % av pojkarna söker i datorkatalogen efter böcker och andra media. 
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Det finns ingen större skillnad mellan flickor och pojkar, när det gäller textbehandling (20 % 
respektive 22 %).  
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Diagram 8. Datoranvändning i procent. 
 
Den mest populära sysselsättning bland båda könen är att söka efter information 72 %, en 
ganska stor del av respondenter (48 %) läser eller skickar e-post, 45 % söker i datorkatalogen, 
21 % använder textbehandling. I mindre utsträckning använder ungdomarna datorerna på 
biblioteket för att chatta eller till att läsa nättidningar, 18 % respektive 12 %. 
 
I fråga 16 fick eleverna välja och rangordna tre tjänster vilka de ansåg vara viktigaste för dem.  
 
När man tittar på kön väljer flickorna oftast skönlitteratur, medan pojkarna föredrar 
dagstidningar och tidskrifter. Ungdomslitteratur kommer på tredje plats bland flickorna men 
på femte bland pojkarna. Det är intressant att notera en relativt jämn fördelning mellan läsning 
av ungdomsböcker och vuxenlitteratur bland pojkarna, medan valet av skönlitteratur för 
vuxna framför ungdomslitteratur är klart bland flickorna (Se bilagor, tabell 29).  
 
I andrahandsvalet, se tabell 30 i bilagor, dominerar valet av skönlitteratur för vuxna och 
ungdomslitteratur. På tredje plats bland flickornas läsning kommer modersmålslitteratur, 
medan pojkarna föredrar tidskrifter. 
 
Lägst när på listan hamnade språkkurser på kassett, talböcker, kassettböcker och 
konsumentinformation. 
 
Jag vill här poängtera betydelsen av modersmålslitteraturen för den här gruppen av ungdomar. 
Modersmålslitteraturen befinner sig på första plats bland 15 valsmöjligheter i tredjehandsvalet 
(Se bilagor, tabell 31) och på tredje plats i andrahandsvalet (Se bilagor, tabell 30).  
 
Man kan även konstatera att de viktigaste tjänsterna som biblioteket tillhandahåller, enligt 
ungdomarna, är alla sorters skriftlig media. Bland de icke-litterära tjänsterna var det endast 
möjligheten till lån av CD-skivor och videofilmer som ansågs vara av större betydelse.  
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I nästa fråga svarade ungdomarna på vilka arrangemang är viktigast för dem att deltaga i. 
Internbortfallet är högt, 16 flickor och 11 pojkar har inte svarat på frågan och sju pojkar och 
sju flickor har skrivit att de inte är intresserade av några arrangemang. Några elever har 
markerat fler än ett alternativ. I tabellen visas vilka arrangemang ungdomarna prefererar.  
 
Tabell 7. Deltagande i arrangemang i faktiska antal. 
 

 

 
Både flickor (37 %) och pojkar (28 %) väljer på första plats kulturkvällar med musik eller 
föreläsningar. På andra plats kommer författarebesök bland flickor (30 %) och studiecirklar 
bland pojkar (23 %). På tredje plats väljer flickorna (29 %) studiecirklar, medan pojkarna (22 
%) väljer författarbesök. På fjärde plats hos både könen, 22 % av flickorna och 20 % av 
pojkarna, kommer politikerträffar. En mindre del av ungdomarna, 8 % av flickorna och 9 % 
av pojkarna, är intresserade av att deltaga i konsumentinformation eller konsumentrådgivning. 
Som annat (3 %) har en flicka skrivit – en fest och en annan – teater.  
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Diagram 9. Deltagande i arrangemang i procent. 
 
Vad som framträder från diagram 9 är att 34 % av ungdomarna har valt alternativet 
kulturkvällar, 27 % författarebesök, 27 % studiecirklar, 21 % politikerträffar, 8 % 
konsumentinformation och 3 % annat. 8 % av respondenterna svarade att de inte är 
intresserade av arrangemang. Det interna bortfallet är 15 %.  
 
På frågan om vilka bekvämligheter är viktigast svarade ungdomarna på följande sätt: 
 

Vilka arrangemang är viktigast 
att deltaga i för dig? Flickor Pojkar Totalt 
Kulturkvällar (musik, föreläsn.) 41 19 60 
Författarebesök 34 15 49 
Studiecirklar 32 16 48 
Politikerträffar 24 14 38 
Konsumentinformation 9 6 15 
Annat 3 3 6 
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Tabell 8. Bekvämligheter i faktiska antal.  
 
Vilka av bekvämligheterna är viktigast för dig? Flickor Pojkar Totalt 
Studieplatser/rum 65 35 100 
Dator (ordbehandling, Internet) 56 38 94 
Möjlighet att fika 35 21 56 
Kopieringsmaskin 24 15 39 
Plats för avlyssning av CD-skivor 20 13 33 
Annat 1 1 2 
  
Ungdomarna markerade flera alternativ i denna fråga. Flickorna, 65 stycken (59 %) av de 110 
svarade att den viktigaste bekvämligheten är studieplatser/rum. På andra plats i flickornas val 
kom alternativet Datorer – 56 stycken av dem (51 %) har angivit det. Ganska stor betydelse 
för flickorna har möjlighet att fika (32 %) och kopieringsmaskin (22 %). På sista plats 
kommer plats för avlysning av CD-skivor (18 %).  
 
Datorer var den viktigaste bekvämligheten för 38 (55 %) av de 69 pojkarna, 35 (51 %) valde 
studieplatser/rum, 21 stycken (30 %) uppskattar möjlighet att fika, kopieringsmaskin är viktig 
för 15 stycken av pojkarna (22 %), medan 13 (19 %) av dem väljer plats för avlyssning av 
CD-skivor. 
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Diagram 10. Viktigaste bekvämligheter i procent.  
  
56 % av ungdomarna har valt studieplatser, 53 % - dator med ordbehandling och Internet, 31 
% - café eller möjlighet att fika, 22 % kopieringsmaskin och 18 % plats för avlyssning av CD-
skivor. Antalet som skiljer de två första valmöjligheter åt är liten. Som annat (1 %) angav en 
flicka: böcker i mängder och en pojke har skrivit: bra böcker. Fyra flickor och två pojkar har 
inte svarat på frågan (3 %). 

3.6 Bibliotekens roll 
      
I enkäten frågade jag ungdomarna om biblioteket är en mötesplats, en studieplats, en 
kulturinstitution eller ett informationscentrum. Trots att jag bad eleverna om att välja endast 
ett alternativ, markerade några en studieplats och ett informationscentrum och två pojkar 
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markerade tre alternativ: 1 - en mötesplats, en studieplats och en kulturinstitution; 2 – en 
mötesplats, en studieplats och ett informationscentrum. Två flickor angav sina egna 
påståenden: en plats där man kan koppla av respektive lärningscentrum, dit man går för att 
lära sig. En flicka och två pojkar har inte svarat på frågan. 
 
Tabell 9. Ungdomarnas syn på bibliotek i faktiska antal. 
 
Bibliotek är Flickor Pojkar Totalt 
en studieplats 59 32 91 
ett informationscentrum 46 30 76 
en mötesplats 8 9 17 
en kulturplats 10 4 14 
 
Både flickor och pojkar ansåg att biblioteket i första hand är en studieplats, fördelningen var 
59 (54 %) av flickorna och 32 (46 %) av pojkarna. Ett stort antal ungdomar, 46 (42 %) flickor 
och 30 (43 %) pojkar, valde påståendet att biblioteket är ett informationscentrum. De övriga 
två påståendena har mindre betydelse för ungdomarna. 8 flickor (7 %) och 9 pojkar (13 %) 
har skrivit att biblioteket är en mötesplats och 10 (9 %) flickor och 4 (6 %) pojkar, att 
biblioteket är en kulturplats. 
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Diagram 11. Ungdomarnas syn på bibliotek i procent. 
 
På frågan om bibliotekets funktion hade 51 % av ungdomar angett att det är en studieplats, 
medan påstående ett informationscentrum angavs av ett något lägre antal, 42 %. De övriga 
påståendena fick följande procentsatser: 9 % tyckte att biblioteket är en mötesplats och 8 % 
att biblioteket är en kulturplats. Det interna bortfallet är 1 %.   
 
En öppen fråga avslutade min enkät. Där bad jag ungdomarna om övriga kommentarer och 
synpunkter på biblioteket och dess verksamhet. Av de inlämnade 179 elevsvaren har 18 % 
skrivit sina kommentarer och synpunkter. Svarsmaterialet har systematiserats efter kön och 
inställning till biblioteket.  
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För att få en sanningsenlig och färgrik bild av elevernas syn på bibliotek räcker det inte, anser 
jag, med ett summariskt referat. Nedan följer citat av svaren från den grupp som enbart ser 
fördelar med biblioteket: 
 
Det är alltid bra att kunna komma till biblioteket och få svar på en fråga, för att information 
är makt. (Flicka)  
 
Där kan man hitta användbara fakta till sina skolarbeten och dylikt. (Flicka) 
 
Väldigt bra plats, mycket vänlig personal. (Flicka) 
 
Att ha ett bibliotek nära till hands är väldigt bra och effektivt. Ifall min dator inte fungerar 
kan jag snabbt ta mig till biblioteket där jag kan låna en eller läsa uppslagslexikon. Förövrigt 
kan man alltid hitta böcker som man vill låna hem. Jag skulle aldrig ha råd till att köpa 
varenda bok jag vill läsa.  (Flicka) 
 
Ett bibliotek är en enorm verksamhet för ungdomar att söka information till olika studie! 
(Flicka) 
  
Jag älskar att gå dit. (Flicka) 
 
Det är jättebra i Sverige jämfört med andra länder. (Pojke) 
 
Att ha ett fungerande bibliotek är väldigt viktigt för mig och för att samhället ska fungera. 
(Pojke) 
 
Helsingborgs stadsbiblioteks serieavdelning är ett bra initiativ som tar vara på detta 
underskattade media. (Pojke) 
  
Underbar plats med inspiration för själen. (Pojke) 
 
Nedan följer ett urval av svaren från gruppen som även tar upp brister med biblioteket:  
 
Tycker att Helsingborgs stadsbibliotek är bra och har det mesta från litteratur – synpunkten. 
Men de kunde ha inskaffat fler CD-skivor. (Flicka) 
 
De borde få in mer böcker för både ungdomar och vuxna på olika modersmål, det är mycket 
viktigt! (Flicka) 
 
Fler skönlitterära böcker på andra språk. (Flicka) 
 
Det är viktigt att biblioteket är anpassat till alla och allas intressen och det är även viktigt att 
biblioteket uppdaterar sig regelbundet med nya böcker, tidningar osv. (Flicka) 
 
De har många böcker, vilket är väldigt positivt. Men de måste nog köpa in fler 
självbiografier. Dessutom ska de ha ett bättre sökprogram som underlättar för dem som ej är 
vana vid användning av datorer. (Flicka) 
 
Biblioteket är bra, men borde ha lite bättre sökningssystem efter böcker. (Flicka) 
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Biblioteket har ett väldigt dåligt utbud vad gäller bosnisk skönlitteratur. Det är viktigt att Ni 
tar hänsyn till att det inte är samma sak som serbisk. Har vid flera tillfällen varit och sökt 
böcker men tyvärr inte hittat något. (Flicka) 
 
Det borde finnas ett större urval av utländska böcker. Det är svårt att få tag på bra böcker, 
speciellt på bosniska. (Flicka) 
  
Mer tillgänglig personal. (Flicka) 
 
Det är aldrig tyst där, fast det skall vara tyst. (Flicka) 
 
Skaffa ett bibliotek där påsarna och toaletten inte kostar pengar, det är rena rånet. (Flicka) 
 
Biblioteket borde ha fler naturvetenskapliga böcker för utlänningar. (Pojke) 
 
För lite lexikon och böcker på engelska. (Pojke) 
 
Biblioteket saknar (litteratur på – mitt tillägg) andra språk och för lite lexikon. (Pojke)  
 
Biblioteket är en bra plats, där man träffar bekanta och kompisar och gör skolarbete. Jag 
tycker att det inte finns så mycket lexikon som man kan låna. Jag skulle vilja att de fixar flera 
lexikon. (Pojke) 

4. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att analysera och diskutera insamlad data. Jag försöker att uppfylla 
uppsatsens syfte genom att besvara de frågeställningar som presenteras i kapitel 1.2  samt 
jämföra med relevant litteratur och teoretisk utgångspunkter. Analysen är strukturerad utifrån 
mina frågeställningar. Först vill jag dock återkomma till min urvalsgrupp.  

4.1 Urvalsgrupp 
 
En grupp är en samling personer som sluter sig samman och markerar en gräns gentemot 
andra grupperingar. Ungdomarna i undersökningen tillhör olika grupper. De är elever, 
gymnasister, kompisar, familjemedlemmar, de deltar i modersmålsundervisning, de tillhör 
olika etniska grupper. Informantgruppen i min undersökning är ungdomar med annan språklig 
bakgrund än svenska. Gruppen består av olika nationaliteter, individer med olika social och 
kulturell bakgrund (jmf. Fredriksson, 1997, s. 95). Ursprunget blir en del av ungdomarnas liv 
(Almqvist, 2001, s. 60). En del av de ungdomarna har upplevt flyktingkris eller 
migrationskris, en del har förmodligen haft posttraumatiska stressymptom (cirka 20 % kom 
från f.d. Jugoslavien i mitten av 90-talet eller senare), deras uppväxtvillkor och förutsättningar 
är mer komplicerade än de som flertalet svenska ungdomar har (ibid., s 67-87). Det behövs tid 
och känsla av trygghet för att kunna finna sig tillrätta i ett nytt land samt för att lära sig ett 
nytt språk och nya sedvänjor. 
 
I litteraturen har jag funnit stora skillnader mellan ungdomar när det gäller integrationen i 
svenska samhället (Baksi, 2001, s. 78). Det kan konstateras att ungdomarna i 
undersökningsgruppen tillhör de integrerade. De behåller sitt hemlands kultur och traditioner, 
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deltar i modersmålsundervisning och utgör samtidigt en del av det svenska samhället. De är 
både språkligt och socialt förankrade i det. 
 
I Svensk ungdomsstatistik (1999, s. 8) redovisas data som omfattar åldersgruppen 15 till 25 år. 
Enligt den är drygt 10 procent av ungdomarna som lever i Sverige födda utanför Sveriges 
gränser. Nära 70 procent av dem har bott i Sverige i minst 5 år. Min undersökningsgrupp 
består till 7 procent av ungdomar som har bott i Sverige i mindre än 5 år, 16 procent – i 5 till 
10 år och 77 procent – i mer än 10 år. Sammanlagt 93 procent av respondenterna har bott i 
Sverige i minst 5 år.   
 
