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Abstract
Reading girls. Policies of reading and the transparent subject

The dissertation explores the multiple shapes of ‘the reading girl’ and how this subject is constructed in reading surveys 
and assessments during the 1900s and early 2000s. The analysis focuses on mapping the subject's historical constitution 
by defining specific historical events that have been important in shaping the reading girl as a subject. The study further 
investigates the shape, boundaries and conditions of the dispositif that produces the subject, and how girls and women 
relate to and negotiate the boundaries of said dispositif.

The analysis shows the versions and variations of the reading girl as a subject at different times as well as how the 
subject become intelligible trough scientific discourses with different interests over the century. Three historical events are 
identified as important in the shaping of the girl reader: i) The entry and success of a discourse concerned with (healthy) 
development: the entry of a development-driven logic and the subsequent measurements of children’s and young people’s 
reading in accordance with this logic, where ideas with moral implications affect the perceptions of girls’ reading interests; 
ii) the entry and success of a discourse concerned with (good) habits: the entry of a definition of healthy reading habits 
in terms of quantity and the perception of reading as something natural and necessary; and iii) the entry and success of 
a discourse concerned with cognitive development: the unification of the two above-mentioned discourses (development 
and habits) within a cognitive and neuroscientific framework, including a scientific objectification of the concept reading 
literacy. 

The analysis further shows how the girl reader subject is formed based on the disciplinary and regulating practices 
of the reading surveys and how these surveys demonstrate understandings of ideal citizenship. The dispositif that is 
outlined in the dissertation points to a tendency in reading discourses to quantify and measure reading rather than to 
focus its qualitative aspects. This type of measuring of reading is motivated by the various scientific practices that have 
guided knowledge production on young people's reading interests, habits and abilities over the course of the studied period. 
The last chapter of the dissertation explores girls’ and women’s written stories about their reading experiences, attained 
from the archive at Nordiska museet (The Swedish museum of cultural history). This final empirical analysis shows the 
normative dimensions of the dispositif, but also how reading girls are, through the practice of reading, able to hide from 
the demands of transparency stipulated by surveys and examinations.

Keywords: girls, reading, Foucault, genealogy, history, event, dispositif, subjectivity, discourse analysis, citizenship, 
reading surveys, PISA, PIRLS.

Stockholm 2020
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-184172

ISBN 978-91-7911-262-2
ISBN 978-91-7911-263-9

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Stockholms universitet, 106 91 Stockholm





LÄSANDE FLICKOR
 

Sara Andersson





Läsande flickor
 

Läspolitik och det genomlysta subjektet
 

Sara Andersson



©Sara Andersson, Stockholms universitet 2020
 
ISBN tryckt 978-91-7911-262-2
ISBN PDF 978-91-7911-263-9
 
Omslagsbild: Sara Ekelund, 2020
 
Tryckeri: Universitetsservice US-AB, Stockholm 2020



Till Manne.





 

Tack 
 
 
 
 
 
 
 
 
De senaste åren har skrivandet av den här avhandlingen utgjort ett eget rum. 
Där har jag fått möjlighet att läsa, skriva och tänka (och läsa om, skriva om, 
tänka om). Det har varit en ynnest att ha haft tillträde till ett sådant rum.  

En avhandling skrivs dock inte i enskildhet (trots att enskildhet ofta är en 
förutsättning). Den skrivs med hjälp av långa handledarsamtal, skarpa läs-
ningar, en i-förbigående-kommentar i korridoren, och så vidare. Jag vill börja 
med att tacka min huvudhandledare Mats Börjesson för just detta. Tack för att 
du har låtit mig pröva och ompröva, för ditt tillåtande sätt och för att du har 
delat med dig av din kreativa blick på det som vi tar för givet här i världen. 
Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Magnus Öhrn. Tack för 
dina noggranna läsningar, ditt engagemang och för att du generöst har delat 
med dig av din kunskap. En avhandling skrivs likaså med hjälp av skarpsynta 
läsare i olika skeden av arbetet. Tack till läsarna vid mitt slutseminarium, Ma-
ria Andersson från Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms univer-
sitet och Åsa Bartholdsson. Tack också till Karin Aronsson, Rickard Jonsson 
och Anna Sparrman som läst avhandlingen under arbetets gång. Era syn-
punkter på manuset har varit ovärderliga. Tack till Lucas Gottzén som bidragit 
med synpunkter och litteraturtips.        

Doktorandlivet har till stor del inneburit tillträde till olika typer av gemen-
skaper utanför det egna rummet, exempelvis seminarieserier, lärarlag och 
doktorandkollektiv. Jag vill tacka deltagarna vid Diskursseminariet för de gi-
vande och intressanta samtal jag har haft med er under åren. Jag vill även 
tacka deltagarna vid Utbildningshistoriska seminariet för möjligheten att dis-
kutera mitt arbete med er. Tack till de kursansvariga och de kollegor jag har 
arbetat med i undervisningssammanhang, särskilt Ingrid Engdahl som gav 
mig självförtroende och frihet att utvecklas i rollen som lärare. Ett stort tack 
till doktorandkollektivet på BUV, som gett mig kraft och motivation under 
dessa år. Jag hade aldrig kunnat önska mig en bättre gemenskap – fylld av 
backning, värme och kunskap. Ett särskilt tack till min vän och kollega Fanny 
Edenroth Cato för all uppmuntran när det har känts tungt på avhandlingsfron-
ten, för alla insiktsfulla samtal jag haft med dig och för ditt stöd i det privata 



 

livets vändningar. Tack också till mina kloka vänner och rumskamrater, Eli-
sabeth Kring och Anette Kristensson. Jag är så glad att jag har fått möjligheten 
att lära känna er. Tack för att ni har läst, samtalat, kommenterat och stöttat. 
Tack till Kim Ringmar Sylwander och Mari Kronlund Rimfors för givande 
samtal om livet som doktorand och, senare i mitt fall, livet som mamma. Tack 
till Ilona Savolainen, min doktorandkollega i Finland – jag hoppas på fler 
samarbeten i framtiden! Jag vill också tacka Kari Trost, My Bodell, Sonja 
Henriksson och Jan Björklund för ett utomordentligt administrativt och tek-
niskt stöd. Tack också till Gunvor och Josef Anérs stiftelse och Kungl. Gustav 
Adolf Akademien som har bidragit ekonomiskt till projektet.  

Slutligen vill jag tacka min familj och mina vänner. Tack till mina föräldrar 
Gitte och Morgan, för att ni har stöttat mig även i tider då mina val varit tvek-
samma. Tack till min bror Daniel, för din nyfikenhet och ditt engagemang. 
Tack till min sambo Leo, för att du gett mig viktiga perspektiv och fått mig 
att bli en bättre människa. Du är en av de mest kärleksfulla och kompetenta 
människor jag någonsin har träffat. Tack till Sara, för dessa och alla andra år 
som du har stått vid min sida. Du är en otrolig begåvning och jag hoppas att 
du snart blir varse om det. Tack till Mia, för alla gånger jag har fått bo hos dig 
och för ditt sätt att se på liv och läsning. Du har lärt mig hur viktigt det är att 
värna det egna rummet.  
 
Sara Andersson 
Göteborg, augusti 2020  
 



 

Innehåll 

Tack ............................................................................................................ i 

Del I: Inledning ........................................................................................... 5 

Flickor som läser ........................................................................................ 7 
Ungt och feminint – positioner och läsningar .............................................................. 10 
Syfte ........................................................................................................................... 12 
Disposition och material.............................................................................................. 12 
Om genomlysningar ................................................................................................... 14 

Tidigare forskning ..................................................................................... 15 
Flickskapande och kvinnlig kulturkonsumtion ............................................................. 15 
Kvinnors och barns läsning i historien ........................................................................ 19 
Läsning som medel för demokratisk fostran ............................................................... 22 
Avslutningsvis: flickskap och potential ........................................................................ 23 

Teori och metod........................................................................................ 27 
I händelse av läsning .................................................................................................. 28 
Material och analys ..................................................................................................... 31 
Dispositif och subjektsproduktion................................................................................ 34 
Den läsande flickans subjektsgenealogi ..................................................................... 39 
Kritiken och, eller av, erfarenheten ............................................................................. 44 
Avslutningsvis om teoretiska begrepp ........................................................................ 46 

Del II: Genomlysningar ............................................................................. 49 

Läsa och växa .......................................................................................... 51 
Boklistor och utvecklingsfaser..................................................................................... 54 
Flickan i mätningarna ................................................................................................. 57 
Identifikation och introspektion.................................................................................... 64 
Läsraseriets epistemologi ........................................................................................... 71 
Växtvärk: slutdiskussion ............................................................................................. 76 

En god vana ............................................................................................. 81 
Boktimmar, böcker, bokhyllemeter .............................................................................. 83 
Pojkar som inte läser .................................................................................................. 92 
De goda flickläsarsubjekten ........................................................................................ 97 
Att mäta sin läsning .................................................................................................. 101 
Läsvanans ontologi ................................................................................................... 103 



 

En vanemässig läsare: slutdiskussion ...................................................................... 107 

Del III: Sammansmältningar .................................................................... 109 

Om formation .......................................................................................... 111 
Den könade läsförmågan.......................................................................................... 113 
Objektifiering, datalagring och examination .............................................................. 122 
Plasticitet och automatiserade kroppsrörelser .......................................................... 126 
Dispositifet ................................................................................................................ 129 
Omformation: slutdiskussion ..................................................................................... 133 

Gömställen ............................................................................................. 137 
Studiet av den läsande ............................................................................................. 139 
Register, bokhyllor och betraktelser .......................................................................... 142 
Gränser, förflyttningar och läslust ............................................................................. 146 
Flickrumläsning......................................................................................................... 150 
Objekt och reträtt: slutdiskussion .............................................................................. 155 

Del IV: Sammansättningar ...................................................................... 159 

Diskussion .............................................................................................. 161 
Former, gränser och villkor ....................................................................................... 163 
Flickläsare, medborgarskap och transparens ........................................................... 165 
Brott, kontinuiteter och tillfälligheter .......................................................................... 168 
Den historiska objektifieringsprocessen av läsförmåga............................................. 170 
En sista historisk förgrening ...................................................................................... 172 

Summary ................................................................................................ 175 
Introduction ............................................................................................................... 175 
Aim and material....................................................................................................... 176 
Previous research ..................................................................................................... 177 
Theoretical and methodological framework .............................................................. 178 
Overview of chapters ................................................................................................ 179 
Concluding discussion .............................................................................................. 180 

Litteraturförteckning ................................................................................ 185 

Bilaga: Nordiska museets frågelista Nm 228: Läs- och skrivvanor ........... 201 



 5 
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Flickor som läser  
 
 
 
 
 
  

 
Den 19 juli 2019 publicerar Expressen en osignerad ledartext med rubriken 
”Vår feministiska regering struntar i skolans pojkar”. Skribenten menar att 
skolan så som den är organiserad i Sverige idag är diskriminerande gentemot 
pojkar, och att denna ojämställdhet särskilt syns när det är dags för antagning-
arna till högskolorna. Detta tas aldrig upp för debatt, menar skribenten: ”Såg 
ni alla de svarta rubrikerna om den skrämmande ojämställdheten på Sveriges 
högskolor? Knappast. Det fanns inga att se”, inleder hen sitt anförande.  