Vad är karakteristiskt för en grupp av de unga? Enligt Lalanders och Johansons (2002, s.16) 
fördelning av adolescens i fem olika faser tillhör de, med tanke på ålder, senadolescens (16 – 
20 år). Bara tre flickor tillhör postadolescens, en är 23 och två är 22 år gamla. I 
senadolescensen minskar beroendet av föräldrarna och av gruppen, anser författarna, men 
detta innebär inte att individen plötsligt saknar behov av gemenskap eller gruppidentitet. I 
denna fas utvecklar man ett mer avancerat sätt att förhålla sig till grupper. 
Enkätundersökningen visar exempelvis att ungdomarna förlitar sig på såväl kompisar som 
familjemedlemmar vad gäller val av läsmaterial, vilket tyder på att beroendet av gruppen, 
värdesättande av dess åsikter, fortfarande spelar en roll. 
 
Språket är en viktig faktor, eftersom det utgör ett viktigt identitetsmärke (Mångfald och 
ursprung, 1997, s. 67). Deltagandet i olika grupper är avgörande för identiteten. I litteraturen 
särskiljer forskarna mellan subjektiv och objektiv social identitet (Lange & Westin, 1981, s. 
186). Däribland nämndes ett exempel på att man inte kan vara både invandrare och svensk 
(Wellros, 1998, s. 116). Jag skulle dock vilja påstå att dessa båda inte utesluter varandra, 
åtminstone när det gäller den subjektiva identiteten. I enkätundersökningen framkom att flera 
av ungdomarna ansåg både svenska och ytterligare ett språk vara deras modersmål. Betyder 
det att de vill vara svenskar? Enligt min uppfattning känner sig ungdomarna de facto som 
både invandrare och svenskar. De har ju två modersmål och därmed två identiteter. 
 
En stor del av ungdomarna läser bara svenska böcker. Detta skulle kunna tolkas som en 
strävan efter att vara svensk, men enligt min mening kan orsaken lika gärna vara brist på 
aktuella ungdomsböcker på hemspråket eller nedprioritering av nöjesläsning till förmån av 
skollitteratur som de facto är skriven på svenska. 

4.2 Vilka språk läser ungdomar på? 

4.2.1 Språkpreferenser – svenska 
 
Svenskan är Sveriges enda officiella språk, hävdar Boyd (Boyd, 1999, s. 89). Detta påstående 
stämmer dock inte, jämför: http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_11214541.asp  
Bland 179 informanter har 162 personer svarat att de brukar läsa på svenska i 
förstahandsalternativet. Om man räknar med de 8 respondenter som inte har rangordnat valen, 
men markerat svenskan, blir siffran ännu högre. I andrahandsalternativ markerade 7 
informanter att de läser på svenska. Alla respondenter läser litteratur på svenska, varav 95 % 
gör det i första hand. 
 
Svaren överraskar egentligen inte, eftersom de flesta ungdomarna läser på svenska i skolan 
och är uppmuntrade av vuxna, dvs. lärare att läsa på svenska. De bör behärska språket väl för 
att kunna vara deltagande i samhället (jmf. Almqvist, 2001). Svenskan är ett verktyg för att 
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kunna orientera sig i tillvaron, den är ett attribut för integration, både kommunikativ och 
social.    
 
Som det framgår av tabell 4, har ett stort antal respondenter bott i Sverige en lång tid. 73 
personer har bott här längre än 15 år och ett antal av ungdomarna är födda i Sverige. Tre av 
informanterna har angivit att även svenskan är deras modersmål. Svenska språket är inget 
främmande språk för dem. Som det framkommer av mitt material har den största delen av 
respondenterna ett minne av högläsning på svenska. För alla ungdomarna i 
undersökningsgruppen är svenska ett kommunikationsmedel på olika arenor: i skolan, på 
bibliotek och olika andra institutioner. För en del av dem, är det även ett 
kommunikationsmedel i hemmet.  
 
Bara en elev i min undersökningsgrupp läser på IVIK, en ettårig introduktionskurs inför 
kommande gymnasiestudier. På IVIK läser invandrarungdomar som nyligen har kommit till 
Helsingborg och som har inga eller få kunskaper i svenska språket. Målet med utbildningen är 
att man blir behörig i svenska, engelska och matematik för att kunna studera på ett nationellt 
program.  
 
Utifrån egen erfarenhet vet jag, att vistelsens längd i Sverige påverkar kunskaperna i svenska 
språket. Jag kommer ihåg, hur lång tid det tog innan jag kunde förstå en mening utan att för 
den skull behöva leta efter varje ord i ett lexikon. Det var egentligen inlärning av svenska inte 
läsning på svenska. Därför undrar jag, hur svenska språket betraktas av nykomlingar, personer 
som har bott i Sverige max 5 år (Se bilagor, tabell 32). 
 
Av de 13 ungdomar som har bott i Sverige i högst 5 år har 8 stycken svarat att i 
förstahandsalternativ läser de på svenska. Man kan konstatera att 62 % av dessa respondenter 
läser på svenska för nöjes skull. 

4.2.2 Språkpreferenser – engelska 
 
Engelska är det dominerande språket för musik från västvärlden. Kabel-TV erbjuder också 
filmer på engelska. Även inom informationsteknologin är engelska det ledande språket. 
Många läser litteratur på engelska, t.ex. alla informanter i Ljungbergs undersökning som går i 
trean på gymnasiet (2000, s. 58), läser fantasyböcker på originalspråk. Det finns skolor eller 
program i skolor, där alla ämnen undervisas på engelska. I Helsingborg finns det International 
School of Helsingborg (IHS) och International Baccalaureate (IB) program på Filbornaskolan, 
där undervisningsspråket är engelska.  
 
Hur ser läsningen på engelska ut bland ungdomarna med annan språklig bakgrund än 
svenska? Av de fem respondenter som går på IHS (International School of Helsingborg) 
angav bara en att han i första hand läser på engelska för nöjes skull, fyra personer läser på 
svenska. De läser på engelska i andrahandsval. Men det finns fyra andra elever som har 
svenskan som undervisningsspråk, men prefererar engelskan. Det betyder att fem 
respondenter, varav fyra flickor och en pojke, i första hand läser på engelska.  
 
Situationen ändrar sig markant när det gäller andrahandsalternativet av vilket språk 
ungdomarna läser på. Här dominerar engelskan. 97 respondenter (plus 6 som inte har 
rangordnat svaren) läser på engelska för nöjes skull. Om man tittar på kön, är det 65 av 
flickorna och 38 av pojkarna. Som tredjehandsval markerades engelskan av ytterligare 28 
ungdomar (16 flickor och 12 pojkar). 
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Jag har tittat på vistelselängd i Sverige hos respondenterna och deras preferens av vilket språk 
de föredrar att läsa på (Se bilagor, tabell 32 – 34). Av de 13 ungdomar som har bott i Sverige 
max 5 år, markerade 1 ungdom engelskan som förstahandsalternativ, fyra som andrahandsval 
och tre som tredjehandsval. Man kan konstatera att 61 % av nykomlingarna läser på engelska 
för nöjes skull. 
 
I gruppen av ungdomar som har bott i Sverige från 6 till 10 år, läser ingen på engelska som 
förstavalsalternativ, i andravalsalternativ är det 10 ungdomar och i tredjehandsalternativ – 6 
stycken. I gruppen som bestod av 29 respondenter svarade 16 stycken (55 %) att de brukar 
läsa på engelska.  
 
Den största gruppen utgjordes av elever som har bott i Sverige i mer än 10 år, den består av 
137 respondenter. Fyra respondenter har skrivit att de i första hand läser på engelska för nöjes 
skull, men 86 stycken (plus 3 som inte rangordnade svaren) markerade engelskan som 
andrahandsval, och 19 stycken som tredjehandsval. 112 personer (82 %) i den här gruppen 
svarade att de brukar läsa på engelska. 
 
Sammanlagt kan man konstatera att av alla 179 respondenter brukar 136 personer (85 flickor 
och 51 pojkar) läsa på engelska för nöjes skull, det innebär sammanlagt 76 %. 
Undervisningsspråket har ingen markant påverkan på ungdomarnas språkval vid läsning för 
nöjes skull.  

4.2.3 Språkpreferenser – modersmål 
 
Elever med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få undervisning i sitt modersmål 
(Mångfald och ursprung, 1997, s. 67). Det skrivs i litteraturen om modersmålets betydelse, 
men vad är modersmål? I kapitel 2.2 pekades på några sätt att definiera modersmål. Detta 
gjordes med hänvisning till Skutnabb - Kangas (1981, s. 26) som funnit att modersmål 
definieras utifrån följande utgångspunkter: ursprung, kompetens, funktion eller attityd.  
 
Som jag tidigare har nämnt, ingår 21 olika språkgrupper i undersökningen. Det kan vara 
problematiskt att kartlägga världens språk eftersom kriterierna för att avgöra vad som bör 
räknas som ett språk och som en dialekt av ett språk är suddiga. Utan att fördjupa mig i 
problematiken vill jag uppmärksamma att det som ungdomarna har angett som hemspråk är 
bl.a. montenegrinska och kantonesiska. Kantonesiska betraktas i litteraturen som dialekt i det 
kinesiska språket, medan frågan om montenegrinska är mer komplicerad. Jasenka Trtak 
beskriver språksituationen i f.d. Jugoslavien i artikeln Språk och statsbildning: 
språksplitringen i det forna Jugoslavien. Författarinnan nämner inte montenegrinska som 
språk eller dialekt, men hon räknar upp montenegriner som en folkgrupp. 
http://www.multietn.uu.se/ArtiklarME/trtak3.html [2004-07-06] För att visa respekt för 
respondenten betraktar jag montenegrinska som ett modersmålspråk.  
 
Fram till 1960-talet hade Sverige en språkpolitik inriktat på assimilering. För barn med annat 
modersmål än svenska gällde det att med skolans hjälp gå över till huvudspråket, svenska. 
Bara svenskan gav tillgång till utbildning och deltagande i samhällslivet. Hemspråksreformen 
förändrade situationen. Modersmålet blev erkänt som mänsklig rättighet. Dessutom visade 
forskningen att bra grunder i det egna språket gynnade inlärning av andraspråket, dvs. 
svenskan och bidrog till elevens kunskapsutveckling (Fredriksson, 1997,  Skutnabb-Kangas, 
1981, Tuomela, 2001, Om modersmål). Elever med annan språklig bakgrund än svenska fick 
möjligheter att i skolan kunna fördjupa sig i sitt hemspråk. Trots dessa påvisade goda effekter, 
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är modersmålsundervisning inte tillräckligt uppskattad av varken eleverna själva och 
samhället i stort (jmf. Krock eller möte, 1996, Fredriksson, 1997, Tuomela, 2002). 
 
Fyra respondenter har skrivit att de i första hand läser på sitt modersmål (Se bilagor, tabell 
32). Tre av dem har bott i Sverige kortare än fyra år och en i 15 år. Hela gruppen 
nykomlingar, ungdomar som har bott i Sverige högst 5 år, består av 13 respondenter. Som 
andrahandsval (Se bilagor, tabell 33) markerade två elever den möjligheten och i 
tredjehandsval (Se bilagor, tabell 34) valdes hemspråket av 3 ungdomar (plus en som inte 
rangordnade svaren). Man kan konstatera att 69 % av nykomlingarna läser på modersmål för 
nöjes skull.   
 
I den andra gruppen elever som har bott i Sverige längre än 5 men högst 10 år, läser ingen på 
modersmålet i första hand. Som andra alternativ markerade 9 ungdomar att de läser på 
modersmålet, medan 7 av informanterna markerade modersmålet som tredjehandsval (plus 3 
som inte har rangordnat valet). Gruppen består av 29 personer, det betyder att 66 % läser på 
sitt modersmål. 
 
Den tredje, största gruppen (137 respondenter) har bott i Sverige i mer än 10 år. På frågan om 
språkpreferenser har gymnasisterna svarat som följer. Som förstahandsval valdes modersmål 
av endast 1 person, i andrahandsval valdes modersmål av 22 personer, medan 71 stycken 
informanter markerade det i tredje hand (plus 3 som har inte rangordnat svaren). 71 % av de 
tillfrågade gymnasisterna i den här gruppen läser på modersmål. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att cirka 70 % av eleverna läser litteratur på 
modersmålet för nöjes skull. Intressant är att det inte finns någon könsskillnad vid läsning på 
modersmål. Både pojkar och flickor har nästan samma höga siffra. Om en jämförelse görs av 
de tre grupperna av ungdomar, kan man konstatera att de respondenter som har bott längst i 
Sverige oftast läser på modersmålet. På andra plats befinner sig nykomlingarna, medan de 
som har bott i Sverige mellan 5 och 10 år läser minst på modersmålet. 
 
Personer som har bott i Sverige kortare tid än 5 år, läser i lite mindre utsträckning på sitt 
modersmål i jämförelse med den tredje gruppen. Orsaken kan vara att ungdomarna 
koncentrerar sig på att lära sig svenska och har mindre tid för annan läsning.  
 
Det unika för ungdomar med annan språklig bakgrund än svenska är att de kan skapa aktiv 
tvåspråkighet. Begreppet tvåspråkighet har olika definitioner (jmf. Fredriksson, 1997, s. 179), 
men jag anser att Skutnabb-Kangas använder de mest täckande kriterier (1981, s. 83ff). 
Författaren talar om fyra olika kriterier på vilka definitionerna grundas: ursprung, kompetens, 
funktion och identifikation. 
  
Enligt ursprungskriteriet är den tvåspråkige en person som har lärt sig två språk från allra 
första början eller mycket tidigt i livet. I den definitionen passar inte nykomlingar in. De har 
vuxit upp i andra länder och har inte haft kontakt med svenska språket som barn. De har 
därför inte haft möjligheten att lära sig svenska parallellt med sit eget språk. Ändå kan jag inte 
utesluta att någon av dessa elever är tvåspråkig. Någon kan ha lärt sig två språk parallellt i sitt 
hemland.  
 
Enligt kompetenskriteriet kan alla individerna i min undersökningsgrupp bli tvåspråkiga, om 
de inte är det redan nu. Tvåspråkighet är en dynamisk process och språklig kompetens kan 
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byggas på. Jag kan inte bedöma respondenternas tvåspråkighet enligt detta kriterium. 
Forskarna diskuterar fortfarande vilka kunskaper man bör ha för att räknas som tvåspråkig.    
 
En funktionell definition av tvåspråkighet innebär att den tvåspråkiga är en person som 
använder två språk i sin dagliga kommunikation. Alla individerna i undersökningsgruppen 
skiftar språk i olika arenor eller användningsområden, till exempel hemma, bland vänner, i 
skolan och hos myndigheter. Enligt detta kriterium är samtliga informanter i min 
undersökning tvåspråkiga. 
 
Även identifikationskriteriet gäller nästan alla individer i gruppen. Enligt 
identifikationskriteriet är den tvåspråkig en person som identifierar sig själv som tvåspråkig 
eller av andra identifieras som tvåspråkig. Baker (1996) konstaterar att problematisering av 
den tvåspråkiga identiteten är ett västerländskt fenomen. I andra delar av världen är två- eller 
flerspråkighet samt bi- eller mångkulturalism en norm.   
 
Skutnabb-Kangas (1981) formulerar en definition av ideal tvåspråkighet som ser ut på 
följande sätt: ”Tvåspråkig er den som har en möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, 
antingen i enspråkiga eller tvåspråkiga samfund i enlighet med de sociokulturella krav på en 
individs kommunikativa och kognitiva kompetens som dessa samfund och individen själv 
ställer, på samma nivå som infödda talare, samt en möjlighet att identifiera sig positivt med 
båda (eller alla) språkgrupperna (och kulturerna) eller delar av dem” (s. 93). 
 
I sin bok delar Skutnabb-Kangas (1981, s. 78) in tvåspråkiga i fyra grupper: elittvåspråkiga, 
barn från språkiga majoriteter, barn från tvåspråkiga familjer och barn från språkiga 
minoriteter. Författaren analyserar gruppernas förutsättningar och metoder för att bli 
tvåspråkiga och konsekvenserna om de misslyckas. Informantgruppen i undersökningen 
består av ungdomar från tvåspråkiga familjer och ungdomar från språkliga minoriteter, därför 
tycks det vara lämpligt att koncentrera sig på problematiken gällande de grupperna. 
 
Det familjeinterna samt det yttre samhälleliga trycket att bli tvåspråkig, som Skutnabb – 
Kangas omnämner, innebär att invandrarungdomar egentligen inte har något val. De är 
tvungna att lära sig behärska båda språken väl, i annat fall tappar de antingen kontakten med 
sina rötter eller inte kan delta i samhällslivet. Trots att Baker (1996, s. 79) anser att 
tvåspråkigheten kan resultera i en identitetskonflikt, skulle jag vilja understryka vikten av att 
nära båda språken. Jag ställer mig tveksam till att elittvåspråkigheten skulle bidra till 
elevernas identitetsproblem, lika lite som den utgör problem då det gäller tvåspråkighet i 
övrigt. Dubbelidentitet är inte nödvändigtvis av ondo så länge attityderna gällande 
tvåspråkighet är positiva i samhället. 
 
För att tvåspråkighet ska kunna vara möjligt ska alla barn och ungdomar få tillfälle att studera 
sitt eget modersmål. Till det behöver de litteratur. Huruvida respondenter har tillgång till 
läsmaterial på sitt modersmål och hur de förser sig med den litteratur de efterfrågar  
presenteras i nästa kapitel. 

4.2.4 Språkpreferenser – andra språk 
 
22 av respondenterna har skrivit att de läser även på andra språk, än de tidigare nämnda. Det 
finns även ett fjärde språk som ungdomarna brukar läsa på. Mest populär är tyskan, 12 
ungdomar har angivit att de läser på detta språk. 5 personer läser på franska, 3 personer på 
spanska och en på ukrainska. En person har skrivit att hon läser på engelska, norska, 
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modersmål och svenska. Norska är hennes andrahandsval, därför saknas språket i tabellen. 
Språkpreferenser uppdelat på kön har jag beskrivit i kapitel 3.2.5. Jag ansåg att det kan vara 
intressant att titta på vistelsens längd i Sverige som variabel vid språkpreferens, val 4 (Se 
bilagor, tabell 35). 
 
Som det framkommer i tabellen, läser bara en person från gruppen som bor kortare tid i 
Sverige på fyra språk, 20 informanter har bott i Sverige minst 10 år. Det är uppenbart att man 
behöver tid för att lära sig språk.  
Man får inte glömma att tvåspråkighet (och flerspråkighet) är en dynamisk process och om 
man frågar de ungdomar om deras språkpreferenser om några år, blir svaren troligen 
annorlunda. 

4.3 Vad läser ungdomar med annan språklig bakgrund än svenska? 

4.3.1 Läspreferenser – typer av medier 
 
Vid en jämförelse med tidigare studier kan man urskilja både likheter och skillnader med min 
undersökning. Läsning av böcker är en relativt populär favoritsysselsättning. Majoriteten av 
befolkningen har läst någon bok för nöjes skull under den senaste veckan (Kulturbarometer 
2000, 2001 s. 63). 
 
För att få en klarare bild av ungdomarnas fritidsläsning har jag summerat svarsalternativen 1 – 
3, för att visa hur många respondenter sammanlagt har valt olika typer av media. På första 
plats befinner sig böcker, 84 (76 %) flickor och 39 (57 %) pojkar har markerat att de läser den 
typ av medier. Resultaten stämmer med tidigare undersökningar (Englund & Eriksson, 1996, 
Kulturbarometer 2000, 2001). Böcker tillhör favoritläsning bland ungdomarna, men pojkar 
läser oftare en tidning än en bok. 
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Diagram 12. Fritidsläsning beträffande olika typer av media i procent.  
 
I Bergstens undersökning (1996, s. 30) dominerade romanerna i popularitet bland både flickor 
och pojkar, medan tidningarna var det näst populäraste läsmediet. Även Byström (1986, s. 17) 
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konstaterar att valet av berättelseböcker är dominerande. Av hennes resultat framgår att 38 % 
av pojkarna och 49 % av flickorna läste böcker med en spännvidd från varje dag till en gång i 
veckan. Medan i Den kulturella välfärden från år 2002 kommer fram till att bland ungdomar 
(16 – 19 år) läser 15 % av pojkarna och 30 % av flickorna skönlitteratur varje vecka (ibid., s. 
63)  
 
Den data om läsfrekvens av en bok som framkom från min undersökning skiljer sig markant 
från tidigare undersökningar. Den visar att 53 % av ungdomarna har läst en bok under den 
senaste veckan, för nöjes skull. Siffran är dubbelt så hög som den i den sistnämnda 
undersökningen från år 2002.   
Min undersökning visar att flickor läste böcker i större utsträckning än pojkar: 60 % av 
flickorna och 42 % av pojkarna läste någon bok den senaste veckan.  
Alla undersökningarna visar att flickorna är flitigare läsare än pojkarna. 
 
70 procent av alla ungdomar i åldern 15 – 24 år läser en morgontidning minst 5 dagar i 
veckan (Svensk ungdomsstatistik, s. 167). De flesta ungdomar har tillgång till tidningar i 
hemmet. Dagstidningar finns också tillgängliga på andra håll, t ex i skolan, på bibliotek eller 
hos kompisar. I valet vid fritidsläsning befinner sig dagstidningar på andra plats. Jag vill 
uppmärksamma att pojkarna prefererar dagstidningar, när de väljer medietyper för 
fritidsläsning. Bland pojkarnas svarsalternativ finner man tidningarna på första plats (Se 
diagram 12).    
 
Min undersökning visar att 76 % av ungdomarna läste en tidning den senaste veckan (Se 
diagram 2). I undersökningen framkommer att flickorna i något större utsträckning än 
pojkarna brukar läsa en tidning: 75 % av pojkarna och 76 % av flickorna angav det. Nästan 
samma antal pojkar än flickor läser dagstidningar som fritidsläsning.  
 
Om man tittar på läsning av veckotidningar visar tidigare undersökningar att den typen av 
medier är populär i synnerhet bland kvinnor. Även yngre människor läser veckotidningar: 41 
% av yngre män och 50 % av yngre kvinnor läser en veckotidning varje vecka (Den kulturella 
välfärden, 2002, s. 67). Ungdomarna i min enkätundersökning läser också veckotidningar. 
Min undersökning bekräftar att flickorna läser veckotidningar oftare än pojkar. På fritiden 
läser 56 (51 %) flickor och 19 (28 %) pojkar en veckotidning.  
 
Som jag nämnde tidigare i litteraturgenomgången, läser 28 % av de yngre männen tidskrifter 
varje vecka, men bara 16 % av de yngre kvinnorna (Den kulturella välfärden, 2002, s. 65). 
Min undersökning visar lite högre siffror: 38 % av pojkarna och 33 % av flickorna hade läst 
en tidskrift den senaste veckan. Pojkarna läser tidskrifter oftare än flickorna gör. Totalt har 35 
% av ungdomarna läst en tidskrift senaste veckan, se diagram 3.  
 
När det gäller tecknade serier visade min undersökning att ett större antal pojkar (36 %) än 
flickor (23 %) läser serier. Flickorna har markerat att de brukar läsa serier i tidningar, medan 
pojkarna läser serietidningar. Av Bergstens (1996, s. 30) resultat framgår att tecknade serier 
var mer populärt hos pojkar – 54 %, än hos flickor – 31 %. Dessa siffror skiljer sig markant 
från resultatet i materialredovisningen ovan, vilka är betydligt högre. En anledning till detta 
skulle kunna vara att min målpopulation är något äldre än Bergstens (1996) och att den därför 
tenderar att välja andra medier. I Falks (2002, s. 43) undersökning var det 45 av 54 
gymnasieelever som någon gång läste tecknade serier i en dagstidning. Jag instämmer med 
Falks iakttagelser att intresset för serier och seriemediets betydelse är låg hos gymnasieelever. 
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4.3.2 Genrepreferenser 
 
Genre är en litterär term som betecknar olika slag av litteratur. Uppdelning av de i uppsatsen 
presenterade genrerna är i stort sett byggt på Fernquists (1974) genreindelning. Författaren 
ansåg att de på ett för eleverna begripligt språk presenterar alternativa genrer och motiv 
(Fernquist, 1974, s. 27). Jag har redan i B-uppsatsen testat denna genreindelning och 
konstaterat att den innefattar de viktigaste genrerna och är förståelig för ungdomar.   
 
Ungdomarnas intresse för olika genrer och litteraturtyper har redovisats i tidigare forskning, 
men det är inte lätt att från olika undersökningar dra säkra slutsatser om vad ungdomarna 
läser. Olika forskare utvecklar sina egna kategorier vilket försvårar jämförelser (Wåhlin & 
Carlsson, s. 56 ff.). Frågan kan besvaras på två sätt, anser författarna. Den ena är att namnge 
genrer, typer och ämnen och den andra metoden är att fråga efter författare och boktitlar. 
Författarna har valt den andra metoden för sin undersökning. Jag däremot bestämde mig för 
att å en sida namnge genrer och å andra sidan be ungdomarna om att skriva namnet på de 
författare som de brukar återkomma till.  
 
En faktor med stor betydelse för medievanor är kön (Reimer, 1996). Flickor och pojkar väljer 
olika typer av utbud. Reimer påstår att pojkarna väljer action- och äventyrsböcker, medan 
flickorna väljer romantik. Även i min undersökning anger flickorna att de vill läsa om kärlek 
och romantik. Kärleksromaner är populära bland flickorna även i andra undersökningar 
(Bergsten, 1996, s. 34, Ljungberg, 2000, s. 29). Andra populära genrer bland flickor i min 
undersökning är: ungdomsromaner, skönlitteratur för vuxna, historiska romaner, 
detektivromaner och fantasy.  
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Diagram 13. Genrepreferenser. 
 
Fantasy, ungdomslitteratur, krigsskildringar, faktaböcker och detektivromaner är genrer som 
är mer dominerande bland pojkarna i min undersökning. Bland gymnasieeleverna i 
Ljungbergs (2000, s. 24) undersökning innehas förstaplatsen av böcker om kärlek och 
realistiska romaner. Därefter följer deckare/thrillers och klassiker. På femte plats återfinns 
fantasy. Tyvärr, visar undersökningen inte vilka genrer föredras av flickor respektive pojkar. 
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Jag har svårt att tro att pojkarna läser kärleksromaner i samma utsträckning som flickorna gör. 
I min undersökning i tredjehandsalternativ har inte en enda pojke valt den typen av genrer. 
Flickorna läser i sin tur fantasy i betydligt mindre utsträckning. Denna genre befinner sig på 
sjätte plats bland deras val.   
 
I fantasyböckerna finns en kamp mellan det onda och det goda och huvudpersonerna är ofta 
manliga. Hjälten hyser ofta en längtan efter en meningsfull tillvaro. Det kan vara en av 
orsakerna till att fantasyberättelser om resor i tiden och rummet fascinerar pojkar. Men inte 
bara dem, bland flickor finns det också läsare vilka uppskattar genren, men i betydligt mindre 
utsträckning.  
 
Krigsskildringar är en annan populär genre bland pojkarna. Möjligtvis ger krigsromaner 
kunskap om historiska händelser. Ytterligare en genre har en klar anstrykning till kön, 
kärleksromaner. Denna genre läses framförallt av flickor. Pojkarna visade inte något intresse 
för romantiska berättelser.    
 
Båda könen läser i stor utsträckning ungdomslitteratur. De moderna tonårsböckerna avspeglar 
på många sätt det som diskuteras i samhället. Ämnen som blivit centrala motiv i dessa böcker 
är både aktuella och differentierade. Det kan vara en förklaring till varför genren uppskattas 
av både flickor och pojkar.   
 
Eleverna i min undersökning tillfrågades även om de brukar återkomma till omtyckta 
författare och i så fall vilka? 42 % av respondenterna, 37 % av flickorna och 49 % av 
pojkarna, har skrivit att de brukar göra det. Utifrån enkätsvaren kan urskiljas namn på 
författare som toppade listan över favoritläsning. I stor utsträckning stämmer listan med val 
av gener bland ungdomar (Jämför tabell 17 i bilagor). Pojkarna valde fantasy och J. R. R. 
Tolkien på första plats, medan flickorna valde böcker om kärlek, men - Liza Marklund. 
Författarna som nämnds av båda könen är: Jan Guillou – science fiction, reportage, thrillers, 
historiska romaner, Stephen King – spänning, fantasy, Selma Lagerlöf, August Strindberg – 
ungdomsböcker, Agata Christie – deckare och J. R. R. Tolkien – fantasy.   
 
Jag är av den åsikten att val av olika typer av litterära medier och genrer av litteraturen kan 
vara beroende av den roll som läsning spelar för ungdomar. Bo Reimer (1996, s. 42 ff) skiljer 
mellan fyra funktioner som media spelar för ungdomar. För det första ger media ungdomar 
möjlighet att skapa en identitet. När den äldre generationens livsstilar och traditioner inte 
längre är givna som mönster, ökar mediernas betydelse som inspirationskälla i 
identitetsprocessen. Även Ziehe (1984) talar om medierna som tillhandahållare av stilar, 
tankemönster och identiteter. Pojkarnas läsning av fantasy och flickornas av romantikböcker 
kan vara en del av manliga och kvinnliga drag i en identitetsbildning. 
 
Människan är än social varelse och behöver skaffa sig en bild av verkligheten. Det är 
medierna som förmedlar verkligheter för oss, menar Reimer (1996). De flesta av 
gymnasieeleverna i enkätundersökningen har angivit att de läser dagstidningar, ett stort antal 
av dem läser veckotidningar eller tidskrifter. Exempelvis tillhandahåller dessa medier material 
för skapandet av verklighet.  
  
Varför läser ungdomarna tecknade serier? En av orsaker kan vara, med Reimers (1996) ord, 
att ”ha kul”. Åsikten om att en serie ska vara rolig och underhållande dominerade bland 
gymnasieeleverna i Falks (2002, s. 45) undersökning. Även i min undersökning uppger 
eleverna att de läser serier. Jag förmodar att det är för underhållnings och nöjes skull.  
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Enkätsvaren tyder på att media spelar en viktig roll för ungdomarna, nämligen att skaffa 
kunskap. Läsning av faktaböcker, tidskrifter, tidningar, men även skönlitteratur, till exempel 
historiska romaner eller biografier hjälper till att skaffa kunskaper.  
 