Den 14 september 2019 publicerar Expressen återigen en osignerad ledar-
text på samma tema, med rubriken ”Sveket mot pojkarna är en demokratisk 
skamfläck”. I texten står att läsa att skolans ”könsklyfta” är ”ett akut samhälls-
problem” och att det snarare än ett nationellt fenomen är ett internationellt 
sådant: ”runtom i världen drar flickor och kvinnor ifrån, undantaget de mest 
patriarkala och minst utvecklade områdena i Asien och Afrika. Men i Norden 
är könsskillnaderna störst”. Textens budskap är att regeringen måste göra nå-
got åt ojämställdheten i skolan: ”[s]vensk skola passar pojkar som hand i dam-
sko: inte alls.” Skribenten mejslar därefter ut den icke-anpassade pojken i re-
lation till den välanpassade flickan. Hen skriver bland annat att idén om att 
”elever ska vara självgående, ’forska på egen hand’, passar de mest motive-
rade: flickorna”, och att ”[p]remierandet av babbel – subjektiva resonemang 
och analyser – framför fakta passar de verbala: flickorna”. Med andra ord är 
den välanpassade flickan, enligt skribenten, både motiverad och verbal. Att 
pojken är omotiverad är skolans fel, medan hans icke-verbalitet mer verkar 
bero av hans konstitution.  

De här texterna är utsagor i en rad inlägg under 2000-talet som fokuserar 
pojkars försämrade läsförståelse och minskade läsning. Debatten beror främst 
på de resultat som uppvisats i de regelbundna PISA-undersökningarna där 
svenska femtonåringar jämförs med jämnåriga i andra länder i läsförståelse, 
matematik och naturvetenskap. Efter att den första mätningen genomfördes år 
2000 sågs en markant nedgång i svenska ungdomars kunskaper under åren 
fram till 2015. I mätningen 2015 gjorde de svenska ungdomarna bättre ifrån 
sig, och de höll sig kvar i toppskiktet även i den senaste sonderingen 2018 
(Skolverket, 2019). Trots att svenska 15-åringars PISA-resultat alltså inte är 
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särskilt nedslående idag så är den icke-läsande pojken fortsatt en figur i en 
ännu levande debatt. Den 12 januari 2020 skriver Selma Brodrej i Göteborgs-
Posten om hennes förvåning när hon ser en pojke som sitter och läser: ”Han 
bara sitter där. Dinglande ben och boken i högsta hugg. Jag kan inte sluta 
stirra”. Brodrejs skriver att hon framöver vill slippa snubbla på gatan av häp-
nad om hon ser en läsande pojke. Hon menar att det finns något oroväckande 
i att halva Sveriges befolkning inte får tillgång till den empatiökande syssel-
sättning som läsning är.  

Gemensamt för de osignerade ledartexterna i Expressen och Brodrejs in-
lägg är att alla tre texter utgår ifrån att läsning är en måttstock på demokratin. 
Att läsa är en demokratisk rättighet (enligt Expressens ledare) och en övning 
i empati (Brodrej). Att undanhållas denna empatiövning som läsning innebär 
är att låta en emotionell och i slutändan eventuell yrkesmässig ojämställdhet 
råda i samhället, menar Brodrej. Även litteraturen som sådan kan råka illa ut 
om män slutar läsa, skriver hon: ”åtminstone baserat på empiri om hur det gått 
för andra yrken som börjat domineras av kvinnor” (Brodrej, 2020). Innebör-
den i Brodrejs debattinlägg har med läsförmåga och läsfrämjande att göra; 
läsning för pojkar och män måste främjas för att pojkar inte ska riskera att 
utveckla ”ett ännu grövre känslomässigt handikapp” än de redan har (Brodrej, 
2020). Här sätts med andra ord ett likhetstecken mellan läsförmåga och em-
patisk förmåga – det läsfrämjande projektet har således både en riktning och 
ett instrumentellt syfte. Detta syfte är inte sällan att forma önskvärda medbor-
gare; just så empatiska och delaktiga som både Expressens ledare och Brodrej 
önskar.  

Att läsning ökar den empatiska förmågan och att läsare generellt sett är mer 
engagerade i sin omvärld har belagts i diverse vetenskapliga studier. Psykolo-
gerna David Comer Kidd och Emanuele Castano publicerade 2013 en upp-
märksammad artikel i Science om hur läsning ökar empatin, och samma år 
publicerades en studie som påvisar sambandet mellan altruistiska handlingar 
och fiktionsläsande (Bal & Veltkamp, 2013). De senaste åttio åren har det 
även skrivits mycket om kopplingen mellan läsande och samhällsengage-
mang, inte minst i de statliga litteraturutredningarna där denna koppling antar 
själva fundamentet för undersökningar kring litteraturens och läsandets ställ-
ning i Sverige. I litteraturutredningen från 2012 står det bland annat att 
läsande, och i förlängningen språklig förmåga, är ”av stor betydelse för att 
kunna se olika perspektiv, leva sig in i olika människors situation och kunna 
uttrycka empati” (SOU 2012:65, s. 30), samt att ”en mer utvecklad läsförstå-
else är viktig för att som medborgare fullt ut kunna delta i det demokratiska 
samtalet” (SOU 2012:65, s. 31).           

Det är i avseendet ’önskvärd medborgare’ som den icke-läsande pojken blir 
problematisk och, i kontrast, den läsande flickan hyllad. Det är även främst i 
kontrasten till den genomlysta och debatterade pojken som flickläsaren blir 
synlig. Men, denna positivt laddade synlighet är främst ett nutida fenomen; 
flick- eller kvinnoläsaren var för inte så länge sedan minst lika granskad och 
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problematiserad som pojken är idag (Flint, 1993; Littau, 2006; Jack, 2012). 
Detta handlar denna avhandling om: den nutida idealiseringen av flickläsaren, 
det rum och den tid som hon nu blivit hyllad i, samt de historiska rester detta 
subjekt, detta rum och denna tid bär på. En blick mot de historiskt förankrade 
schematiseringarna av läsande flickor gör det även tydligt att ett önskvärt 
medborgarskap, måhända även idag, beror på ett flertal faktorer definierade 
utifrån måttlighet av olika slag. Det önskvärda medborgarskapet kan här inne-
bära ett läsande som präglas av ’flit med måtta’ men där den unga, feminina 
läsaren ofta har positionerats vid en av denna normalitets motsatta dimens-
ioner - det vill säga, som manisk (Littau, 2006). Vidare har den önskvärda 
medborgarläsaren avkrävts ett läsande som ger upphov till, eller baserar sig i, 
en sund verklighetsuppfattning. Den unga, feminina läsaren har sålunda posit-
ionerats även i denna uppfattnings gränder, där hon främst har beskrivits som 
en drömmare. Ett konkret exempel på denna uppfattning om den kvinnliga 
läsaren är den i sammanhanget ofta omtalade 1800-talsromanen Madame Bo-
vary av Gustave Flaubert. I berättelsen drömmer sig Emma Bovary bort från 
den trista verkligheten med hjälp av romaner. Hon låter sig förledas och hän-
föras av romanernas värld till den grad att hon inte längre kan förlika sig med 
sin verklighet, vilket får tragiska konsekvenser. Ett önskvärt medborgarskap, 
och den läsning som bistår detta, nalkas som synts även i empatin och själv-
kännedomen. Dessa önskade effekter av läsning kan då möjligen även slå fel 
- endera då den läsande istället uppträder själviskt (som Emma Bovary) eller 
då hon agerar totalt självutplånande. Dessa versioner av ’det önskvärda med-
borgarskapet’ förmodas i denna avhandling även genomsyra de uppfattningar 
av olika läsare och olika läsningar som diskuteras, studeras och uppmuntras 
idag. Möjligen är flickläsaren numera positionerad inom ’det normala’ och 
inte som del av avvikelserna.    

Med det sagt finns förstås inget ensidigt hyllande av flickläsaren att skär-
skåda. Flickan som läsare blir liksom förr även idag kritiserad för sin ytliga, 
slukande och/eller verklighetsflyende och obildade läsning (Abrahamsson, 
2018; Steiner, 2014). På den amerikanska webbsidan Quora1, som har besö-
kare från hela världen, har någon ställt frågan ”How to deal with a girl who 
reads a lot?”. Artikeln har över etthundra kommentarer. De allra flesta svarar 
att det är en fantastisk upplevelse att träffa någon som läser mycket och att 
läsandet bör uppmuntras. Ett färre antal menar att det är svårt att ha en relation 
med en tjej som förlorar sig själv i böckernas värld alltför ofta. Kommer hon 
ha tid att investera i förhållandet? Kommer hon att prioritera läsandet framför 
parrelationen? Som en jämförelse har samma fråga ställts men med rubriken 
’kille som läser mycket’ – men denna fråga har bara fått ett svar.  