Läsningen av en typ av medier kan få olika betydelse för olika individer. Alla medier kan 
tillhandahålla upplevelser, fakta eller information, beroende på i vilket syfte man läser.   

4.4 Hur förser sig ungdomar med den litteratur de efterfrågar? 
 
Har respondenterna tillgång till läsmaterial på sitt modersmål, om ja i så fall var? Nästan 82 % 
av informanterna svarade i enkäten att de har tillgång till litteratur på sitt modersmål.   

Var har du tillgång till läsmaterial på ditt modersmål?
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Diagram 14. Tillgång till läsmaterial på modersmål i procent.  
 
Biblioteket är den viktigaste källan för litteratur på modersmål anser ungdomarna. Därefter 
angav informanterna hemmet som den plats där de finner det de vill läsa, 13 % svarade att 
lärare och skola är deras källor till litteratur på modersmålet och nästan 8 % angav Internet. 
Jag har inte angivit i enkäten svarsmöjligheter i den här frågan. Alla alternativen har 
informanterna kommit på själva. 
  
I dagens samhälle spelar Internet en viktig roll, även som källa till läsmaterial på modersmål. 
Mer om Internets betydelse kommer jag att skriva i kapitlet: 4.5 Hur använder ungdomar 
bibliotekens resurser. Jag anser att det kan vara intressant att titta på ungdomars ”bibliotek”, 
på tal om läsmaterial på modersmål och jämföra det med andra lån.   
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Hur får du tag på det du läser?

30%

19%
18%

15%

10%

7% 1%

Lånar på bibliotek

Lånar i skolan

Finns redan hemma

Köper själv

Lånar av kompis

Får i present

 Hittar på Internet                
2               3             5

   
Diagram 15. Hur får ungdomarna tag på det de läser i procent.  
 
Även svaren på frågan angående hur ungdomar förser sig med den litteratur de efterfrågar 
bekräftar bibliotekens viktiga roll. Men skola är också en betydelsefull kanal för att föra fram 
litteratur. Samhällsbibliotek, dvs. både skola och bibliotek, en term lånad av Wåhlin & 
Carlsson (1994), har en framträdande funktion vad gäller den fysiska tillgången på böcker. 49 
% av respondenterna har svarat att de lånar böcker på samhällsbibliotek och nästan samma 
antal, 52 %, ansåg att samhällsbiblioteket är deras källa för läsmaterial på modersmål. 
 
Biblioteket är en betydelsefull plats för informanterna när det gäller att få tag på den litteratur 
de önskar. Undersökningen visade att inte alla är nöjda med bibliotekets utbud, när det gäller 
litteratur på modersmål. Både flickor och pojkar önskade sig flera böcker på modersmålet; 
både skönlitteratur, faktaböcker och lexikon.  
 
Hur är det med ”familjebiblioteket” hos ungdomarna? På frågan om man generellt finner sitt 
läsematerial hemma har 18 % svarat jakande (Se diagram 15), medan nästan dubbel så många 
(34 %) angav hemmet som källan för läsmaterial på det egna modersmålet (Se diagram 14). 
Wåhlin & Carlsson (1994) visar på två faktorer vid diskussion om hemmets betydelse för 
daningen av läsare: föräldrarnas aktivitet och vilka böcker som finns hemma. Författarna 
finner att bokläsandet ofta stimuleras av familjen. De aktiva bokläsarna förefaller komma från 
läsande och högläsande familjer, anser Wåhlin & Carlsson (1994). I deras undersökning har 
de flesta barn minne av högläsning från yngre år.  
 
I min undersökning har 91 % av pojkarna och 82 % av flickorna angivit att de kommer ihåg 
högläsning i hemmet. I likhet med tidigare undersökningar är det mammorna som oftast har 
läst för ungdomarna, när de var små. Även andra medlemmar i familjen har deltagit i 
högläsningen, nämligen pappor, farföräldrar eller morföräldrar och syskon. Totalt svarar 
familjens medlemmar för 63 % av högläsandet för ungdomar, medan lärarna och 
dagispersonal svarar för 37 %, vilket kan jämföras med Wåhlin & Carlsson (1994) 
undersökning där dagispersonal svarar för hela 50 % av högläsningen.     
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Eftersom min undersökning visar en markant skillnad i högläsningen utförd av dagispersonal, 
ville jag titta lite närmare på denna omständighet. Som det framkommer från tabellen 41, se 
bilagor, har nykomlingar inte något minne av högläsning på dagis. Även i den grupp 
ungdomar, som har bott i Sverige mellan 5 och 10 år, visar endast 3 personer att 
dagmammorna läst högt för dem.  
 
En av orsakerna till att ungdomarna inte har något minne av högläsning på dagis kan vara att 
de, av olika anledningar, inte har gått på dagis i sina hemländer. Det kanske var mor- eller 
farföräldrar som har tagit hand om dem och läst högt för dem. För att granska mitt antagande, 
tittade jag på om andra medlemmar i familjen läste högt för dessa ungdomar. 6 personer av 13 
från den första gruppen och 10 personer av 29 i den andra gruppen bekräftar min teori, att 
mor- eller farföräldrar har läst högt för dem. Bara 5 respondenter från de två grupperna har 
angivit att syskon svarade för högläsningen.  
  
Den mest populära genren för högläsning är sagor, de läses både på svenska och på 
modersmålet. Dominerar gör klassiker som t.ex. Bröderna Grimms sagor, sagorna ur Tusen 
och en natt samt sagor skrivna av Hans Christian Andersen. Större delen av informanterna har 
minnet av en svensk boktitel.  
 
När det gäller rådgivarna som tipsar om böcker leder lärare, 66 flickor och 49 pojkar anger 
dessa. En sammanslagning av enkätens tre alternativ visar att 110 stycken av ungdomarna (73 
flickor och 37 pojkar) har angivit en kompis, 58 stycken föräldrar (36 flickor och 22 pojkar), 
54 stycken (32 flickor och 22 pojkar) bibliotekarier, 41 stycken (24 flickor och 17 pojkar) en 
tidning och 29 stycken (23 flickor och 6 pojkar) syskon. Det blir tydligt att lärarna och 
kompisarna har stor betydelse för bokvalet. Om man jämför positionen för de övriga 
rådgivarna, stämmer de överens med den tidigare nämnda undersökningen (Wåhlin & 
Carlsson, 1994), dock nämns där bibliotekarie i endast 3 % av svaren (ibid., s 123). 
Författarna förklarar detta med att bokläsandet i Boklanda organiseras genom skolan, därför 
frågar barnen inte bibliotekarierna direkt. 
 
Det tredje biblioteket har Wåhlin & Carlsson kallat “kompisbibliotek”. Jag har redan 
presenterat kompisens betydelse som bokvalsrådgivare. Att låna böcker av kompisar är dock 
inte så vanligt bland ungdomar, 10 % av informanterna har svarat att de lånar av kompisarna, 
men bara 1 % respondenterna lånar läsmaterial på sitt modersmål av kompisar. Hur stort antal 
ungdomar som brukar låna av en kompis visas i diagrammet 14 och 15.  
 
Ljungberg (2000) presenterar ett annorlunda resultat, i hennes undersökning lånar fyra av nio 
informanter fantasyböcker av kamrater. Författaren konstaterar att ”eftersom lånandet av 
kamrater är så pass betydande tyder det på att biblioteket trots allt inte har ett sortiment som är 
fulltäckande för fantasyläsarna” (s. 68). Som jag nämnde tidigare, anger ett antal respondenter 
i min undersökning, att biblioteket inte heller har ett tillräckligt utbud, när det gäller 
läsmaterial på det egna modersmålet. Det verkar inte som om detta påverka lånen av 
kompisar. En av orsaken kan vara att kompisarna inte heller disponerar över litteratur på 
modersmålet, och därför begränsas lånemöjligheterna. Man skulle kunna hävda att det finns 
tillgång till litteratur på modersmålet, då 34 % av informanterna har angivit hemmet som källa 
för läsmaterial på modersmålet. Vad som är viktigt att påpeka är dock att informanterna tillhör 
olika språkgrupper vilket innebär att urvalet av böcker på just det egna modersmålet torde 
vara begränsat. 
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De tre biblioteken beskrivs av Wåhlin och Carlsson (1994) som tre kulturer som delvis är 
identiska och delvis utgör varandras motkulturer. Till författarnas resonemang skulle jag vilja 
tillägga ytterligare en iakttagelse, nämligen att skolan och biblioteket är ett centrum för 
svensk kultur för ungdomar med annan språklig bakgrund än svenska. Hemmen svarar i sin 
tur för etnisk kultur medan kamratkretsen till stor del formar ungdomskulturen. Enligt min 
uppfattning behöver de tre kulturerna inte stå som motkulturer längre, utan borde komplettera 
varandra.     

4.5 Hur använder ungdomarna bibliotekens resurser? 

4.5.1 Aktiviteter och bekvämligheter 
 
Nästan 41 % av ungdomar, enligt min undersökning, besöker biblioteket varje vecka eller 
oftare (13 % besöker biblioteket varje dag). I Höglunds och Johanssons undersökning nyttjar 
ungdomsgruppen (15 – 19 år) biblioteken flitigast. Hösten år 2000 svarade cirka 30 % av 
ungdomarna att de har varit på bibliotek den senaste veckan. Enligt författarna bekräftar dessa 
siffror bibliotekens betydelse för de unga (Höglund & Johansson, 2001, s. 341). Jag kan 
konstatera att de högre siffrorna i min undersökning tyder på att biblioteken har en ännu 
starkare betydelse för dessa ungdomar. 
 
Det traditionella bibliotekets uppgift för att möjliggöra tillgång till läsmaterialet är fortfarande 
aktuell. Om man ser till kön kommer 83 % av flickorna och 64 % av pojkarna i min 
undersökning till biblioteket för att låna böcker.  Enligt Kulturbarometer 2000 (2001) är utlån 
eller återlämning av böcker den vanligaste anledningen till att besöka ett bibliotek. 
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Diagram 16. Aktiviteter på ett bibliotek i procent.  
 
Näst populäraste aktiviteten (Se diagram 16) både bland flickor och pojkar är att leta efter 
litteratur till skolarbete, 64 % av flickorna och 54 % av pojkarna ha markerat detta 
svarsalternativ. Även nästa aktivitet har anknytning till ungdomarnas studier: alternativet 
sitter och studerar har angivits av 46 % flickor och 36 % pojkar. Jag skulle vilja poängtera att 
ungdomarna prioriterar aktiviteter bundna till deras studier. Som exempel kan man notera att 
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100 elever markerade studieplatser/rum som en av de viktigaste bekvämligheter som 
biblioteket tillhandahåller. Denna bekvämlighet befinner sig på första plats i informanternas 
val. Gällande bibliotekens roll/funktion för ungdomar, kan konstateras informanternas 
konsekvens i sina val. Den största gruppen (51 %) av dem anser, att ett bibliotek är en 
studieplats. 
 
Bland aktiviteter på ett bibliotek har 58 informanter angivit alternativet söka svar på en 
fråga/problem och 51 alternativet använder bibliotekets datorer. Informationssökning är en 
betydelsefull aktivitet för ungdomar på ett bibliotek. 42 % av informanterna anser att 
biblioteket är ett informationscentrum. För att skaffa information använder ungdomarna olika 
typer av media: referensböcker, lexikon, faktaböcker och Internet.      
 
På andra plats bland bekvämligheter i ungdomarnas val finner man dator med ordbehandling 
och Internet. Även det alternativet har markerats av ett stort antal ungdomar (94 personer).  
När det gäller själva datoranvändningen anger 68 % av flickorna och 67 % av pojkarna i min 
undersökning att de använder bibliotekens datorer. Oftast söker respondenterna information i 
dem (72 %). 45 % söker i biblioteks datorkatalog efter böcker eller andra media, 21 % 
använder textbehandling och 12 % läser nättidningar. Jag antar, att även här har en stor del av 
aktiviteterna en anknytning till ungdomarnas studier. 
 
Biblioteksaktiviteterna har studerats av Höglund och Johansson (2001). Författarna fann 
tydliga skillnader mellan studerande och icke–studerande och anser att studerande upptar på 
sina håll en stor del av bibliotekens kapacitet. De studerande som är flitiga biblioteksbesökare 
lånar oftare facklitteratur, referenslitteratur, använder studieplatser, söker på Internet samt i 
bibliotekskatalogen. Enligt författarna ökar bibliotekens betydelse i utbildningssammanhang 
(ibid., s. 347). Teorin stämmer med resultaten i min undersökning.  
 
Ungdomar använder datorer också för kommunikation eller för ”träffar” på Internet. 
Alternativ att läsa eller skicka e-post befinner sig på andra plats i datoranvändningen. 58 (48 
%) av 121 respondenterna har angivit detta, medan 18 % använder datorerna för att chatta. 
Internet bidrar till identitetsexperiment och till uppkomsten av nya former av kollektiva 
gemenskaper. Via nätet kan man träffa likasinnade, utbyta erfarenheter och söka lösning på 
sina psykiska eller sociala problem. Internet skapar möjligheter att knyta globala kontakter 
och bilda nya ungdomsgrupper (Lalander & Johansson, s. 87 - 94).  
 

4.5.2 Läsvanor och bibliotekens tjänster 
 
Hur prioriterar ungdomarna bibliotekens tjänster och resurser? Även här har jag summerat 
resultaten från ungdomarnas tre val, för att få en bättre överblick av deras prioritering.  
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Diagram 17. Prioritering av biblioteks tjänster i procent. 
 
Liksom vid fritidsläsning föredrar pojkarna dagstidningar på biblioteket, ett svarsalternativ 
som har angivits av 65 % ungdomar. Bland flickorna, 42 %, befinner sig dagstidningarna på 
andra plats. Flickorna uppskattar främst skönlitteratur (57 stycken, 52 %), de brukar läsa 
böcker på fritiden. Även ungdomslitteratur är populär bland ungdomarna, den befinner sig på 
tredje plats bland respondenternas val. Man kan observera ett nära samband mellan 
ungdomarnas läsvanor och deras preferenser av bibliotekens resurser. 
 
Stor betydelse för informanter har referenslitteraturen. Nästan en tredjedel av ungdomarna har 
angivit den i sitt urval. Likaledes har ungdomarna, i sina kommentarer, nämnt vikten av 
lexikon. Ett antal respondenter ansåg att det finns för lite lexikon på biblioteket. Med tanke på 
att gruppen består av studerande, är det inte överraskande, att de använder referenslitteratur. 
Det som förvånar mig är att bara 22 % har markerat facklitteratur som en betydelsefull resurs 
på biblioteket. Å andra sidan är dessa ungdomar flitiga användare av datorer och via detta 
medium skaffar de sig troligen den informationen som de behöver.  
 
Eftersom min undersökningsgrupp har andra modersmål än svenska, finns 
modersmålslitteratur bland de övriga 14 alternativen. Ungdomarna skulle välja tre möjligheter 
eller välja två och skriva ett eget. Trots det stora antalet alternativ finns 
modersmålslitteraturen på femte plats bland respondenternas val. Vem har valt 
modersmålslitteratur: nykomlingar, de som bor i Sverige längre än 5 men inte längre än 10 år 
eller de som har bott i Sverige längre än 10 år? Svaren kan utläsas ur tabellerna (Se bilagor, 
tabellen 36 - 38).  
 