                                                
1 Quora är en webbsida där man kan ställa frågor samt besvara andra människors frå-
gor (källa: www.quora.com/about). 
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Att frågan om hur man bör hantera en tjej som läser mycket ställs är en sak, 
men att en stor skara människor anser sig behöva försvara den läsande tjejen 
är det som gör tråden intressant. Bland svaren på frågan målas flera bilder av 
denna ’läsande tjej’ upp. De flesta skriver punktlistor där de staplar upp hen-
nes goda egenskaper och vad hon kan bidra med till parrelationen och den 
personliga utvecklingen hos den som träffar henne. Det handlar om allt från 
att hon är lätt att tillfredsställa (’ge henne en bok’) till att hon är en bra sam-
talspartner och lyssnare. Liknande listor med punkter på flickläsarens goda 
egenskaper finns publicerade i flera amerikanska webbtidningar och på eng-
elskspråkiga webbsidor, ofta med rubriken ’[x antal] reasons to date a girl who 
reads’. Enligt The Huffington Post, exempelvis, är några av fördelarna med att 
träffa en tjej som läser mycket att hon är bekväm i sitt eget sällskap, att hon är 
empatisk och att hon är engagerad i sin omvärld: ”and I don’t just mean what-
ever fictional universe she’s immersed in at the time. People who read are 
more likely to vote, attend cultural events and be more engaged in their com-
munities” (Bahadur, 2015). Det är alltså återigen den läsande flickans sam-
hällsengagemang som får henne att lysa klarast.      

Ungt och feminint – positioner och läsningar  
Den ’goda’ läsande flickan gränsar, med andra ord, till och aktualiserar ett 
flertal både positivt och negativt laddade läsarpositioner, både idag och i det 
förflutna. Förutom dess måhända mest uppenbara motsats – den icke-läsande 
pojken – återfinns alltså andra flickläsarpositioner som inte är lika positivt 
laddade: exempelvis den pralinslukande romance-läsaren, den ytliga chic lit-
läsaren och den okultiverade Twilight-läsaren. Dessa positioner tangerar 
stundtals klassaspekter på ett sätt som registren av PISA-resultat och nation-
ella svenskaprov inte synliggör på samma sätt; där är det främst de svag-
läsande grupperna som erhåller en socioekonomisk position. Det är heller 
ingen tre- eller flerdimensionell flicka som framträder i statliga litteraturutred-
ningar. Där har hon primärt två dimensioner: ålder och kön. Dessa två dimens-
ioner utgör jordmånen till de analyser som görs i avhandlingen. Det handlar 
om barn och unga, specifikt flickor. Det handlar vidare om både ett ungt sub-
jekt och ett juvenilt läsande, liksom ett feminint subjekt och ett feminint 
läsande. Ofta sammanförs dessa dimensioner – ålder, kön och typ av läsning 
– men inte alltid.  

Den subjektsformation som är utgångspunkt för avhandlingen är den 
’goda’ läsande flickan, alltså hon som har ett försprång gentemot sina jämnå-
riga vänner av motsatt kön vad gäller läsförståelse och läsvana. Det är även 
hon som nu tillåts träda in i det specifika strålkastarljus som utgör hyllandet – 
ett strålkastarljus som både belyser och ger utrymme, bländar och begränsar. 
Men denna subjektsformation, liksom de angränsande, är varken fastlåst eller 
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omedgörlig, vilket också är en av denna avhandlings utgångspunkter: att un-
dersöka en av dessa centrala formationer eller positioner som idag erbjuds 
flickor genom att granska och bryta ner det sammanhang som kastar sitt ljus 
över henne.    

Det är med andra ord inte enbart flickläsaren som granskas utan även, eller 
snarare, de sammanhang i vilka hon framträder. I avhandlingen antas sam-
manhang och subjekt avhängiga varandra, och genom att utgå från ett studium 
av ett subjekt tillåts även en analys av sammanhanget (Foucault, 1980; Huffer, 
2010). Via ett studium av denna specifika feminina subjektsformation i nutid 
och analysen av de historiska kvarlevor som ligger förborgade i den (i form 
av exempelvis regleringar, värderingar, trots), öppnar sig även andra samman-
hang som är mer eller mindre sammankopplade med subjektets beskaffenhet: 
institutioner, relationer, diskurser, regler, vetenskapliga påståenden, och så vi-
dare. Det är detta myller, eller nätverk, som bland annat skapar subjektet ’god, 
läsande flicka’. Det är detta nätverk som utgör strålkastarljuset som kastar sitt 
ljus över flickan, som gör henne synlig. Det är alltså detta nätverk – här, med 
referens till Michel Foucault, kallat dispositif – som både utgör och avgör ’den 
goda, läsande flickan’ som subjektsformation. I avhandlingen undersöks 
främst läsundersökningar, men i analyserna av dessa anlitas även annat 
material (artiklar, böcker, webbsidor, bloggar, och så vidare) som ytterligare 
belyser det dispositif som läsundersökningarna ingår i. Ett centralt element av 
dispositifet är tid, vilket även är en viktig dimension i avhandlingen. Även om 
materialet presenteras utifrån en linjär kronologisk logik så rör sig analysen 
på olika tidsplan. Detta beror på själva ämnets sammansättning; det studerade 
subjektet lagrar i sig flera olika tider, det studerade dispositifet likaså. Materi-
alet rör sig längst en historisk linje om hundratjugo år, medan analysen väver 
in och bygger på tid som rör sig mellan och utöver dessa hundratjugo år.  

Ett klargörande: läsande i avhandlingen avser främst bokläsande. Böcker 
anses här ha en särskild materialitet och omgärdas av en särskild symbolisk 
upptagenhet, även om det på senare tid också talats en hel del kring betydelsen 
av skärmläsning, ljudböcker, och så vidare. Läsandets materialitet uppmärk-
sammas både i de studerade texterna och av de läsande flickorna själva, vilket 
gör bokläsandet till en praktik där själva läsandet och även bokhållandet (i 
ordets samtliga betydelser) räknas.     
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Syfte 
Utgångspunkten för studiet av ’den läsande flickan’ i denna avhandling utgörs 
av tre centrala teman: flickor, läsning och medborgarskap. Runt dessa teman 
kretsar materialurval, urvalet av tidigare forskning och riktningen i ana-
lyserna. Syftet med avhandlingen tar likaså utgångspunkt i dessa teman. Syftet 
är, därmed, att undersöka vilken läsfrämjarpolitik som gestaltas i läsundersök-
ningar under olika tider och hur denna läsfrämjarpolitik producerar specifika 
subjekt. Avhandlingen avser utifrån detta undersöka:  
 

a) vilka flickläsarsubjekt som tas för givna och/eller lanseras i läsun-
dersökningar under 1900- och början på 2000-talet;  
 

b) vilka former, gränser och villkor det dispositif som producerar spe-
cifika flickläsarsubjekt i dessa läsundersökningar uppbär,  

 
c) samt hur flickor och kvinnor skildrar sina upplevelser av läsning och 

eventuellt förhåller sig till och förhandlar dispositifets gränser.    
 
Formerna och gränserna för dispositifet, som omnämns i del b av syftet ovan, 
ska här förstås som dispositifets avgränsningar och kännetecken: med andra 
ord vilka institutionella, reglerande, vetenskapliga (och så vidare) praktiker 
och ’entiteter’ som utgör dispositifet. Dispositifets villkor handlar om de sub-
jektsproducerande egenskaper som dispositifet uppbär och de villkor som 
åläggs subjekten i det aktuella dispositifet. Dessa teoretiska begrepp diskute-
ras mer i kapitlet Teori och metod.  

Disposition och material 
Avhandlingen är indelad i fyra delar: del I: Inledning, del II: Genomlysningar, 
del III: Sammansmältningar och del IV: Sammansättningar. Den första delen 
fortsätter efter denna introduktion med en översikt kring tidigare forskning om 
läsning och flickskap. Efter kapitlet med tidigare forskning följer ett teori- och 
metodkapitel där bland annat de teoretiska trådar och begrepp som har nämnts 
här inledningsvis utvecklas.   

Avhandlingens andra del, Genomlysningar, består av två kapitel där 
materialet utgörs av läsundersökningar som har publicerats under 1900-talet 
fram till idag. Det första kapitlet i denna del, Läsa och växa, undersöker läs-
undersökningar som publicerades under 1900-talets första hälft, främst under 
1940-talet. I kapitlet undersöks hur barns och ungas läsintressen motiverades 
och studerades utifrån en utvecklingsdriven och fasorienterad hypotes om den 
växande kroppens behov av viss litteratur, och om hur ett studium av dessa 
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läsintressen formgav generella teorier om barns läsutveckling. Vidare under-
söks de olika flickläsarsubjekt som lanseras i dessa läsundersökningar.   

Avhandlingens andra historiska nedslag redogörs för i kapitlet En god 
vana. Kapitlet fokuserar de omfattande, sociodemografiska läsvaneundersök-
ningar som publiceras i serien Statens offentliga utredningar (SOU) från 1950-
talet till idag. En kunskapsteoretisk förskjutning i dessa undersökningar dis-
kuteras, som kan ses i form av undersökningarnas omfattning, en omformule-
ring av läsningens nytta och en vidareutveckling av läsningens eller läsvanans 
ontologiska status. De olika flickläsarsubjekt som lanseras i läsvaneundersök-
ningarna kartläggs och den själviakttagelse som åläggs de medverkande i 
undersökningarna diskuteras.  

Avhandlingens tredje del, Sammansmältningar, består även denna av två 
empiriska kapitel. I det första kapitlet i denna del, Om formation, undersöks 
en nutida förståelse av barns och ungas läsning i de senaste statliga utredning-
arna samt de internationella kunskapsmätningarna PISA och PIRLS. Kapitlet 
argumenterar för att den förståelse av läsning som syns i bland annat 
PISA/PIRLS bär på historiska rester i form av de diskurser som tidigare kapi-
tel har fokuserat. Vidare undersöks dessa kunskapsmätningars former, dels 
utifrån den storskaliga ’data’ som mätningarna samlar in med regelbundenhet, 
och dels utifrån dess karaktär av examination. I kapitlet kartläggs slutligen det 
dispositif som idag producerar det goda flickläsarsubjektet, som i detta och 
föregående kapitel har erhållit ett antal olika former och varianter.       

Avhandlingens fjärde empiriska kapitel, Gömställen, undersöker flickors 
och kvinnors egna berättelser om sin läsning i nu- och dåtid utifrån Nordiska 
museets frågelista om läs- och skrivvanor från årsskiftet 1999/2000. Flickor-
nas och kvinnornas skildringar av läsning som flykt och avskildhet analyseras 
mot bakgrund av ett resonemang kring bland annat flickrummet som göm-
ställe. Gömstället, eller gömställena, undersöks här i relation till de genomlys-
ningar av flickläsarsubjektet som föregående undersökningar som analyserats 
i avhandlingen har uppvisat.  

Avhandlingens sista del, Sammansättningar, består av ett diskussions-
kapitel samt en engelsk sammanfattning av avhandlingen. I diskussions-
kapitlet kartläggs den läsfrämjarpolitik och de historiska händelser som skild-
rats i de olika kapitlen samt de olika flickläsarsubjekt som har tagits för givna 
och lanserats i de olika material som har studerats. I kapitlet diskuteras även 
historiska processer, brott och kontinuiteter som har visat sig i de enskilda 
analyserna och som här, till sist, sammanställs.       
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Om genomlysningar 
I avhandlingen blir ’den läsande flickan’ mer synlig och definierad under ana-
lysens gång, då detta subjekts konturer framträder tydligare i relation till hen-
nes historia och det sammanhang som hon blir synlig i. I analyserna ses det 
ljus som faller och har fallit över den läsande flickan – alltså de omständig-
heter och de sammanhang som gör och har gjort henne synlig – både som ett 
problem och en möjlighet. Dock, att genomlysa ett subjekt där en av grund-
problematikerna är att hon är just genomlyst skulle kunna vara en diskutabel 
strategi. Granskningarna som görs i avhandlingen är dock av en annan typ än 
den som här används som empiri i analyserna. Dels är det riskabelt att inte 
ifrågasätta genomlysningar, särskilt sådana som ska leda till omdirigering av 
statsfinanser och verksamheter (som i de statliga utredningarna) men även så-
dana som äger rum i akademin, och dels ämnar analyserna i den här avhand-
lingen att granska de antaganden som görs i relation till ’den goda, läsande 
flickan’. Med andra ord undersöks här vilka former, gränser och villkor som 
läggs fram och praktiseras i och med lanseringen av denna, och andra, 
flickskapsformationer. 
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Tidigare forskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den här avhandlingen angränsar till ett flertal olika forskningsfält, exempelvis 
den kritiska flickforskningen, litteratursociologiska studier om flickläsare, den 
läs- och bokhistoriska forskningen samt foucauldianska och genealogiska stu-
dier. Den rör sig kring tvärvetenskapliga tematiker som det sociala och mate-
riella läsandet, flickskap och subjektivitet, folkuppfostran och kulturkonsumt-
ion. I detta kapitel introduceras sådan forskning som rör sig i dessa angrän-
sande landskap. I kapitlet presenteras forskning om flickskapande, kvinno- 
och barndomshistorisk läsforskning, och sådan forskning som rör läsning som 
medel för demokratisk fostran. Den största delen av forskningen som presen-
teras här handlar om läsning, men det finns även mycket forskning om kultur-
konsumtion i ett bredare perspektiv som varit upplysande i avhandlingens ana-
lyser av det läsande flicksubjektet. Kapitlet inleds därmed med forskning som 
fokuserar kulturkonsumtion och flickskapande.   

Flickskapande och kvinnlig kulturkonsumtion  
I essän ”Mass culture as woman: Modernism’s Other” (1986) skriver Andreas 
Huyssen om hur masskulturen alltsedan 1800-talet diskursivt klätts i stereo-
typa feminina drag och på så vis degraderats. Detta har skett i relation och 
kontrast till den modernistiska konsten som delvis har existerat parallellt med 
framväxten av masskulturen och som framhållits som den goda, autonoma 
konsten, vilken ”clearly remains the privileged realm of male activities” 
(Huyssen, 1986, s. 47). Att populär- och masskultur framställs som en kvinn-
lig arena, och därmed är lågt värderad, är ofta utgångspunkten för den kritik 
mot kvinnliga läsare som många feministiskt orienterade studier av kvinnors 
och flickors läsning värjer sig mot. I sin kritik mot detta bidrar sådana studier 
ofta med att uppmärksamma populärlitteraturläsningens normbrytande pot-
ential. Både sådan forskning, och forskning som pekar på populärkulturens 
passiviserande inverkan, presenteras här.  
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Ett välkänt verk där det kvinnliga läsandet av populärlitteratur och dess 
potential undersöks är Janice A. Radways Reading the romance. Women, pa-
triarchy and popular literature från 1984. I arbetet studerar Radway bokindu-
stri, romaner och romance-läsande kvinnor, och kommer bland annat fram till 
att romance-läsning är mer än bara en läsupplevelse för de kvinnor som ingår 
i studien. För dessa kvinnor är läsningen även ett sätt att koppla bort en ofta 
krävande omgivning och tillfredsställa behov som annars inte tillgodoses i de-
ras liv som hemmafruar. Samtidigt pekar Radway på den ömsesidiga relation 
som läsarna och romance-industrin utformat; läsaren av romance är således 
inte endast en passiv mottagare av läsestoff, utan bidrar i utvecklingen av gen-
ren. I Radways fotspår har fler studier kring kvinnors läsande av romance och 
annan populärlitteratur genomförts. En av dessa är Elin Abrahamssons av-
handling Enahanda läsning. En queer tolkning av romancegenren (2018). Ab-
rahamsson gör samma typ av revalverande av flickors och kvinnors läsning 
av massproducerad romance-litteratur i samtiden. Abrahamsson diskuterar 
bland annat romance-läsandets erotiska aspekter och hur detta läsande kan ses 
som en praktik där den kvinnliga läsaren blir sexuellt och emotionellt obero-
ende av män. Vidare menar Abrahamsson att den massproducerade romanen 
kan utgöra ett hot mot den manliga kreativiteten genom att den bland annat 
påvisar finkulturens irrelevans.  

I Becoming a woman through romance (1990) studerar Linda K. Christian-
Smith trettiofyra romance-böcker riktade till tonårsflickor. Christian-Smith 
undersöker bland annat hur böckerna representerar femininitet och hur de er-
bjuder feminina identiteter för sina unga, kvinnliga läsare. Hon kompletterar 
textanalyserna med etnografisk data där hon bland annat har intervjuat och 
observerat kvinnliga tonårsläsare, och menar att romance-läsandet både ger 
utrymme för motståndshandling och en flykt från en krävande omvärld. Vi-
dare menar hon att ”[f]or the twenty-nine girls [i studien], the pleasure of the 
text involved reflecting on aspects of their social identities. Romance-fiction 
reading became a way to ponder femininity within the context of heterosexu-
ality” (Christian-Smith, 1990, s. 115). Läsarnas idé kring femininitet karakte-
riseras inte heller av passivitet, som en del menar att romancegenren föresprå-
kar och erbjuder – snarare inbegriper denna läsning, menar Christian-Smith, 
ett reflekterande kring och en utmaning av gränserna för vad som anses femi-
nint. Även Maria Ulfgard har studerat flickors läsning och denna läsnings sub-
jektsformerande egenskaper i För att bli kvinna – och av lust. En studie i ton-
årsflickors läsning (2002). I avhandlingen studerar Ulfgard tonårsflickors läs-
ning och deras attityd gentemot läsning. Hon menar bland annat att flickor 
ofta väljer att läsa litteratur som speglar deras liv och att olika kulturella och 
sociala faktorer således påverkar deras läsning på olika sätt. Lustläsning är 
viktigt för de tonårsflickor som ingår i studien, och Ulfgard menar även att det 
finns en stark koppling mellan flickornas feminina identitetskonstruktion och 
deras val av litteratur. På så vis är litteraturen, eller åtminstone litteraturvalet, 
en del i subjektsformeringen.  
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I en annan näraliggande forskningstradition studeras populärlitteraturens 
passiviserande eller ideologiska inverkan på det läsande subjektet. Å ena sidan 
finns studier som pekar på avsiktliga försök att påverka läsaren politiskt. Lit-
teraturvetaren Maria Andersson har exempelvis studerat flickboken som poli-
tisk text i Framtidens kvinna. Framställningen av kvinnlig rösträtt i två 
svenska flickböcker (2017). Andersson menar bland annat att flickboksgenren 
anlitades kring sekelskiftet 1900 i syfte att tilltala framtida politiska subjekt – 
både av dem som oroades av kvinnlig emancipation och av dem som föresprå-
kade den. Å andra sidan finns forskning som snarare pekar på populärkultur-
konsumtionens negativa konsekvenser för de som konsumerar den. Många av 
de studier som problematiserar populärkulturen ingår i den forskningstradition 
som kallas cultural studies och har sitt ursprung i Birminghamskolan. Att stu-
dera flickskap i relation till kulturkonsumtion är dock en relativt sen ingång i 
centrets arbete, som traditionellt sett främst varit inriktat på studier av arbets-
klasspojkar, vilket även har kritiserats internt. Angela McRobbie, en av Bir-
minghamskolans forskare, publicerade 1978 en text i antologin Women take 
issue (Women’s Study Group) med titeln ”Working class girls and the culture 
of femininity”. Texten hade för syfte att visa ”the culture of these working 
class girls, at their ’peculiar and distinctive way of life…’ and at ’the mean-
ings, values and ideas embodied in institutions, in social relations, in systems 
of beliefs in mores and customs, in the uses of objects and material life’ (Hall 
and Jefferson 1976) which were associated with them” (McRobbie, 1978a, s. 
96). Det är tydligt, då hon direkt citerar sina kollegors arbete, att McRobbies 
delvis även har som syfte med studien att skifta fokus från arbetarklasspojkar 
till arbetarklassflickor, och att referensen till Hall och Jefferson således är en 
form av markering.2 Hennes studie visar hur ett antal flickor på en ungdoms-
klubb i Birmingham ingick i en ’culture of femininity’ som McRobbie här 
menar kretsade kring i huvudsak konsumtion, hushållssysslor och romantik. 
Trots att flickorna visade sig kritiska till många av de aspekter av den feminina 
kultur de ingick i så deltog de och godkände premisserna för den. För många 
av flickorna verkade den konventionella feminina positionen snarast vara ett 
nödvändigt ont, något som inte gick att undkomma. Förkärleken till romantik 
– som bland annat visade sig i läsning av romance-litteratur och tonårsmagasin 
– utgjorde således en del i denna domesticering av den feminina positionen. 