I resultatet framkommer att en person från den första gruppen, som bor i Sverige max i 5 år, 
har valt modersmålslitteraturen, de andra fyra informanter har bott i Sverige längre tid, mer än 
tio år. I andrahandsalternativet har 18 personer angivit modersmålslitteratur. Två informanter 
tillhör första gruppen, nykomlingar, fyra har bott i Sverige i mellan 5 och 10 år, och 12 är de 
respondenter, som har bott i Sverige längst, mer än 10 år.    
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I tredjehandsalternativet ser valen av modersmålslitteratur ut på följande sätt: två 
nykomlingar, två från den andra gruppen och 15 från den tredje gruppen har valt 
modersmålslitteratur. Sammanlagt 38 % av informanterna från första gruppen har markerat 
modersmålslitteratur, 21 % från den andra gruppen och 23 % från den tredje gruppen. 
Likafullt kan jag konstatera att modersmålslitteratur är viktigast för nykomlingar, men även 
elever som har bott i Sverige längre tid uppskattar tillgången av litteratur på modersmål på ett 
bibliotek.    
 
Alla dessa nämnda biblioteksresurser har en litterär karaktär. Bland de andra alternativen är 
endast möjligheten att låna CD-skivor och videofilmer mer betydande för respondenter: 12 % 
har markerat detta alternativ. Medan plats för avlyssning av CD-skivor är viktig för 18 % av 
ungdomarna. De flesta ungdomarna vet redan vad de vill låna, tror jag, och därför är 
möjligheten till avlyssning inte särskit betydelsefull.  

4.6 Vilken roll spelar biblioteket för ungdomar? 
 
Hur ser ungdomarna på biblioteket och vilken av bibliotekets roller är viktigast för dem? 51 % 
av respondenterna har svarat att biblioteket är en studieplats och 42 % att det är ett 
informationscentrum. Biblioteket som mötesplats respektive kulturplats tillskrivs inte alls 
samma betydelse (Diagram 11).   
 
Om vi tittar på biblioteket som studieplats (dit man går för att lösa skoluppgifter och studera) 
har ungdomarna genom val av aktiviteter på bibliotek, val av bibliotekets resurser och tjänster 
bekräftat bibliotekens roll som studieplats. Även bibliotekets definition som 
informationscentrum (dit man går för att söka information) stämmer med ungdomarnas 
verksamhet, vilket jag har påvisat i början av kapitlet.  
 
Jag tror att det kan vara intressant att titta på vem som anser att biblioteket är en mötesplats 
eller en kulturplats. Det var 9 % respektive 8 % av ungdomarna som samtyckte med dessa 
påståenden. 
 
I tabell 9 framkommer att 8 flickor och 9 pojkar anser att biblioteket är en mötesplats, dit man 
går för att träffa folk och vara social. När man tittar på respondenternas attityder till 
bibliotekens funktion beroende på hur lång tid de unga har bott i Sverige, märker man att bara 
de ungdomar som har bott här länge, anser att biblioteket är en mötesplats. Men även de är få 
(Se bilagor, tabell 40). Man kan konstatera att ungdomarna inte är intresserade av biblioteket 
som mötesplats, men ett ganska stort antal (56 personer) av dem uppskattar möjligheten att 
fika. 
 
Att biblioteket är en kulturinstitution har markerats av 10 flickor och 4 pojkar (jmf. tabell 9). 
När vi tittar på vistelsetiden i Sverige som variabel, kan vi konstatera att bara tre personer som 
har bott kortare tid i Sverige (två nykomlingar och en person från grupp två, som har bott i 
Sverige mellan 5 och 10 år) har markerat denna definition av ett bibliotek. 11 respondenter 
tillhör gruppen som har bott i Sverige mer än 10 år (Se bilagor, tabell 39).  
 
På frågan om deltagande i olika arrangemang har 77 % av respondenterna angivit bibliotekens 
arrangemang som något de tycker är viktigt för dem. Kulturkvällar med musik eller 
föreläsningar visar sig vara viktigast för både pojkar och flickor. En flicka har argumenterat 
varför just kulturkvällar är betydelsefulla för henne. Nämligen att hon själv spelar ett 
instrument och tycker om att lyssna på andra. Utlåning av skönlitteratur är den oftast nämnda 
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tjänsten bland flickorna. Alternativet biblioteket som kulturinstitution har fått minst röster i 
ungdomarnas val. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de två dominerande rollerna för biblioteket, i min 
undersökning, är som studieplats och informationscentrum. Man kan konstatera att biblioteket 
utgör ett stöd för läsandet för ungdomarna, hit kommer de för att studera och skaffa 
information. 
  

5. Slutsatser   
 
I detta kapitel kommer jag att diskutera det material som jag har analyserat i föregående 
avsnitt och presentera de slutsatser som jag har kommit fram till. Liksom i analysen utgår jag 
från mina frågeställningar.  
 

5.1 På vilka språk läser ungdomar med annan språklig bakgrund än 
svenska? 
 
Undersökningen är inte ämnad att ge kunskap om en viss språkgrupp. Jag ville se om det i 
gruppen ungdomar med en annan språklig bakgrund än svenska fanns gemensamma tendenser 
när det gäller läsning och biblioteksutnyttjande. Insamlad data ger bilden av en heterogen 
grupp. Detta var en orsak till att jag har valt att gruppera informanterna inte bara efter kriteriet 
kön, men även efter kriterium ”tid i Sverige” i de samanhang där jag observerade skillnader. 
Detta har gett mig ett material där jag har kunnat markera och särskilja tendenser.   
 
På frågan om vilka språk ungdomarna läser på, kan svaras att det är svenska, engelska, 
modersmål och andra språk, nämligen tyska, franska, spanska, ryska, norska och ukrainska. 
Det dominerande språket i läsningen bland ungdomar i min undersökning är svenska. Jag har 
kunnat konstatera att varken kön eller tid i Sverige markant påverkar valet av språk vid 
läsning. I första hand läser ungdomarna på svenska. Värt uppmärksamhet är att 35 
informanter (21 flickor och 14 pojkar) har angivit endast ett språk, svenskan, som de brukar 
läsa på. Är de på väg att bli assimilerade eller har de inte funnit lämpligt utbud för sin läsning 
på modersmålet eller kanske har de inte tid att ägna sig åt läsning, eftersom de koncentrerar 
sig på inlärning? Svaren på den frågan kräver närmare studier.  
 
Samtidigt framkommer det, dels genom informanterna och dels genom den litteratur jag har 
tagit del av, att litteratur på modersmålet har stor betydelse för ungdomar med annan språklig 
bakgrund än svenska.  
 
I analysen konstaterades att ungdomarna i undersökningsgruppen tillhör de integrerade (jmf. 
Baksi, 2001, s. 78). Tillgång till och läsning av böcker på modersmål samt 
modersmålsundervisning kan leda till att ungdomarna integrerar sig bättre i det svenska 
samhället. Detta är gynnsamt för både individerna och samhället.  
  
Språkvalen görs dock inte fritt, betingelserna och situationerna tvingar ofta individer till val 
av språkanvändning. De språkliga vanorna kan vara olika i olika samanhang. Det kan vara ett 
språk i offentliga sammanhang och ett annat i familjens miljö. Gruppen i min undersökning 
definieras som tvåspråkiga (Skutnabb – Kangas; 1981, s. 93). Dessa ungdomar kan skifta 
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mellan språken, de är aktivt tvåspråkiga. För att underhålla tvåspråkigheten behövs det 
verktyg, läsmaterial på modersmål.  
 
Som det beskrivs i litteraturen, kan det förekomma internt och/eller externt tryck att behärska 
två språk (Skutnabb – Kangas, 1981, s. 81). Press att vara tvåspråkig underlättar inte inlärning 
av språket och risken för misslyckanden kan vara stor (jmf. Skutnabb – Kangas). För att en 
utveckling av modersmålet ska ske, är det bland annat nödvändigt att rätt hjälpmedel finns 
tillgängligt i form av modersmålslitteratur.  
 
Majoriteten informanter i undersökningsgruppen angav att de läser på engelska (77 % av 
flickorna och 74 % av pojkarna). Det kan konstateras att flickorna läser oftare på engelska än 
pojkarna, men skillnaderna är inte avsevärda. Betydelsefulla skillnader kan observeras om 
man tittar på kriteriet vistelsetid i Sverige. De tidigast hitkomna eller ungdomar födda i 
Sverige läser oftare på engelska, 82 %, de senast hitkomna befinner sig på andra plats, med 61 
%. Slutligen på tredje plats finner man ungdomar som har bott i Sverige från 6 till 10 år, med 
55 %.  
 
Vad är orsaken till de observerade skillnaderna? Inte heller här kan något entydigt svar ges. 
Troligt kan vara att nykomlingar läser på engelska, därför att de redan behärskar språket och 
behöver tid för att kunna lära sig svenska så pass bra att dem kan läsa för nöjes skull. De 
ungdomar som har bott i Sverige längst kan använda både engelska och svenska för läsning på 
fritiden.   
 
Vad påverkar språkvalet i dessa grupper? Min teori är att omständigheterna och behovet 
spelar betydande roll vid valet av språkanvändning. I offentliga situationer används svenskan, 
i familjen kan talas både svenska och modersmål. Internationella kontakter gör att 
ungdomarna läser på engelska och/eller andra språk, 12 % har markerat tyska, franska, 
spanska eller norska.  
 

5.2 Vad läser ungdomarna? 
 
Vilka medier är det som främst intresserar ungdomar? Om man tittar på kriteriet kön, kan man 
svara att flickor föredrar böcker medan pojkar föredrar dagstidningar, flickor läser oftare än 
pojkar veckotidningar, medan pojkarna oftare än flickor läser tidskrifter och serier. Det kan 
konstateras att det vid val av läsmedier finns skillnader mellan könen i undersökningsgruppen.  
 
Beträffande genrepreferenser kan konstateras att kön har stor betydelse för medievanorna. 
Flickorna i min undersökning läser oftast ungdomslitteratur, skönlitteratur för vuxna och 
kärleksromaner. Pojkarna koncentrerar sig mest på fantasy, sedan kommer ungdomslitteratur 
och krigsskildringar. Valet av olika genrer kan svara mot olika behov hos läsaren, vilken kan 
välja ut genrer relevanta för sig själv (jmf. Reimer, 1996).    
 
Pojkarna brukar oftare än flickorna återkomma till omtyckta författare.  Flickorna har 
argumenterat för sin inställning till problematiken, se kapitlet: Omtyckta författare. Det kan 
konstateras att bokval bland de unga kvinnliga läsarna är mer varierande. Listan med namn på 
författare stämmer med val av genrer bland ungdomarna. 
 
En annan faktor som har betydelse vid valet av litterära medier är den funktion vilken 
läsningen har för ungdomarna. Beroende av vilket behov, t ex att skapa en identitet, att skapa 
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en bild av verkligheten, att ha kul, att strukturera vardagen eller att bearbeta tankar och 
känslor väljer individen typ av medier. Detta tyder på ett behov av olika typer av litterära 
medier. 
 

5.3 Hur förser sig ungdomarna med den litteratur de efterfrågar? 
 
Utifrån undersökningens resultat kan tre viktigaste kanaler för ungdomarnas läsmaterial 
urskiljas: bibliotek, hemmet och skolan/läraren. I betydligt mindre utsträckning lånar 
ungdomarna av en kompis. Min undersökning visade att ungdomarna med än annan språklig 
bakgrund än svenska har behov av och önskar sig litteratur på svenska och på det egna 
språket. 
 
Biblioteket har en central plats för båda könen när det gäller källor till läsmaterial, både på 
svenska och på modersmål. Skillnaderna kan observeras vid andra förmedlare av litteratur. 
Hemmet är det näst viktigaste källan för både pojkar och flickor till läsmaterial på modersmål. 
Skolan prefereras av pojkarna vid utlån, medan flickorna lånar i större utsträckning hemifrån, 
men även för de är skolan en betydelsefull källa.  
 
Värd uppmärksamhet är Internet som har ganska stor betydelse som källan till läsmaterial på 
modersmål för båda könen, men pojkarna använder det oftare än flickorna. I andra fall är det 
få ungdomar som anger Internet som källa för det de läser. De unga köper sällan läsmaterial 
på modersmålet, men nästan varje flicka och var tredje pojke köper det de läser. Orsaken till 
den stora skillnaden kan vara tillgången till litteratur på det egna språket och på svenska. Det 
finns en avsevärd skillnad i utbud i handeln på de två typerna av litteratur.  
 
Ett större antal flickor än pojkar lånar läsmaterial från vänner och kompisar, och lån av 
läsematerial på modersmålet är obetydligt. Bara två pojkar nämnde vänner som källor till 
läsmaterial på eget språk.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att samhällsbibliotek (jmf. Wåhlin och Carlsson, 1994) 
är den viktigaste källan till läsmaterial för ungdomar med en annan språklig bakgrund än 
svenska. Dit vänder de sig i första hand för att få fram den litteratur de efterfrågar. Detta 
gäller både litteratur på modersmålet och på svenska. Läraren var den viktigaste rådgivare, 
bland pojkarna, vid valet av böcker. Flickorna föredrar en kompis, medan läraren befinner sig 
på andra plats.  
 
När det gäller lån från kompisar (kompisbibliotek), har det betydligt mindre betydelse som 
källa till läsmaterial för ungdomar. Fler flickor än pojkar lånar av en kompis. Inte en enda 
flicka nämnde vänner eller kompisar som källa för boklån av litteratur på eget språk och bara 
två pojkar gjorde det. Orsakerna kan vara skiftande: från en begränsad krets av individer i 
samma språkgrupp till inskränkt utbud i en språkgrupp eller brist på vänskapliga kontakter. 
Jag finner emellertid att det är vanligt att kompisar tipsar om litteratur. Kompisens betydelse 
för bokvalet är obestridlig (jmf. Wåhlin och Carlsson, 1994).   
 
Familjens bokhyllor har för både pojkar och flickor nästan samma betydelse som 
samhällsbibliotek, när det gäller förmedling av litteratur på modersmålet. Även läsmaterial på 
svenska är lånat hemifrån, men i mindre utsträckning. 
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Författarna Wåhlin och Carlsson (1994) visade på hemmet som kontext för barnens läsning. 
Högläsning i hemmet borgar för framtida god läsutveckling hos barn. Min undersökning visar 
på ett stort engagemang av familjens medlemmar i högläsningen. De flesta ungdomar har 
minne av högläsning hemifrån. I högläsningen involverades inte bara båda föräldrarna, utan 
även morföräldrar och/eller farföräldrar och syskon. I undersökningen fastställdes att 
familjens medlemmar svarar för den övervägande delen av högläsningen.  
 
Föräldrarna svarade även för rådgivningen vid val av litteratur. De befinner sig på tredje plats 
som rådgivare med tips på böcker. Samma position har föräldrarna i Wåhlins och Carlssons 
undersökning (1994, s. 123). Trots att ungdomarna i min undersökning är äldre än de i den 
tidigare nämnda undersökningen, behåller föräldrarna sitt inflytande vid valet av bra böcker.      
 