                                                
2 En mer explicit kritik mot Birminghamskolans ensidiga studie av arbetarklasspojkar 
bedriver McRobbie dock i texten ”Settling accounts with subcultures: a feminist criti-
que” från 1980. I artikeln gör McRobbie en feministisk läsning av Paul Willis Learn-
ing to labour (1977) och Dick Hebdiges Subculture (1979) och kritiserar här inte en-
bart den mansdominerande forskning som Birminghamakademikerna utförde, utan 
pekar även mot de reella begränsningar som flickor (i arbetarklassen) upplever och 
som till viss del beror på den endimensionella fostran som följer ett liv som är begrän-
sat till hemmet.   
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Här studeras alltså läsandet som del av en social och socialiserande, eller sub-
jektsformerande, praktik.  

I en annan studie av McRobbie från samma år, Jackie: An ideology of ad-
olescent femininity (1978b), studerar McRobbie vad hon menar är en välav-
gränsad feminin kultur i det brittiska tonårsmagasinet Jackie. McRobbie me-
nar bland annat att magasinet definierar en tonårsfemininitet som är klass- och 
könsspecifik, som är organiserad kring det senaste modet och de senaste skön-
hetstrenderna. Hon pekar även på hur magasinet betonar att dessa faktorer är 
nödvändiga för flickornas framtida romantiska framgångar. McRobbies semi-
otiska analys av Jackie kan med andra ord kategoriseras till den typ av forsk-
ning som främst under 1960- och 70-talen sökte problematisera och kritisera 
populärkulturen – och står därmed i kontrast till den senare forskning som har 
som ambition att uppvärdera både läsaren och utformningen av litteratur skri-
ven för flickor. McRobbie har dessutom fortsatt på detta spår. I hennes The 
aftermath of feminism: Gender, culture and social change från 2009 behand-
las det postfeministiska samhället och dess möjliga subjektspositioner. Den 
centrala tesen i boken är att unga kvinnor idag åläggs att ingå ett omarbetat 
’sexuellt kontrakt’ där den unga kvinnan kan utnyttja möjligheterna att studera 
och arbeta, i utbyte mot en förlorad kontroll över sin fertilitet och ett ökat 
engagemang i konsumtionskulturen. McRobbie menar att flickor blir interpel-
lerade till subjektspositioner som förser dem med obegränsade kapaciteter, 
och att samtidens hyllningar av flickan som ’platser av lysande potential’ står 
i tvär kontrast till de feministiska framgångar som genomfördes av kvinnorö-
relser under 1970- och 80-talen. McRobbie pekar på, kanske som en kritik mot 
tidigare ungdomskulturforskning, hur denna typ av individualiserade/nde ’fri-
het’ försvårar eller helt omöjliggör en kollektiv motståndshandling. Flickor 
har alltså kommit att härbärgera en sorts obegränsad kapacitet som tvingar 
henne till aktörskap, men där detta aktörskap är begränsat till att enbart gälla 
henne själv och ytterligare bidra till flickan som plats för ’lysande potential.’ 
McRobbie bygger sina argument på populärkulturella artefakter – bland annat 
får filmerna om Bridget Jones belysa den unga storstadskvinnans frihetliga 
leverne som i filmerna endast bidrar till ängslighet och ensamhetskval, och 
där slutligen den romantiska kärleken får stå som det uppfyllande och defini-
tiva avbrottet på hennes ångestbringande livsföring.  

Det finns även nordiska och andra europeiska studier om populärkulturens 
flickskapande effekter. Bland annat i antologin Nordic girlhoods. New per-
spectives and outlooks från 2017 (red. Formark, Mulari & Voipio) där Aino 
Tormulainen, Heta Mulari och Myry Voipio skriver om girl power-fenomenet 
under 1990-talet och om populärkulturen som maktfaktor i skapandet av unga, 
feminina subjektiviteter. På samma tema rör sig det franska kollektivet 
Tiqquns text Preliminary materials for a theory of the young-girl (2001) som 
till formen är en essäistisk text. I texten framställs figurationen ’Young-Girl’ 
som en sinnebild för det nyliberala förtrycket. Den unga flickan beskrivs som 
ett samtidsfenomen, ett subjekt som formats av kapitalismen och som villigt 
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låter sig formas, som ”understands freedom as the possibility of choosing 
among a thousand insignificances” (Tiqqun, 2001, s. 22). Influerade av 
Foucault beskriver de en flicka som utan förbehåll aktivt och med glädje för-
tingligar sig själv, ”self-valorize endlessly… relate to herself as a value . . . . 
The YoungGirl, thus, would be that being that has no more intimacy with itself 
except as a value, and all of whose activity, in all of its details, will finally 
come down to self-valuation. . . . she affirms herself as the sovereign subject 
of her reification” (Tiqqun, 2001, s. 43). Detta förtingligande sker i relation till 
populärkulturen, och de marxistiska tankegångarna är tydliga. Men tydligt är 
även, som redan nämnts, det foucauldianska arvet. Subjektet använder sålunda 
sitt subjektskap för att bli ett objekt. Tiqqun skriver även, utifrån den 
foucauldianska influensen, att: 
 

Historically, the Young-Girl appears, in her extreme affinity with Biopower, as 
the spontaneous addressee of all biopolitics, the one whom THEY address. 
”Eating badly is a luxury, a sign of laziness. Disdain for the body is a com-
pletely complacent relation to self. The female worker must maintain her body 
capital (gym, pool), while for the student, more important are aesthetic activi-
ties (dance) or the ultimate physical expenditure: the nightclub.” (Tiqqun, 2012, 
s. 98)   

Kvinnors och barns läsning i historien  
I den forskning som nämnts hittills ses läsning som en social företeelse, sna-
rare än som en isolerad och privat akt. En välkänd studie som lyfter läsandets 
sociala dimensioner är Elizabeth Longs Book Clubs. Women and the uses of 
reading in everyday life (2003). I arbetet skriver Long om kvinnors bokcirkel-
deltagande som ett sätt för dessa kvinnor att reflektera kring sin position i 
samhället och ingå gemenskaper med andra kvinnor. Det finns även svensk 
forskning som studerar boksamtalet och därmed läsandets sociala karaktär. 
Katarina Eriksson Barajas har i sin avhandling Life and fiction. On intertextu-
ality in pupil’s booktalk (2002) studerat boksamtal i skolan, och Petra Söder-
lund har bland annat i Läsarnas nätverk (2004) studerat läsarforum på internet 
och till viss del även den frågelista som undersöks i denna avhandling – Nor-
diska museets frågelista om läs- och skrivvanor från 1999/2000.  

Denna frågelista skriver även Pamela Schultz-Nybacka om i sin läshisto-
riska avhandling Bookonomy: The consumption practice and value of book 
reading från 2011. Schultz-Nybacka har skrivit en omfattande läshistorik med 
fokus på bokläsandets värden. Som läshistoria har Schultz-Nybackas arbete 

                                                
3 Detta citat är hämtat från Catherine Driscolls artikel ”The mystique of the young 
girl” som publicerades i Feminist theory 2013.   
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varit en viktig initial källa i denna avhandling. Däremot är det främst den barn-
doms- eller genushistoriska läsforskningen som upplyst analyserna. Denna typ 
av forskning pekar ofta på de negativt laddade bilder vissa gruppers, men 
framför allt kvinnors, läsande orsakar även idag. Det är dessa negativt laddade 
bilder som ofta blir denna typ av forsknings empiri – en forskningstradition 
som kan sägas utgöra en del av det som ibland kallas mentalitetshistoria (med 
referens till Annalesskolan och barndomshistoriens föregångare Philippe 
Ariès). Studierna som presenteras här rör sig ibland längs en längre historisk 
linje än de undersökningar som görs i avhandlingen, och fokuserar antingen 
en specifik generation/ålder (barn, ungdomar) eller ett specifikt kön (kvinnor). 
Analyserna i denna avhandling ämnar sammanföra dessa båda dimensioner av 
det läsande subjektet, vilket gör att både den kvinnohistoriska läsforskningen 
och den barndomshistoriska läsforskningen varit viktiga informationskällor i 
arbetet med att genealogiskt söka flickläsarsubjektens sammansättning.  

Två verk som varit just sådana rika influens- och informationskällor utgörs 
av Kate Flints empiriska arbete The woman reader, 1837–1914 (1993) och 
Karin Littaus teoriprövande Theories of reading. Books, bodies and biblioma-
nia (2006). Båda fokuserar den kvinnliga läsaren i historien; den förstnämnda 
genom en undersökning av attityder gentemot den kvinnliga läsaren under 
viktoriansk och edvardiansk tid i England, och den sistnämnda genom modern 
teoribildning om läsande och dess relevans utifrån en blick på läs- och bok-
historia. Medan Flint pekar på hur attityderna gentemot de kvinnliga läsarna 
kring sekelskiftet 1800/1900 formades av psykologiska och medicinska dis-
kurser, så menar Littau bland annat – utifrån en genusteoretisk blick på läshi-
storia – att moderna teorier om läsande borde omformuleras utifrån en materi-
alistisk syn på läsning snarare än en idealistisk, detta eftersom ”the history of 
the reader as a sensuous figure is much longer than the conception of the 
reader as solely a sense-maker” (Littau, 2006, s. 157). Trots att Flint och Littau 
har olika syften med sina framställningar så skriver båda om kvinnlig läsning 
som en materiell/materialiserad och kroppslig/förkroppsligad praktik. Detta 
har tagits tillvara i denna avhandlings studium av vetenskapliggörandet av den 
växande barnkroppens läsande i kapitlet Läsa och växa, iakttagandet av 
kroppsrörelser hos den vana läsaren i En god vana, observationen av små rö-
relser både på och inuti kroppen i Om formation, samt det rumsliga perspek-
tivet i Gömställen.   

Utöver dessa två verk har också andra historiskt förlagda studier om kvin-
nors/kvinnligt läsande tjänat analyserna. Belinda Jack har skrivit om kvinnliga 
läsare i historien och i nutid i The woman reader (2012), som omfattar den 
kvinnliga läshistorien från tiotusentals år före vår tideräkning till idag. Jack 
centrerar bland annat de olika försök som gjorts i historien att begränsa kvin-
nors läsande. Om kvinnlig läsning och kvinnlig läsart skriver även Lisbeth 
Larsson i avhandlingen En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk 
veckopress (1989). Larsson skriver om svensk veckopress och dess kvinnliga 
läsare från slutet av 1800-talet till sent 1900-tal. Hon utreder en typ av kvinnlig 
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läsart baserad på de svenska veckotidningarna, och menar att denna kvinnliga 
läsart är subversiv då den motiverar ett identitetsskapande baserat på andra 
normer än de som värderas högst i samhället. Larssons avhandling kan ses 
som en del i en forskningsgren som nämndes inledningsvis i det här kapitlet; 
som sedan 1960-talet fokuserar läsaren av populärlitteratur, och som de sen-
aste decennierna särskilt kommit att uppmärksamma och lyfta kvinnlig (och 
’flickig’) kultur (Kearney, 2009). Detsamma gäller uppvärderandet av flickors 
litteraturläsning och de böcker som flickor traditionellt sett har läst under 
1800- och 1900-talen. Exempelvis har flickboken erhållit ett flertal feminist-
iska omläsningar både i Sverige och i USA (ex. i Foster & Simons, 1995; 
Theander, 2006; och Toijer-Nilsson & Westin, 1994).   

Samtidigt som intresset för kvinnliga läsarter och kvinnlig kultur har ökat 
i läsforskning de senaste decennierna kan även en ökad uppmärksamhet riktad 
mot barnet som läsare ses. I avhandlingen Det läsande barnet. Minnen av 
läspraktiker (2011) har Mats Dolatkhah studerat läsminnen ur ett arkiv av bib-
lioteksminnen. Dolatkhah har anlitat dokumenterade läsminnen från barndo-
men skrivna av vuxna individer. Arbetet påvisar således ett generationsper-
spektiv på läsande. M.O. Grenby har i sitt empiriskt täta arbete The child re-
ader, 1700–1840 (2011) skrivit dels om attityder gentemot barns läsande i 
historien, samt om hur barn faktiskt läste efter tiden för barnbokens uppkomst. 
Eftersom det historiska källmaterialet är tunt vad gäller barns läsning så har 
Grenby studerat flera olikartade material: dagboksanteckningar, brev, porträtt, 
och så vidare. Grenby menar dock att det krävs mer forskning kring barns 
läsande i historien, vilket även Kathleen McDowell pekar på i artikeln Toward 
a history of children as readers, 1890–1930 (2009).  

Att studera attityder gentemot barns läsande i historien ter sig, med andra 
ord, av källhistoriska skäl enklare än att, som Grenby delvis gör, söka finna 
svar på hur barn faktiskt har läst i historien. Det finns dock, liksom återfinns 
hos de historiska arbeten som fokuserar kvinnlig läshistoria, studier som istäl-
let riktar sitt fokus mot attityder kring barns och ungas läsning. Ett exempel 
på en studie som granskat just detta är Ulf Boëthius När Nick Carter drevs på 
flykten (1989). Genom att bland annat använda Bourdieus begrepp om fält och 
habitus och foucauldiansk disciplineringsteori visar Boëthius hur debatten 
kring smutslitteratur strax efter sekelskiftet 1800/1900 kom att centrera arbe-
tarungdomen. Enligt Boëthius var kampanjen mot smutslitteraturen en konse-
kvens av ett samhälle i förändring, en ungdomssyn i förändring, en bok-
bransch i förändring samt distribuering av lågprislitteratur. Runt den studerade 
perioden hade ett relativt nytt medelklassideal vaknat som innebar ett fördrö-
jande av vuxenblivandet. Arbetarungdomen ville inte införliva dessa medel-
klassideal och talet om ”ungdomens förvildning” fördes i bruk (Boëthius, 
1989, s. 227). Nick Carter-böckerna blev då den så viktiga syndabocken i en 
tid av ”moralisk panik” (Boëthius, 1989, s. 129).  

Andra läshistoriska verk som underrättat det analytiska arbetet i avhand-
lingens är bland annat Guglielmo Cavallo och Roger Chartiers A history of 



 22 

reading in the West (1999) och Harvey J. Graff et. al. Understanding literacy 
in historical contexts (2009). I den sistnämnda antologin omskrivs littera-
citetens historia med utgångspunkt i de arkiv som upprättades av kyrkan under 
husförhören som pågick i Sverige från omkring slutet av 1500-talet till slutet 
av 1800-talet. Dessa arkiv visar allmogens läsfärdigheter och utgör således ett 
rikt material för den läshistoriskt intresserade. I den förstnämnda antologin 
sammansatt av Cavallo och Chartier skildras läsandets historia – både utifrån 
teknologiska framsteg och förändringar i sätten att läsa – från antiken fram till 
våra dagar. I denna samlingsvolym skriver exempelvis Martyn Lyons om 
kvinnor och barn som läsare i ”New readers in the nineteenth century: 
Women, children, workers”. Lyons skriver bland annat om hur en formali-
serad utbildning för flickor tycks ha följt, snarare än föregått, den ökade femi-
niseringen av den läsande publiken i 1800-talets Europa. Han skriver vidare 
om hur litteratur för barn under tidigt 1800-tal var ”rigorously didactic”: ”the 
specific needs of the child-reader were recognized only for the purpose of im-
posing a strictly conventional moral code” (Lyons, 1999, s. 327). Senare under 
seklet, menar Lyons, började barnlitteraturen även ha den underhållande roll 
som mycket av den har idag. 

Läsning som medel för demokratisk fostran 
I den historiska forskningen om läsning diskuteras ofta läsandets fostrande 
inslag. Ett exempel på svensk forskning som har studerat just detta är Jan Tha-
venius Klassbildning och folkuppfostran: om litteraturundervisningens trad-
itioner (1991). I arbetet studerar Thavenius litteraturens förändrade ställning 
vid mitten av 1800-talet och hur litteraturundervisningen i skolan blev väsent-
lig som medel för klassbildning och folkuppfostran. Litteraturvetaren Magnus 
Persson har i sina arbeten Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisning 
efter den kulturella vändningen (2007) samt Den goda boken: samtida före-
ställningar om litteratur och läsning (2012) granskat litteraturens nutida roll i 
samhället. I det förstnämnda arbetet diskuterar Persson litteraturläsandets roll 
i skolan som en del i ett nationellt identitetsskapande, och i det sistnämnda 
pekar Persson på hur skolans svenskämne är ”fångat i myten om den goda 
litteraturen” (Persson, 2012, s. 20) – där litteraturläsning bland annat antas 
kunna forma goda människor. Både Thavenius och Persson menar alltså att 
litteraturläsning har en fostrande, medborgarskapande roll i skolan. Om läs-
ningens medborgarskapande roll handlar även antologin Unga läser. Läsning, 
normer och demokrati som publicerades 2017 och är redigerad av Åse Hede-
mark och Maria Karlsson. I antologin bidrar bland andra Maria Jönsson med 
en text om normkritisk barnlitteratur, Katrin Lilja Waltå om demokratifräm-
jande läsning i skolan, Maria Ulfgard om litteraturundervisning och legitime-
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randet av litteraturläsning i skolan och Åsa Hedemark med en text om sago-
stunder för barn på biblioteket och bland annat denna läspraktiks historiska 
kvarlevor.  

Avslutningsvis: flickskap och potential   
Detta kapitel har introducerat den tidigare forskning som angränsar till av-
handlingens kunskapsområde. Denna tidigare forskning fokuserar kulturkon-
sumtion och flickskapande, forskning om flickskapande i samtiden, kvinno- 
och barndomshistorisk läsforskning, och forskning som rör läsning som medel 
för demokratisk fostran. Dessa olika forskningsfält förenas i avhandlingen där 
flickan som bokläsare studeras både som ett historiskt subjekt och som en pro-
dukt av ett dispositif. Flickan ses här som en figuration i dispositifet, en typ 
av spindel i nätet – och även så vad gäller denna tidigare forskning: hon är ett 
läsande samt historiskt subjekt, hon är ett kvinnobarn och ett barn, ett begrän-
sat och icke-begränsat subjekt. Det gör även att annan forskning som inte fo-
kuserar just läsning blir relevant, och i det följande nämns kort några sådana 
studier.  

Intresset för flickan i vår samtid syns både i forskningen och i samhället i 
stort. Utöver de feminina subjektiviteter som forskare menar formas utifrån en 
passiviserande populärkultur så studeras även stundtals en av de subjektivite-
ter som ofta framhålls i vår västerländska samtid och som dessutom utgör ett 
av de centrala narrativen i den här avhandlingen: den smarta, eller bokligt bil-
dade, flickan. McRobbie skriver om henne i den redan nämnda The aftermath 
of feminism (2009), men hon studeras även bland annat i Paule Micheles Girl-
hood, schools, and media: Popular discourses of the achieving girl från 
2017 och Smart girls. Success, school, and the myth of post-feminism (2017) 
av Shauna Pomerantz och Rebecca Raby. Pomerantz och Raby visar hur 
flickor i sitt vardagliga liv tvingas förhålla sig till de normerande bilderna av 
flickskap och smarthet, samt hur dessa normerande bilder vållar stress och 
ångest hos dem som ingår i studien. Inte sällan används begreppet post-
feminism i denna typ av forskning för att i anslutning till denna specifika 
feminina subjektivitet diskutera det samtida samhälle som lyfter och hyl-
lar flickan. Postfeminism definieras av McRobbie som det rådande till-
stånd där ”feminist gains of the 1970s and 1980s are actively and relent-
lessly undermined”, samt där ”contemporary popular culture are perni-
ciously effective in regard to this undoing of feminism, while simultane-
ously appearing to be engaging in a well-informed and even well-intended 
response to feminism” (McRobbie, 2009, s. 11). I detta samhälle, menar 
McRobbie, framställs feminismen som överflödig.  