Wåhlin och Carlsson visar på två faktorer, högläsningen och böckerna som finns hemma. Det 
faktum att ungdomarna i undersökningen visar behov av litteratur både på svenska och på 
modersmålet, kan tyda på att hemmets möjlighet att tillfredställa dessa behov kan vara 
otillräckliga. En av flickorna har skrivit i sina kommentarer att hon aldrig skulle ha råd till att 
köpa det hon läser. Hon lånar på biblioteket. Ungdomars begränsade ekonomiska resurser 
bidrar förmodligen till att bibliotekets roll som förmedlare för litteratur på modersmålet ökar.  
 
I sin teori presenterar Wåhlin och Carlsson de tre biblioteken som tre kulturer ”som hör 
hemma” i tre kulturella miljöer: familjens, kamraternas och skolans/bibliotekets. Författarna 
beskriver betydelsen av de tre kulturerna för barnens läsning. Deras iakttagelser stämmer i 
stort med resultatet i min undersökning. Det är uppenbart att vart och ett av de tre biblioteken 
har en viktig funktion att fylla (jmf. Wåhlin och Carlsson, 1994, s. 151).  
 

5.4 Hur använder ungdomarna bibliotekens resurser? 
 
Undersökningen visar att ungdomarna är flitiga användare av biblioteket resurser. Nästan 70 
% av flickorna och 63 % av pojkarna svarar att de besöker biblioteket varje månad eller 
oftare. Bland flickorna är det mest vanligt att gå till biblioteket varje vecka (31 %), medan det 
bland pojkarna är vanligast att gå dit varje månad (28 %), (jmf. Höglund & Johansson, 2001).  
 
I enkäten vände jag mig till ungdomarna med frågan, vad de gör på biblioteket. Resultaten 
visar att det viktigaste ärende som föranleder ett besök på biblioteket, för båda könen, är att 
låna böcker eller andra media (jmf Kulturbarometer 2000, 2001). Inte heller andra aktiviteter 
visar någon könsskillnad. Både flickor och pojkar söker efter litteratur till skolarbete eller 
sitter och studerar på biblioteket. Tillhörigheten till studerandegruppen framträder i 
användning av datorer, där de oftast söker information samt i utnyttjande av referenslitteratur. 
Av detta kan slutsatsen dras, att ungdomarna använder biblioteket för sina studier. Denna 
iakttagelse stämmer överens med Höglund och Johanssons teori att studerande upptar en stor 
del av bibliotekens kapacitet, att basen för aktiviteterna på biblioteket, i hög grad, är de 
traditionella och att flickor besöker biblioteket oftare än pojkar.   
 
Samtidigt påstår Höglund och Johansson (2001) att fler och fler använder Internet (29 %). I 
min undersökning svarar 68 % av ungdomarna, (obetydlig skillnad bland könen – 1 %) att de 
använder datorer på biblioteket. Det viktigaste syftet med datoranvändningen är att söka 
information. Den mest populära sysselsättningen bland båda könen kan tyda på direkt 
koppling till ungdomarnas roll som studerande.  
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Läsvanor är en annan faktor vilken har betydelse i användningen av biblioteksresurserna. Här 
kan könsskillnader observeras: pojkar prefererar att läsa tidningar på biblioteket, medan 
flickor prioriterar skönlitteratur.  
 
En av de faktorer som skiljer respondenterna i undersökningen från andra studerande grupper 
är deras språkliga bakgrund. Undersökningen visar på ungdomarnas behov och önskemål efter 
modersmålslitteratur. Det framkommer både i prioriteringen av bibliotekstjänster och i 
ungdomarnas egna kommentarer. Ursprunget blir en del av ungdomarnas liv, påstår Almqvist 
(2001) och här finner man en bekräftande faktor för hans teori. Vikten av tillgänglighet på 
litteratur på eget språk har presenterats tidigare. Det är kanske av värde att påminna om bilden 
av en näckros beskriven av Tove Skutnabb-Kangas (1981).    
 

5.5 Vilken roll spelar biblioteket för ungdomarna? 
 
De traditionella bibliotekstjänsterna, att låna böcker eller andra media är fortfarande de 
viktigaste för ungdomarna. De unga uppskattar även de arrangemang som finns att välja bland 
på biblioteket. Det kan verka förvånande att informanterna inte värdesätter biblioteket som 
kulturplats, eller snarare inte förknippar biblioteket med ett kulturellt utbud, även om de är 
flitiga användare av de tillhandahållna kulturella resurserna. 
 
Mina respondenters prioriteringar av bibliotekstjänster och biblioteksbekvämligheter kan 
antas sammanhänga med deras sysselsättning som studerande, läsvanor och språklig 
bakgrund. För dem är biblioteket en studieplats och ett informationscentrum. Ungdomarna 
utnyttjar i hög grad bibliotekens tjänster och bekvämligheter. Detta visar på bibliotekens 
betydelse för de ungdomarna och ställer höga krav på biblioteken.   

6. Undersökningen i backspegeln 
 
Nu, när mitt arbete är klart skulle jag vilja skriva några tankar kring det. Just det att jag valde 
att göra en enkätundersökning med så många som 359 ungdomar visade sig vara en både tids 
och arbetskrävande metod. De första svårigheterna som jag upplevde var förbundna med 
distribution och sedan insamling av enkäterna. Utan hjälp från rektorn för 
modersmålsundervisningen, Rolf Svensson, samt modersmålslärarna skulle det inte ha varit 
möjligt att genomföra undersökningen.  
 
Beroende på antalet språkgrupper (21), deras mötesfrekvens (i genomsnitt en timme, en gång i 
veckan) och andra faktorer, fick jag förlita mig på lärarna. Detta gjorde att jag inte hade direkt 
kontakt med respondenterna. Avsaknaden av en personlig relation kan ha påverkat 
svarsfrekvensen. Jag är av den meningen att om jag själv hade delat ut enkäterna och samlat 
in dem direkt efter att eleverna fyllde i dem, skulle svarsfrekvensen ha varit betydligt högre. 
Även motivationen att delta i undersökningen skulle ha påverkats positivt. 
 
Respondenternas svar motsvarade inte, i samtliga fall, de angivna direktiven, dvs. en del 
ungdomar rangordnade inte de valda alternativen. Om jag hade varit närvarande vid ifyllandet 
av enkäten skulle jag kunna påminna om att vissa av frågorna kräver rangordning av svaren. 
Rangordning kräver eftertanke och tid vilket kan ha bidragit till att ungdomarna i vissa fall 
avstod från att rangordna sina svar. 
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Man skulle kunna fråga sig om inte ett val av intervjuer som undersökningsmetod, hade varit 
lösningen på detta problem, men syftet med mitt arbete var att omfatta många ungdomar och 
även att försöka kvantifiera mina resultat.  
 
En tanke som jag har runt mitt arbete är att flera av modersmålslärarna har visat ett stort 
engagemang i min undersökning. Jag gör bedömningen att det finns ett intresse hos lärarna att 
förbättra samverkan med biblioteket. Jag hyser förhoppningar om att uppsatsen kan medverka 
till utveckling av ett sådant samarbete som utmynnar i att bibliotekens utbud motsvarar 
skolans och ungdomars förväntningar och önskemål.  
 
Ytterligare en reflektion är att jag inte gjorde någon avgränsning när det gäller sorten av 
bibliotek, dvs. skol eller folkbibliotek, utan valde att behandla termen ”bibliotek” generellt. 
Detta, tror jag, har påverkat respondenternas svar. Jag är nämligen av den uppfattningen att 
ännu färre svar hade beskrivit biblioteket som en mötesplats om avgränsningen 
”folkbibliotek” hade gjorts. Skolbiblioteket är en naturlig mötesplats på rasterna för elever.  
 
Undersökningen har bekräftat att biblioteket som institution spelar en viktig roll för många 
unga människor med en annan språklig bakgrund än svenska. För en framtida bibliotekarie, 
som jag själv, är det värdefullt att få veta hur de ungdomarna använder bibliotek, vad de läser 
och därmed deras behov. Detta i sin tur skulle kunna användas för att förbättra biblioteket för 
att tillgodose ungdomarnas behov.    

7. Sammanfattning 
 
I denna uppsats undersöks vad ungdomar med än annan språklig bakgrund än svenska läser 
och på vilket språk, i vilken mån de har tillgång till den litteratur de efterfrågar, och hur de 
använder bibliotek samt vilken roll biblioteket spelar för dem. För att kunna uppfylla syftet 
har jag ställt följande frågor: 
 

• På vilka språk läser ungdomar med annan språklig bakgrund än svenska? 
• Vilka medietyper och genrer läser ungdomarna? 
• Hur förser sig ungdomarna med den litteratur de efterfrågar? 
• Hur använder ungdomarna bibliotekens resurser? 

 
Jag har valt att använda en kvantitativ enkätundersökning som metod, därför att den lämpar 
sig för att mäta och kvantifiera företeelser, vilket också är syftet med uppsatsen.  
 
Därefter har jag valt de teoretiska utgångspunkter jag använt mig av. Det var nödvändigt att 
välja flera teoretiska utgångspunkter för att kunna analysera det insamlade materialet och 
besvara frågeställningarna. De teoretiska utgångspunkterna, vilka jag framförallt använt mig 
av, är utformade av Skutnabb-Kangas, Höglund och Johansson, Reimer, Wåhlin och Carlsson.   
 
När det gäller vilken grupp man identifierar sig med – om man känner sig som svensk eller 
invandrare -  identifierar sig en del av ungdomarna både som svensk och invandrare. Det är 
naturligt att ha olika identiteter i olika sammanhang. Man har en identitet hemma, en annan på 
arbetet, en som förälder, en då man uppträder i något offentligt sammanhang osv. Barnet lär 
sig att spela olika roller med olika personer. Det är av vikt att sådana roller och de sub- 
identiteter, som växer fram ur dem, kan integreras till en harmonisk helhet.  
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I undersökningen framkommer att urvalsgruppen tillhör de tvåspråkiga och att litteratur på 
modersmålet har stor betydelse för ungdomar. I andrahandsalternativet dominerar engelska i 
valet, men svenska dominerar i informanternas läsning för nöjes skull. 
 
Utifrån undersökningens resultat kan konstateras att kön har stor betydelse för medievanor. 
Flickorna föredrar att läsa böcker, medan pojkarna föredrar dagstidningar. Angående 
genrepreferenser kan noteras att flickorna oftast läser ungdomslitteratur, skönlitteratur för 
vuxna och kärleksromaner, medan pojkarna i första hand väljer fantasy, ungdomslitteratur och 
krigsskildringar. 
 
Det kan urskiljas tre viktiga kanaler för ungdomarnas läsmaterial: bibliotek, hemmet och 
skolan/lärare. Biblioteket är den viktigaste källan till läsmaterial för båda könen, men 
skillnaderna kan observeras vid valet av andra förmedlare av litteratur. När det gäller råd och 
tips om böcker kan konstateras att lärare och kompisar har stor betydelse för bokvalet. 
Läraren är den viktigaste rådgivaren för pojkarna, medan flickorna föredrar en kompis. 
 
Undersökningen visar att ungdomarna med en annan språklig bakgrund än svenska är flitiga 
användare av bibliotekets resurser. Flickorna är flitigare biblioteksbesökare än pojkarna. 
Resultaten visar också att det viktigaste som förorsakar ett besök på biblioteket, för både 
flickorna och pojkarna, är att låna böcker eller andra media.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att biblioteket är en viktig plats för ungdomar ur 
studiesynpunkt. Eleverna uppskattar bibliotekets tillgänglighet och personalens vänlighet. De 
övriga kommentarerna innehåller önskemål angående utbud: fler böcker på modersmål, både 
skönlitteratur och fakta, fler lexikon och nya CD-skivor och filmer.   
 
För det framtida forskningsarbetet vill jag lyfta fram följande personliga kommentarer: 
 

• Jag tror att det är viktigt att undersöka vilken betydelse elevernas modersmål har i 
deras kultur och hur ett bibliotek kan hjälpa till med inlärning av modersmålen. 

• Jag tror att det är betydelsefullt att studera läsintressen och behov hos invandrarflickor 
och pojkar som kommer från olika etniska grupper. 

• Jag tror att man behöver mer kunskaper om bibliotekens roll i socialisationsprocessen.  
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Bilaga 1. Enkäten till ungdomar 
 
 
 
                                              BIBLIOTEK OCH UNGDOMAR 
 
 
 
 
Jag gör en undersökning om ungdomarnas läsning och biblioteksvanor och skulle gärna vilja 
ha dina synpunkter. Dina svar kommer att ingå i mitt examensarbete på Bibliotekshögskolan i 
Borås och givetvis kommer dina svar att behandlas konfidentiell. Det tar cirka 15 minuter att 
fylla i enkäten. 
 

 
 
 
 
Klass: ……………………Skola: ………………………………………………………. 
 
 
 
 
Född år: ………..               /_/ Tjej                                /_/ Kille 
 
 
 
 
 
Vilket hemspråk talar du?.................................. 
 
Hur länge har Du bott i Sverige?......................... 
 
 
När du fyllt i denna sida kan du vända blad och börja besvara frågorna. Tack för ditt 
deltagande i denna undersökning. 
 
 
                                                                                                          Elisabet 
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1. Vad brukar du oftast läsa i fritidsläsning? (rangordna där 1 är oftast och sedan i 
fallande skala ner till 5) 

 
/_/ Serier  vilka?..................................................................................................................... 
/_/ Veckotidningar  vilka?...................................................................................................... 
/_/ Tidskrifter  vilka?.............................................................................................................. 
/_/ Dagstidningar  vilka?........................................................................................................ 
/_/ Böcker…………………………………………………………………………………... 
 
2. Vilken sorts böcker läser du helst? (rangordna gärna där 1 är den sorts böcker du läser 

helst och sedan i fallande skala) 
 
/_/ ungdomslitteratur  /_/ skönlitteratur för vuxna 
/_/ detektivromaner  /_/ historiska romaner 
/_/ fantasy/science fiction  /_/ kärleksromaner  
/_/ krigsskildringar  /_/ reseskildringar 
/_/ djur och natur  /_/ sport (vilken?........................) 
/_/ hobby (vilken?...............................)  /_/ faktaböcker 
/_/ annat……………………………………………………………………………………. 
 
3. På vilket språk brukar du läsa? (rangordna där 1 är oftast) 
 
/_/ svenska     /_/ modersmål    /_/ engelska      /_/ annat…………………………………… 
 
4. Har du någon/några författare som du brukar återkomma till? (vilken/vilka?) 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
  
5. Har du tillgång till läsmaterial på ditt modersmål? 
 
/_/ Nej                          /_/ Ja (var?)…………………………………………………………. 

 
6. Hur får du tag på det du läser? 
 
/_/ får i present                             /_/ lånar på bibliotek /_/ lånar i skolan 
/_/ lånar av kompis /_/ köper  /_/ finns redan hemma
  
/_/annat:……………………………………………... 
 