En annan forskare som studerar flickskap och subjektivitet i det nyliberala 
samhället är Marnina Gonick, som bland annat har författat artikeln ”Between 
’Girl power’ and ’Reviving Ophelia’: Constituting the neoliberal girl subject” 
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år 2006. I artikeln skriver Gonick bland annat om hur två till synes motstridiga 
diskurser organiserar det samtida intresset för flickor, nämligen ’Girl power’ 
och ’Reviving Ophelia’. Gonick menar att båda dessa diskurser, trots att de 
står för diametralt olika typer av flickskap, deltar i produktionen av det nyli-
berala flicksubjektet. Å ena sidan finns den diskurs som idealiserar den obe-
roende individen och således ’Girl power’, medan det å andra sidan även finns 
en ängslighet kring de som inte lyckas uppnå ett sådant oberoende. Gonick 
menar vidare att båda dessa diskurser “participate in processes of individuali-
zation that . . . direct attention from structural explanations for inequality to-
ward explanations of personal circumstances and personality traits” (Gonick, 
2006, s. 2). 

De hittills presenterade studierna har problematiserat den till synes 
möjlighetsspäckade position som flickan har i samtiden. Detta är dock inte 
alltid fallet. Enligt historikern och flickforskaren Bodil Formark är historie-
vetenskapens okritiska hållning till samtidens numera hyllande av flickan pro-
blematisk. I ”Jösses flickor, vilket trassel! Historiska reflektioner kring flick-
forskningens uppgift i en flickfrämjande och postfeministisk tid” (2013) skri-
ver hon att:  

 

trots att det inte finns särskilt mycket relevant källmaterial och trots att flickor 
i hög utsträckning i det förflutna inte kunnat framträda vare sig som historiska 
subjekt eller aktörer så bedöms historieskrivningen om flickor vara både möj-
lig och angelägen just utifrån att flickors betydelse tidigare förbisetts på ett 
orättfärdigt sätt. Det kunskapsprojekt som påbörjats inom den historiska flick-
forskningen delar på detta vis flera av de kännetecken som delar av den kvin-
nohistoriska forskningen till en början hade. En väsentlig skillnad är dock att 
skrivandet av girl-story as herstory befinner sig i harmoni med omvärldens 
nyttoinriktade flickfrämjande. (Formark, 2013, s. 14) 

 

I förlängningen menar Formark alltså att ’flickskap’ i någon mån skrivs i sam-
klang med samtida, kulturella idéer om detta flickskaps sammansättning, och 
att dessa temporala och kulturella idéer inte problematiseras. Hon förespråkar 
med andra ord ett kritiskt förhållningssätt till aktuella idéer om flickor som 
emanciperade subjekt i skildrandet av deras historia: det vill säga, flickans 
historielöshet gentemot den nutida flickans framträdande position. På så vis 
talar Formark för att historieskrivningar som fokuserar flickor mycket mer 
borde fokusera flickskapets idémässiga konstruktion, liksom barndom har stu-
derats som något kulturellt och historiskt specifikt. Denna avhandling har för 
avsikt att studera just sådana idémässiga konstruktioner kring flickskap, också 
utifrån narrativet om den hyllade (här bokläsande) flickan i nutid. 

Denna avhandlings bidrag till de olika kategorier av tidigare forskning som 
presenterats i detta kapitel är blanda annat att den genusorienterade hållningen 
förenas med den generations- eller ålderskategoriserade. Vad gäller studiet av 
just unga, läsande feminina subjekt i historien återfinns främst den forskning 
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som redan nämnts och som fokuserar kvinnor eller barn i generella termer: 
Flints The woman reader, 1837–1914 (1993) och Jacks The woman reader 
(2012) fokuserar båda främst kvinnors läsande, och Grenbys The child reader, 
1700–1840 (2011) fokuserar främst barn i generella termer. Denna avhandling 
söker dock studera både genus och ålder i läsdiskurser genom sitt fokus på det 
unga, feminina subjektet. Intentionen i avhandlingen är vidare att studera detta 
subjekt utifrån en genealogisk ingång – det vill säga, att studera varianter, va-
riationer, formationer och omformationer av detta subjekt via ett antal viktiga 
historiska händelser under 1900-talet och början av 2000-talet. Att studera ett 
specifikt ungt, feminint subjektskap (alltså: den idag hyllade, läsande flickan) 
utifrån ett genealogiskt perspektiv bidrar bland annat med en maktanalys till 
denna existerande forskning och påvisar relationen mellan kunskap, makt och 
subjektivitet. Samtidigt påvisas sålunda den myriad av subjektsformationer 
som lagras i kategorin ’den läsande flickan’.   
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Teori och metod 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det teoretiska underlaget i avhandlingen är influerat av den foucauldianska 
genealogin (Foucault, 1970/1993; 1971/2008b) och är således främst diskurs-
analytiskt. Studieobjekten är texter, och dessa texter analyseras som diskur-
siva praktiker och händelser – vilka Michel Foucault mer vände sig till i och 
med skiftet från arkeologiska studier till genealogiska.4 I en genealogisk histo-
rieskrivning ställs frågor kring vad i nutida praktiker som finns kvar från histo-
rien och på vilket sätt det kvarstår i nuet. Syftet blir därmed att ”beskriva hur 
vissa aspekter av ett element härrör från och fortfarande delvis struktureras av 
komponenter från det förflutna” (Beronius, 1991, s. 50). Genealogins impera-
tiv är, med andra ord, att utifrån ett maktperspektiv problematisera det som 
annars tas för givet, och låta tron på att ”things could not have been otherwise” 
omförhandlas (Anaïs, 2013, s. 129). Den syftar till att problematisera den nu-
tid som ofta framställs som unik och skild från dess historia: ”det mörka för-
flutna som stavas myndighetstvång, makt och övergrepp, fördomar och mor-
alism gentemot samhällets svaga” (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 9).  

I avhandlingen studeras både nutida och historiska texter som handlar om 
flickors läsning. Avhandlingen söker därmed utröna möjliga utsagor: dess re-
gelbundenhet, släktskap, processuella karaktär och dess produktion av subjek-
tiveter. I detta kapitel diskuteras de centrala begrepp som analyserna i avhand-
lingen bygger på. Kapitlet inleds med ett resonemang kring det för avhand-
lingen och genealogin centrala händelsebegreppet (Foucault, 1970/1993; 
1971/2008b). I anslutning till diskussionen kring händelsebegreppet present-
eras kort materialet som studeras i avhandlingen samt tillvägagångssättet i 
analysen. Därefter diskuteras det subjektivitetsteoretiska i Foucaults arbeten 

                                                
4 Bacchi och Bonham (2014) menar att Foucault användande av begreppet ’diskurs’ 
har mer att göra med praktikbegreppet än med individuella uttalanden (som diskurs-
begreppet används i exempelvis konversationsanalys). De skriver att ”discursive prac-
tice . . . refers, not to people practising ‘discourse’ (i.e. language), but to how discourse 
(i.e.  knowledge) operates through ‘rules that are its own’, rules ‘proper to’ or imma-
nent within discursive practice” (Bacchi & Bonham, 2014, s. 182). 



 28 

samt begrepp som interpellation (Butler, 1995) och dispositif (Foucault, 
1977/1980). Subjektivitetstemat fortsätter därefter i ett avsnitt om feminism 
och subjektsgenealogi, för att slutligen avrundas av en blick mot erfarenhet 
som teoretiskt begrepp. 

I händelse av läsning 
Både den språkliga vändningen (Amirell, 2013; Salomon, 2010) och den 
rumsliga vändningen (Cronqvist, 2010; Withers, 2009) har format historieve-
tenskapen under 1900-talet. Foucaults tankar kring övervakningssamhället har 
använts flitigt i denna typ av historisk forskning, liksom Bourdieus begrepp 
kring sociala eller symboliska rum. I en poststrukturalistisk historiografisk 
tradition påtalas även hur historieskrivande tycks efterlikna eller eftersträva 
det litterära. Teoretiker som Hayden White (1975) och Robert F. Berkhofer 
(1997) har visat hur historieskrivning kan jämföras med poetiska skildringar, 
och som därmed analyseras med litteraturteoretiska verktyg. White menar 
bland annat att moderna historiepraktiker blir meningsfulla först då det för-
flutna kan hanteras som en begriplig enhet. Just detta beskrivs ofta som histo-
rieskrivandets logik. Peter Aronsson (2011) skriver att ”tanken att historiens 
förändringar inte bara är slumpmässiga utan styrs av en logik tillhör den hi-
storiska arsenalen för att skapa ordning och mening i gestaltningen av det för-
flutna” (Aronsson, 2011, s. 82).  

Det är denna logik som Foucault (1970/1993) söker undkomma då han fo-
kuserar historiens slumpmässighet och tillfälligheter snarare än dess enhetlig-
het, och då han lägger tyngdpunkten på händelser (1970/1993; 1971/ 2008b) 
snarare än strukturer. På många sätt är den foucauldianska genealogin upp-
ställd som en ren motsats till en historiesociologi som ämnar studera strukturer 
och långa tidssjok – åtminstone om man ser till Foucaults installationsföreläs-
ning Diskursens ordning från 1970. Objektet i den genealogiska undersök-
ningen utgörs av Historien; det handlar om en nedmontering av konstrukt-
ionen av Historien som allenarådande och andra historier, eller annan kun-
skap, får en mer framträdande plats (Ahlbeck-Rehn, 2010). Foucaults dekla-
ration om en återgång till händelsefokusering (1970/1993) kan med andra ord 
ses som en reaktion mot en historiesociologisk vetenskap som under tiden för 
Foucaults genealogiska skrivande hanterade historia i termer av just långa pro-
cesser och sega strukturer. Denna typ av historieskrivning förknippas bland 
annat med Annalesskolan med företrädare som exempelvis Lucien Febvre, 
Marc Bloch och Fernand Braudel (Burke, 1990). Annalesskolans historiker 
studerade först och främst ’den ekonomiska basen’, medan de under 1960-
talet allt mer vände sig till mentalitetshistoriska skildringar. Philippe Ariès 
Barndomens historia (1960) utgjorde den första mentalitetshistorien i vad som 
kom att bli Annalesskolans förskjutning från ekonomisk till kulturell analys 
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(Burke, 1990). Barndomens historia, liksom sexualitetens eller dödens histo-
ria, är alla delar av en historieskrivningstradition som allt mer kom att foku-
sera kulturen eller mentaliteten. Skildringen av de läsande flickorna i historien 
kan därmed även inbegripas i en sådan historia/historieskrivningstradition – 
men där händelsen har lyfts och möjligen relativiserats.          