7. Varifrån får du oftast tips om bra böcker? (rangordna där 1är oftast och sedan i 
fallande skala) 
 
/_/ kompis /_/ lärare /_/ föräldrar /_/ syskon   /_/ tidning     /_/ biblioteket      
/_/ annat:……………………………………………………………….. 
 
 
8. Var det någon som läste högt för dig när du var liten? (Du kan kryssa i fler alternativ) 
 
/_/ Nej 
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/_/ Ja, det gjorde  /_/mamma      /_/pappa       /_/ far- och morföräldrar     /_/lärare               
                            /_/syskon        /_/dagispersonal eller dagmamma 
    /_/ annan, nämligen……………………………………………… 
 
9. Minns du någon speciell bok som någon läst högt för dig? 
 
/_/ Nej 
/_/ Ja, en som heter…………………………………………….. 
      Det var……………………som läste den för mig. 
 
10. Var den på ditt modersmålspråk? 
 
/_/ Ja (vilket?)………………/_/ Nej, på svenska                 /_/ Nej, annat………………. 
 
11. Brukar någon av dina föräldrar läsa? 
 
/_/ Ja                  /_/ Nej 
 
12. När läste du senast för nöjes skull?   
 
någon bok    tidning                              tidskrift 
            
/_/ senaste veckan /_/ senaste veckan /_/ senaste veckan 

   /_/ senaste 4 veckorna /_/ senaste 4 veckorna /_/ senaste 4 veckorna 
/_/ senaste halvåret /_/ senaste halvår  /_/ senaste halvår 
/_/ senaste året  /_/ senaste året  /_/ senaste året 
/_/ någon gång  /_/ någon gång  /_/ någon gång 
 
13. Hur ofta besöker du ett bibliotek?  
 
 /_/varje dag    
 /_/varje vecka   
 /_/varje månad 
 /_/några gånger per år  
 /_/mer sällan 
 
14. Vad brukar du göra när du besöker ett bibliotek? 
(Välj max tre alternativ och rangordna dem 1-3, där 1 är det viktigaste) 
  
/_/  lånar böcker eller andra media 
/_/  söker svar på en fråga/problem 
/_/  läser tidningar eller tidskrifter på svenska 
/_/  läser tidningar eller tidskrifter på mitt modersmålsspråk 
/_/ besöker kulturarrangemang/utställningar 
/_/ träffar vänner och bekanta 
/_/  sitter och studerar 
/_/  letar efter litteratur/material för skolarbete 
/_/  använder bibliotekets datorer 
/_/  spelar schack/annat spel 
/_/  kopierar 



 76 

/_/  annat…………………………………………………………. 
 
15. Använder du bibliotekens datorer? 
 
/_/ Nej 
/_/Ja, jag använder dem till: 
 
_ att söka i datorkatalogen efter böcker och andra medier 
_ att söka information 
_ att läsa nättidningar 
_ att läsa eller skickar e-post 
_ att chatta 
_ textbehandling 
_ annat ………………………………………………………….. 
 
16. Vilka tjänster är viktigast för dig? 
(Välj max tre alternativ och rangordna dem 1-3, där 1 är den viktigaste) 
 
_ dagstidningar 
_ tidskrifter 
_ facklitteratur 
_ referenslitteratur (uppslagsböcker, lexikon) 
_ skönlitteratur för vuxna 
_ ungdomslitteratur 
_ modersmålslitteratur 
_ talböcker/kassettböcker 
_ upplysningsdisk 
_ snabb tillgång till nyutkomna böcker (t ex veckolån) 
_ möjlighet att reservera och fjärrlåna böcker, CD-skivor, osv. 
_ möjlighet att låna C-skivor, videofilmer osv. 
_ språkkurser på kassett 
_ lokalsamling ( med material om och från orten) 
_ konsumentinformation 
_ annat…………………………………………………… 
 
17. Vilket arrangemang är viktigast att deltaga i för dig? 
(Välj max tre alternativ) 
 
_ författarbesök 
_ politikerträffar 
_ kulturkvällar ( med musik, föreläsningar) 
_ konsumentinformation/rådgivning 
_ studiecirklar 
_annat…………………………………………………………….. 
     
18. Vilket av följande är viktigast för dig? 
 
_ plats för avlyssning av CD-skivor 
_ studieplatser/rum 
_ dator med ordbehandling och Internet 
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_ kopieringsmaskin 
_ café eller möjlighet att fika 
_ annat………………………………………………………… 
 
19. Vilket påstående tycker du bäst stämmer in på din syn på bibliotek? 
      (Välj endast 1 alternativ) 
 
Biblioteket är: 
_ en mötesplats ( dit man går för att träffa folk och vara social) 
_ en studieplats (dit man går för att lösa skoluppgifter och studera) 
_ en kulturinstitution/ förmedlare av kultur (dit man går för kulturella upplevelser) 
_ ett informationscentrum ( dit man går för att söka information) 
_ annat………………………………………………………….. 
 
20. Övriga kommentarer och synpunkter på biblioteket och dess verksamhet: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Tabeller 
 
Tabell 1. Fördelning på skolor. 
 
Gymnasieskola Flickor Pojkar Totalt 
Tycho Brahe 32 26 58 
Olympiaskolan 27 10 37 
Filbornaskolan 20 9 29 
Nicolaiskolan 13 15 28 
International School of Helsingborg 2 3 5 
Johannes Hedberg 5  5 
Petri Gymnasieskolan 4 1 5 
ProCivitas Privata Gymnasium 5  5 
Rönnowska skolan   4 4 
Campeon frigymnasium 1  1 
Helsingborgs Sportgymnasium   1 1 
Naturhumanistiska gymnasiet 1  1 
Totalt 110 69 179 
 

 
Tabell 2. Åldersfördelning bland respondenter. 
 
Födelseår Flickor Pojkar Totalt 

1985 30 24 54 
1987 33 20 53 
1986 35 17 52 
1984 5 5 10 
1988 4 3 7 
1982 2  2 
1981 1  1 

Totalt 110 69 179 
 
 
Tabell 3. Språkfördelning bland ungdomarna. 
   
Språk Flickor Pojkar Totalt 
Arabiska 24 18 42 
Polska 16 14 30 
Bosniska 8 6 14 
Serbiska 5 9 14 
Vietnamesiska 11  11 
Kroatiska 8 2 10 
Albanska 5 3 8 
Tjeckiska 5 2 7 
Ungerska 6 1 7 
Kantonesiska 4 1 5 
Finska 4  4 
Grekiska 2 2 4 
Ryska 3 1 4 
Somaliska 1 3 4 
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Spanska 1 3 4 
Kinesiska 2 1 3 
Dari 2  2 
Engelska 1 1 2 
Turkiska 1 1 2 
Montenegrinska  1  1 
Tyska   1 1 
Totalt 110 69 179 

 
 
Tabell 4. Vistelse i Sverige (antal år). 
 
Vistelse i Sverige (år) Flickor Pojkar Totalt 

16 16 10 26 
18 14 10 24 
17 14 7 21 
12 10 8 18 
15 14 3 17 
11 11 4 15 
6 5 4 9 

10 4 4 8 
13 5 2 7 
14 2 5 7 
7 3 2 5 
8 1 3 4 
2 3  3 
3 2 1 3 

1,5 2  2 
5   2 2 
1 1  1 

3,5   1 1 
4,5   1 1 
5,5 1  1 
6,5 1  1 

9 1  1 
19   1 1 
20   1 1 

Totalt 110 69 179 
 
 
Tabell 5. Språkpreferenser i faktiska antal – val 1. 
 
På vilket språk brukar du läsa? val 1 Flickor Pojkar Totalt 
Svenska 101 61 162 
Ja - svenska 2 6 8 
Engelska 4 1 5 
Modersmål 3 1 4 
Totalt 110 69 179 
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Tabell 6. Språkpreferenser i faktiska antal – val 2. 
 
På vilket språk brukar du läsa? val 2 Flickor Pojkar Totalt 
Engelska 63 34 97 
Bortfall 21 14 35 
Modersmål 18 15 33 
Svenska 5 2 7 
Ja - engelska 2 4 6 
Norska 1  1 
Totalt 110 69 179 

 
 
Tabell 7. Språkpreferenser i faktiska antal – val 3. 
 
På vilket språk brukar du läsa? val 3 Flickor Pojkar Totalt 
Modersmål 54 27 81 
Bortfall 39 24 63 
Engelska 16 12 28 
Ja - modersmål 1 6 7 
Totalt 110 69 179 

 
 
Tabell 8. Läsvanor beträffande olika typer av media i faktiska antal – val 1. 
 
Vad brukar du oftast läsa i fritidsläsning? val 1 Flickor Pojkar Totalt 
Böcker 47 22 69 
Dagstidningar 20 32 52 
Veckotidningar 26 6 32 
Serier 7 4 11 
Tidskrifter 5 5 10 
Bortfall 4  4 
Inte rangordnat 1  1 
Totalt 110 69 179 

 
 
Tabell 9. Läsvanor beträffande olika typer av media i faktiska antal – val 2. 
 
Vad brukar du oftast läsa i fritidsläsning? val 2 Flickor Pojkar Totalt 
Dagstidningar 29 11 40 
Bortfall 23 14 37 
Böcker 21 11 32 
Serier 11 12 23 
Tidskrifter 10 13 23 
Veckotidningar 14 6 20 
Läser aldrig 1 2 3 
Inte rangordnat 1  1 
Totalt 110 69 179 
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Tabell 10. Läsvanor beträffande olika typ av media i faktiska antal – val 3. 
 
Vad brukar du oftast läsa i fritidsläsning? val 3 Flickor Pojkar Totalt 
Bortfall 33 27 60 
Dagstidningar 19 8 27 
Tidskrifter 17 8 25 
Veckotidningar 16 7 23 
Böcker 16 6 22 
Serier 7 9 16 
Läser aldrig 1 2 3 
Inga   2 2 
Inte rangordnat 1  1 
Totalt 110 69 179 

 
Tabell 11. Läsfrekvens av en bok uppdelat på respondenternas kön. 
 
När läste du senast för nöjes skull 
en bok? Flickor Pojkar Totalt 
Senaste veckan 66 29 95 
Senaste 4 veckorna 21 12 33 
Senaste halvåret 12 11 23 
Någon gång 8 8 16 
Senaste året 1 6 7 
Bortfall 1 3 4 
Vet inte 1  1 
Totalt 110 69 179 

 
Tabell 12. Läsfrekvens av en tidning uppdelat på respondenternas kön. 
 
När läste du senast för nöjes skull 
en tidning? Flickor Pojkar Totalt 
Senaste veckan 84 52 136 
Bortfall 11 5 16 
Senaste 4 veckorna 5 7 12 
Någon gång 5 2 7 
Senaste året 1 3 4 
Senaste halvåret 3  3 
Vet inte 1  1 
Totalt 110 69 179 

 
Tabell 13. Läsfrekvens av en tidskrift uppdelat på respondenternas kön. 
 
När läste du senast för nöjes skull 
en tidskrift? Flickor Pojkar Totalt 
Senaste veckan 36 26 62 
Senaste 4 veckorna 26 13 39 
Bortfall 17 17 34 
Någon gång 20 7 27 
Senaste halvåret 7 2 9 
Senaste året 3 4 7 
Vet inte 1  1 
Totalt 110 69 179 
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Tabell 14. Genrepreferenser bland respondenterna i faktiska antal – val 1. 
 
Vilken sorts böcker läser du helst? val 1 Flickor Pojkar Totalt 
Ungdomslitteratur 22 11 33 
Kärleksromaner 26  26 
Skönlitteratur för vuxna 21 4 25 
Fantasy 9 11 20 
Inte rangordnat 10 7 17 
Faktaböcker 4 9 13 
Detektivromaner 4 6 10 
Historiska romaner 5 2 7 
Krigsskildringar 1 6 7 
Sport   7 7 
Bortfall 4 1 5 
Hobby   2 2 
Annat - självbiografier 1  1 
Djur och natur 1  1 
Hobby - bilsport   1 1 
Sport-fotboll   1 1 
Spänning 1  1 
Annat - teknik   1 1 
Annat - verklighetsbaserade böcker 1  1 
Totalt 110 69 179 

 
 
Tabell 15. Genrepreferenser bland respondenterna i faktiska antal – val 2. 
 
Vilken sorts böcker läser du helst? val 2 Flickor Pojkar Totalt 
Ungdomslitteratur 24 6 30 
Bortfall 15 12 27 
Skönlitteratur för vuxna 20 4 24 
Detektivromaner 11 6 17 
Fantasy 3 14 17 
Inte rangordnat 10 7 17 
Kärleksromaner 15  15 
Historiska romaner 7 6 13 
Krigsskildringar 1 5 6 
Faktaböcker 2 2 4 
Sport 1 2 3 
Djur och natur   2 2 
Reseskildringar 1 1 2 
Annat - rollspelsböcker   1 1 
Hobby   1 1 
Totalt 110 69 179 

 
 
Tabell 16. Genrepreferenser i faktiska antal – val 3. 
 
Vilken sorts böcker läser du helst? val 3 Flickor Pojkar Totalt 
Bortfall 23 20 43 
Inte rangordnat  10 7 17 
Ungdomslitteratur 11 5 16 
Fantasy 6 7 13 
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Krigsskildringar 4 9 13 
Skönlitteratur för vuxna 13  13 
Detektivromaner 9 3 12 
Faktaböcker 7 5 12 
Historiska romaner 8 4 12 
Kärleksromaner 11  11 
Sport 1 4 5 
Djur och natur 2 2 4 
Reseskildringar 3 1 4 
Hobby 2 1 3 
Annat - komedi böcker   1 1 
Totalt 110 69 179 

 
 
Tabell 17. Omtyckta författare 
 
Författare val 1 Flickor Pojkar Totalt 
JK Rowling 3 4 7 
Jan Guillou 1 4 5 
Astrid Lindgren   4 4 
Liza Marklund 4  4 
Stephen King 3 1 4 
August Strindberg 1 1 2 
Henning Mankell 2  2 
Jules Verne   3 3 
Karin Fossum   2 2 
Marian Kayes 2  2 
Selma Lagerlöf 1 1 2 
Waris Dirie 2  2 
Charles Dickens 2  2 
Agatha Christie 1  1 
Akira Toriyama   1 1 
Anne Rice 1  1 
Douglas Adams   1 1 
Elizen Oda   1 1 
Franz Kafka 1  1 
Gunilla Linn Persson 1  1 
Harlan Coben    1 1 
Herman Lindqvist    1 1 
Håkan Nesser   1 1 
Ian Welsh    1 1 
John Steinbeck 1  1 
JRR Tolkien 1  1 
Leo Tolstoy  1  1 
Mario Puzo    1 1 
Mats Wahl   1 1 
Nora Roberts  1  1 
Richard Bach 1  1 
Robert Jordan   1 1 
Robert Ludlum   1 1 
Sue Mayfield 1  1 
Sven Hassel   1 1 
Terry Pratchett    1 1 
Virginia Andrews 1  1 
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VS Naipul 1  1 
Edgar Allan Poe  1  1 
PC Jersild 1  1 
Pär Lagerkvist    1 1 
Q. Dao 1  1 
Rosamunde Pilcher 1  1 
J. M. Coetzee 1  1 
William Shakespeare 1  1 
K. Frasheri 1  1 
Totalt 40 34 74 
 
 

Författare val 2 Flickor Pojkar Totalt 
JRR Tolkien 1 7 8 
Stephen King 2 2 4 
Selma Lagerlöf 1 1 2 
Agatha Christie 1  1 
Alex Haley 1  1 
Anne Rice 1  1 
David Eddings 1  1 
Emily Brontë   1 1 
Ivo Andric   1 1 
Jan Guillou   1 1 
Jane Austen 1  1 
Johan Grisham   1 1 
John Marsden   1 1 
Tom Clancy   1 1 
Sidney Sheldon 1  1 
Herman Lindqvist 1  1 
Pär Lagerkvist    1 1 
K. Applegate 1  1 
Aleksander Pusjkin 1  1 
Totalt 13 17 30 
 
 

Författare val 3 Flickor Pojkar Totalt 
Björn Larsson   1 1 
Gabriel Garcia 
Marquez   1 1 
George Orwell 1  1 
Isabel Allende 1  1 
John King   1 1 
John Marsden 1  1 
Kurt Vonnegut   1 1 
Leo Tolstoy 1  1 
Nick Hornby   1 1 
Selma Lagerlöf   1 1 
Sidney Sheldon 1  1 
F. Dostojevskij 1  1 
Margaret Weis 1  1 
Totalt 7 6 13 
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Tabell 18. Hur får ungdomarna tag på böcker i faktiska antal. 
 
Hur får du tag på det du läser? Flickor Pojkar Totalt 
Lånar på bibliotek 95 50 145 
Lånar i skolan 55 40 95 
Finns redan hemma 57 29 86 
Köper själv 52 22 74 
Lånar av kompis 36 14 50 
Får i present 25 9 34 
Internet                                                            2 3 5 

 
 
Tabell 19. Vem tipsade om boken? – val 1. 
 
Varifrån får du oftast tips 
om bra böcker? val 1 Flickor Pojkar Totalt 
Kompis 40 23 63 
Lärare 30 26 56 
Tidning 6 10 16 
Föräldrar 11 5 16 
Bibliotek 13 2 15 
Syskon 5  5 
Annat 2 1 3 
Bortfall 1 2 3 
Media 1  1 
Hittar själv 1  1 
Totalt 110 69 179 

 
 
Tabell 20. Vem tipsade om boken? – val 2. 
 
Varifrån får du oftast tips 
om bra böcker? val 2 Flickor Pojkar Totalt 
Lärare 30 15 45 
Bortfall 23 15 38 
Kompis 18 9 27 
Bibliotek 9 12 21 
Föräldrar 10 8 18 
Tidning 9 5 14 
Syskon 7 3 10 
Annat 2 1 3 
Väljer själv   1 1 
Släktingar 1  1 
Andra böcker 1  1 
Totalt 110 69 179 
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Tabell 21. Vem tipsade om boken? – val 3. 
 
Varifrån får du oftast tips 
om bra böcker? val 3 Flickor Pojkar Totalt 
Bortfall 42 31 73 
Föräldrar 15 9 24 
Kompis 15 5 20 
Bibliotek 10 8 18 
Lärare 6 8 14 
Syskon 11 3 14 
Tidning 9 2 11 
Annat 2 1 3 
Internet   1 1 
TV:n   1 1 
Totalt 110 69 179 

 
 
Tabell 22. Typer av källor till läsmaterial på modersmål. 
 
Källan Flickor Pojkar Totalt 
Bibliotek 46 23 69 
Hem 40 21 61 
Internet 7 7 14 
Lärare 8 5 13 
Skola 4 7 11 
Hemland 3 2 5 
Affärer 1 2 3 
Vänner 0 2 2 

 
 
Tabell 23. Högläsning i faktiska antal. 
 
Var det någon som läste högt för dig 
när du var liten? Flickor Pojkar Totalt 
Mamma 70 50 120 
Lärare 53 31 84 
Pappa 35 34 68 
Dagispersonal eller dagmamma 43 20 63 
Far- och morföräldrar 31 14 45 
Syskon 10 8 18 
 
 
Tabell 24. Besöksfrekvens på ett bibliotek i faktiska antal. 
 
Hur ofta besöker du ett bibliotek? Flickor Pojkar Totalt 
Varje vecka 34 16 50 
Några gånger per år  28 17 45 
Varje månad 26 19 45 
Varje dag 16 8 24 
Mer sällan 6 9 15 
Totalt 110 69 179 
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Tabell 25. Aktiviteter på ett bibliotek i faktiska antal – val 1.  
 
Vad brukar du göra när du besöker ett bibliotek? val 1 Flickor Pojkar Totalt 
Lånar böcker eller andra media 71 36 107 
Letar efter litteratur till skolarbete 17 5 22 
Söker svar på en fråga/problem 6 11 17 
Sitter och studerar 9 2 11 
Använder bibliotekets datorer 4 4 8 
Läser tidningar eller tidskrifter på svenska 1 7 8 
Träffar vänner och bekanta 2 3 5 
Spelar spel   1 1 
Totalt 110 69 179 

 
 
Tabell 26. Aktiviteter på ett bibliotek i faktiska antal – val 2. 
 
Vad brukar du göra när du besöker ett bibliotek? val 2 Flickor Pojkar Totalt 
Letar efter litteratur till skolarbete 29 20 49 
Sitter och studerar 25 13 38 
Söker svar på en fråga/problem 20 5 25 
Lånar böcker eller andra media 9 5 14 
Träffar vänner och bekanta 8 6 14 
Använder bibliotekets datorer 9 4 13 
Bortfall 4 7 11 
Läser tidningar eller tidskrifter på svenska 4 5 9 
Läser tidningar eller tidskrifter på modersmål 1 2 3 
Spelar spel   2 2 
Kopierar 1  1 
Totalt 110 69 179 

 
 
Tabell 27. Aktiviteter på ett bibliotek i faktiska antal – val 3. 
 
Vad brukar du göra när du besöker ett bibliotek? val 3 Flickor Pojkar Totalt 
Letar efter litteratur till skolarbete 24 12 36 
Använder bibliotekets datorer 13 17 30 
Sitter och studerar 17 10 27 
Bortfall 11 12 23 
Söker svar på en fråga/problem 9 7 16 
Lånar böcker eller andra media 11 3 14 
Träffar vänner och bekanta 10 2 12 
Läser tidningar eller tidskrifter på svenska 7  7 
Läser tidningar eller tidskrifter på modersmål 2 3 5 
Kopierar 4  4 
Spelar spel 1 2 3 
Besöker kulturarrangemang/utställningar 1 1 2 
Totalt 110 69 179 
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Tabell 28. Datoranvändning. 
 
Om du använder bibliotekens datorer, 
vad använder du dem till? Flickor Pojkar Totalt 
Att söka information 55 32 87 
Att läsa eller skicka e-post 42 16 58 
Att söka i datorkatalogen 35 20 55 
Textbehandling 15 10 25 
Att chatta 11 11 22 
Att läsa nättidningar 5 10 15 

 
 
Tabell 29. De viktigaste tjänsterna i faktiska antal – val 1. 
 
Vilka tjänster är viktigast för dig? val 1 Flickor Pojkar Totalt 
Dagstidningar 23 33 56 
Skönlitteratur för vuxna 28 3 31 
Ungdomslitteratur 16 4 20 
Facklitteratur 12 5 17 
Referenslitteratur 9 6 15 
Tidskrifter 2 8 10 
Bortfall 4 3 7 
Snabb tillgång till nyutkomna böcker 5 1 6 
Modersmålslitteratur 4 1 5 
Möjlighet att reservera och fjärrlåna böcker 2 2 4 
Möjlighet att låna CD-skivor, videofilmer 3  3 
Upplysningsdisk   2 2 
Annat - cafeteria 1  1 
Konsumentinformation 1  1 
Annat - seriealbum   1 1 
Totalt 110 69 179 

 
 
Tabell 30. De viktigaste tjänsterna i faktiska antal – val 2. 
 
Vilka tjänster är viktigast för dig? val 2 Flickor Pojkar Totalt 
Ungdomslitteratur 17 12 29 
Skönlitteratur för vuxna 18 10 28 
Modersmålslitteratur 14 4 18 
Dagstidningar 13 4 17 
Referenslitteratur 13 4 17 
Tidskrifter 4 13 17 
Bortfall 9 6 15 
Facklitteratur 6 7 13 
Möjlighet att reservera och fjärrlåna böcker 5 2 7 
Snabb tillgång till nyutkomna böcker 3 3 6 
Möjlighet att låna CD-skivor, videofilmer 4 1 5 
Upplysningsdisk 1 2 3 
Språkkurser på kassett 1 1 2 
Konsumentinformation 1  1 
Talböcker/kassettböcker 1  1 
Totalt 110 69 179 
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Tabell 31. De viktigaste tjänsterna i faktiska antal – val 3. 
 
Vilka tjänster är viktigast för dig? val 3 Flickor Pojkar Totalt 
Bortfall 16 10 26 
Modersmålslitteratur 13 6 19 
Referenslitteratur 13 6 19 
Skönlitteratur för vuxna 11 8 19 
Dagstidningar 10 8 18 
Ungdomslitteratur 9 8 17 
Möjlighet att låna CD-skivor, videofilmer 8 6 14 
Tidskrifter 8 3 11 
Facklitteratur 7 2 9 
Upplysningsdisk 4 3 7 
Möjlighet att reservera och fjärrlåna böcker 3 2 5 
Snabb tillgång till nyutkomna böcker 3 1 4 
Språkkurser på kassett 1 3 4 
Talböcker/kassettböcker 3  3 
Konsumentinformation 1 1 2 
Annat - bilsport   1 1 
Informationssökning   1 1 
Totalt 110 69 179 

 
 
Tabell 32. Språkpreferenser – förstahandsalternativ. 
 
Vistelse i Sverige (år) Engelska Ja - svenska Modersmål Svenska Totalt 

1       1 1 
1,5 1   1 2 

2    1 2 3 
3    1 2 3 

3,5    1  1 
4,5     1 1 

5   1  1 2 
5,5     1 1 

6   1  8 9 
6,5     1 1 

7     5 5 
8   2  2 4 
9     1 1 

10   1  7 8 
11     15 15 
12 1 1  16 18 
13 1   6 7 
14     7 7 
15 1  1 15 17 
16   1  25 26 
17   1  20 21 
18 1   23 24 
19     1 1 
20     1 1 

Totalt 5 8 4 162 179 
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Tabell 33. Språkpreferenser – andrahandsalternativ. 
 
Vistelse i 
Sverige (år) Bortfall Engelska Ja- engelska Modersmål Norska Svenska Totalt 

1   1         1 
1,5 1    1  2 

2 2     1 3 
3 1 1  1   3 

3,5       1 1 
4,5   1     1 

5    1 1   2 
5,5 1      1 

6 3 1  5   9 
6,5 1      1 

7 2 1  2   5 
8 2 1 1    4 
9   1     1 

10 1 4 1 2   8 
11 1 13  1   15 
12 3 9 1 4  1 18 
13 1 4  1  1 7 
14 2 4  1   7 
15 3 9  3  2 17 
16 5 16 1 4   26 
17 4 13 1 3   21 
18 2 16  5  1 24 
19   1     1 
20   1     1 

Totalt 35 97 6 33 1 7 179 
 
 
Tabell 34. Språkpreferenser – tredjehandsalternativ. 
 
Vistelse i Sverige 
(år) Bortfall Engelska Ja-modersmål Modersmål Totalt 

1       1 1 
1,5 1   1 2 

2 3    3 
3 1 1  1 3 

3,5   1   1 
4,5 1    1 

5   1 1  2 
5,5 1    1 

6 5 2 1 1 9 
6,5 1    1 

7 2 2  1 5 
8 3  1  4 
9     1 1 

10 1 2 1 4 8 
11 3 1  11 15 
12 4 3 1 10 18 
13 5   2 7 
14 2 1  4 7 
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15 6 4  7 17 
16 9 2 1 14 26 
17 8 3 1 9 21 
18 7 5  12 24 
19     1 1 
20     1 1 

Totalt 63 28 7 81 179 
 
 
 
Tabell 35. Språkpreferens – val 4.  
 
Vistelse i Sverige (år) Franska Spanska Tyska Ukrainska Totalt 

2       1 1 
10    3  3 
11    3  3 
12    1  1 
13    1  1 
15 1 2   3 
16 2  1  3 
17 1  2  3 
18 1 1 1  3 

Totalt 5 3 12 1 21 
 
 
Tabell 36. De viktigaste tjänsterna och resurserna, modersmålslitteratur - Val 1. 
 
Vistelse i Sverige (år) Modersmålslitteratur Totalt 

3 1 1 
11 1 1 
12 1 1 
17 1 1 
18 1 1 

Totalt 5 5 
 
 
Tabell 37. De viktigaste tjänsterna och resurserna, modersmålslitteratur - Val 2. 
 
Vistelse i Sverige (år) Modersmålslitteratur Totalt 

3 1 1 
3,5 1 1 

6 3 3 
8 1 1 

11 5 5 
12 2 2 
14 2 2 
15 1 1 
16 2 2 

Totalt 18 18 
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Tabell 38. De viktigaste tjänsterna och resurserna, modersmålslitteratur - Val 3. 
 
Vistelse i Sverige (år) Modersmålslitteratur Totalt 

2 1 1 
4,5 1 1 

7 1 1 
9 1 1 

12 3 3 
13 1 1 
14 1 1 
15 2 2 
16 4 4 
17 2 2 
18 2 2 

Totalt 19 19 
 
 
Tabell 39. Ungdomarnas syn på bibliotek: Bibliotek är en kulturinstitution 
 
Vistelse i Sverige (år) Ja Totalt 

2 1 1 
3 1 1 
6 1 1 

11 3 3 
12 1 1 
15 1 1 
16 1 1 
17 1 1 
18 4 4 

Totalt 14 14 
 
 
Tabell 40. Ungdomarnas syn på bibliotek: Bibliotek är en mötesplats. 
 
Vistelse i Sverige (år) Ja Totalt 

6 1 1 
11 2 2 
12 1 1 
13 1 1 
15 1 1 
16 4 4 
17 3 3 
18 4 4 

Totalt 17 17 
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Tabell 41. Högläsning av dagispersonal fördelad på ungdomarnas vistelses längd i Sverige. 
 
Vistelse i Sverige 
(år) Bortfall Ja Nej        Totalt 

1     1 1 
1,5    2 2 

2    3 3 
3    3 3 

3,5    1 1 
4,5    1 1 

5    2 2 
5,5    1 1 

6 1  8 9 
6,5    1 1 

7   1 4 5 
8   1 3 4 
9   1  1 

10    8 8 
11   5 10 15 
12 1 2 15 18 
13   2 5 7 
14   4 3 7 
15   8 9 17 
16   17 9 26 
17   7 14 21 
18 1 13 10 24 
19   1  1 
20   1  1 

Totalt 3 63 113 179 
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