De händelser som fokuseras i den här avhandlingen kan delas upp i två 
grupper: de som utgörs av det material som studeras i analyserna, och de som 
är definierade och utsållade under analysens gång. I den förra gruppen av hän-
delser återfinns här främst expertpublikationer från början av 1900-talet till 
2010-talet samt en frågelista som skickades ut av Nordiska museet i årsskiftet 
1999/2000, som handlar om läs- och skrivvanor. I den senare gruppen fokus-
eras diskurs- och subjektsformationer. Händelsebegreppet är med andra ord 
uppdelat så att det består av både en diskursiv del och en analytisk del – men 
där de båda beror av varandra. Dessa händelser antar därmed en tämligen an-
norlunda position och ontologisk status i relation till ’traditionell’ händelse-
historia. Att studera händelser, som Foucault förespråkade, är dock en förhål-
landevis vanlig ingång till historiska studier i den disciplin som kallas historia 
(Sewell, 2009). Däremot är karaktären av händelsen en annan, om en håller i 
åtanke att historiska händelser – även i vardagligt språk – ofta utgörs av revo-
lutioner, krig, och liknande:     
 

Med händelse bör man förstå inte ett beslut, ett fördrag, ett fältslag, utan ett 
styrkeförhållande som kastas om, en maktställning som intas, en vokabulär 
som övertas och vänds mot dem som använt den, ett herravälde som försvagas, 
urholkas, förgiftar sig självt, ett annat som i förklädnad gör entré. (Foucault, 
1971/2008b, s. 113)  
 

Utifrån citatet går det att utröna några aspekter av Foucaults händelsebegrepp 
som blir viktiga här: dels att en genealogisk historieskrivning inte ämnar söka 
ursprunget eller vad som egentligen hände; det vill säga, den realistiska am-
bitionen med historieskrivning är här inte syftet, och det som med fördel ska 
studeras är inte de stora och omvälvande händelser som historiker traditionellt 
har fokuserat (”med händelse bör man inte förstå ett beslut, ett fördrag, ett 
fältslag”); dels förstår vi även att maktanalysen är viktig i den här typen av 
historieskrivning (”ett styrkeförhållande som kastas om… ett herravälde som 
försvagas… ett annat som i förklädnad gör entré”); och slutligen kan vi även 
se att den historia som här skrivs till stor del baserar sig på diskursiva händel-
ser och processer (”en vokabulär som övertas och vänds mot dem som använt 
den”). Att studera händelser är även, eller därför, att studera ”temporala mu-
tationer av en och samma diskurs” (Hyrén, 2013, s. 231). Därmed kan exem-
pelvis en omformulering och omvärdering av barn- och tonårens intensiva läs-
ning, så som den förstås i 1940-talsläsundersökningarna som studeras i denna 
avhandling och som undersöks i kapitlet Läsa och växa, ses som en mutation 
av en utvecklingsorienterad diskurs som fokuserar det omogna och växande 
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(feminina) barnet. En annan diskursmutation utgörs exempelvis då läsningens 
’naturlighet’ och ’nödvändighet’, så som den förstås i samtliga läsundersök-
ningar som har studerats i avhandlingen, tar sig nya uttryck i lanseringen av 
objekt och subjekt under specifika tidsrymder.         

Historikern William H. Sewell Jr. menar att händelsebegreppet är relativt 
oteoretiserat i historievetenskapen. Hans eget händelsebegrepp, som utförligt 
målas upp i Logics of history (2009), är dock på många sätt olikt det av 
Foucault. I utvikningen och illustrationen av sitt händelsebegrepp så centrerar 
han dessutom en välkänd revolution – den franska – och skriver att en historisk 
händelse, enligt honom, definieras utifrån följande kriterier: ”(1) a ramified 
sequence of occurrences that (2) is recognized as notable by contemporaries, 
and that (3) results in durable transformations of structures” (Sewell, 2009, s. 
228). Skillnaden gentemot Foucaults händelsebegrepp är alltså främst att en 
historisk händelse, enligt Sewell, är erkänd som anmärkningsvärd av samtida 
– jämfört med Foucaults ’ett annat som i förklädnad gör entré’. Detta utgör 
även ett av argumenten för att göra en genealogisk undersökning, eller en så 
kallad ’nutidshistoria’ – för att få fatt på samtiden (Bartelson, 2016; Beronius, 
1991; Nilsson, 2008). Dock gör Sewell något intressant i sin analys av storm-
ningen av Bastiljen, vilket är den händelse han använder för att illustrera sitt 
händelsebegrepp; istället för att enbart beskriva själva händelsen som revolut-
ionen utgörs av, så beskriver han hur en semantisk förskjutning av begreppet 
’revolution’ kom att få stormningen av Bastiljen att uppfattas som en avgö-
rande del av revolutionen bara dagar efter att det skedde: 
 

The novel articulation that makes this happening a momentous event in world 
history is an act of signification. Terms – for example “Bastille” and “revolu-
tion”, but also “people”, “liberty”, “despotism”, and so on – took on authorita-
tive new meanings that, taken together, reshaped the political world. This im-
plies that events are, literally, significant: they signify something new and sur-
prising. They introduce new conceptions of what really exists (the violent 
crowd as the people’s will in action), of what is good (the people in ecstatic 
union), and of what is possible (revolution, a new kind of regeneration of the 
state and the nation). The most profound consequence of the taking of the Bas-
tille was, then, a reconstruction of the very categories of French political cul-
ture and political action. (Sewell, 2009, s. 245) 

         

Med andra ord är en historisk händelse, för Sewell, synonymt med en rearti-
kulation av något slag – vilket även Foucault skriver. Direkt översättningsbar 
är faktiskt just denna mening av Foucault hos Sewell, som menar att utöver 
parisarnas övertagande av begreppet ’revolution’ som fick det att handla om 
folkuppror eller folkstyre, så övertog de även ritualerna som användes av an-
cien régime och gjorde dem till sina egna – de vände ritualerna mot sina de-
spoter. Parisarnas handlingar var således redan symboliskt motiverade; de var 
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inskrivna i det gamla styrets handlingsmönster. När Foucault skriver om över-
tagandet av vokabulärer så har det även praktiska och materiella implikat-
ioner. Även om diskussionen här rör språkliga förändringar i tiden, så är dock 
sådana språkliga förändringar endast en del i en förändringsprocess som även 
innefattar just visuella, taktila och materiella element.    

I den här avhandlingen infogas de läsande flickorna i en mer generell läs-
historia. De olika temporaliteter som detta medför visar sig i nuets historise-
ring och det förflutnas otidsenligheter: det vill säga, det förflutnas närvaro i 
diskurser om de i nutid läsande flickorna, samt synliggörandet av det förflutna 
som nära och intimt. Att händelser definieras både utifrån en diskursiv förstå-
else av dem och utifrån en analytisk sådan, kan jämföras med Sewells studie 
av stormningen av Bastiljen där händelsen dels är den diskursivt viktiga 
’stormningen av Bastiljen’ och den analytiska reartikulationen av begreppet 
’revolution’. På samma vis är även denna avhandlings händelser, både de dis-
kursiva och de analytiska, förenade och icke skiljaktiga. I följande avsnitt re-
dogörs för materialet som har studerats i avhandlingen genom att närmare dis-
kutera vad som utgör en händelse i just detta analysarbete, samt vad som ’hän-
der’ med ett material som får benämningen ’händelse’.  

Material och analys 
Det studerade materialet i denna avhandling består främst av forskning och 
läsundersökningar som är publicerade från omkring 1900 fram till idag, samt 
en frågelista om läs- och skrivvanor som Nordiska museet skickade ut till sina 
meddelare i årsskiftet 1999/2000.5 Således är exempelvis en vetenskaplig stu-
die från 1913 ett historiskt och empiriskt material i avhandlingen. Viss forsk-
ning används även som material men i annat format, i den mån analyserna 
bygger på sådan forskning som har fokuserat andra delar av historien än den 
som studeras i avhandlingen. Denna kategori av forskning har främst studerat 
attityder och praktiker riktade mot kvinnliga läsare i historien, och inte vad 
eller hur flickor och kvinnor har läst i det förflutna.   

Det studerade materialet består alltså av texter, men detta och att materialet 
kallas diskursiva händelser, ska inte förstås som att de enbart analyseras som 
texter – istället ska de förstås som utsagor. Foucault menade att utsagor är 
händelser snarare än enbart språk eller text, och att utsagor bör ses som hän-
delser då de, likt händelser, framträder och försvinner under vissa tidsbeting-
elser. Genom att i avhandlingen definiera det studerade materialet som ’hän-
delser’ så betonas materialets, eller publikationernas, diskursiva och materi-
ella inflytande på läsområdet. Det är alltså inte enbart intressant vad en utsaga 
innehåller rent språkligt, utan hur det har fått den position som det har fått – 

                                                
5 Frågeformuläret som Nordiska museet skickade ut finns som bilaga.   
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hur det har blivit möjligt att yttra det som yttras, och den materialitet den upp-
bärs av. I Vetandets arkeologi (1969/2002) skriver Foucault:  
 

För att en sekvens av ett språkelement skall kunna betraktas och analyseras 
som en utsaga måste den fylla ett fjärde villkor: den måste ha en materiell ex-
istens. Skulle man kunna tala om en utsaga om en röst inte hade formulerat 
den, om det inte fanns en yta som bar dess tecken, om den inte tagit gestalt i 
ett förnimbart element och om den inte hade lämnat spår – om så enbart för 
några ögonblick – i ett minne eller ett rum? Skulle man kunna tala om en utsaga 
som en ideell och stum figur? Utsagan framträder alltid i en materiell påtaglig-
het, även om denna är dold, även om den är dömd att upplösas så snart den 
uppträtt. (Foucault, 1969/2002, s. 131)    
 

Vidare menar Foucault att den historiska analysen av utsagor inte tar hänsyn 
till tolkningen av diverse utsagor, utan ser till utsagans själva existens, ”what 
it means to them to have come into existence, to have left traces, and perhaps 
to remain there, awaiting the moment when they might be of use once more” 
(Foucault citerad i Bacchi & Bonham, 2014, s. 184). Läsvaneundersökning-
arna som studeras i avhandlingen analyseras därför inte på grammatisk eller 
syntaxnivå. De analyseras som utsagor med en viss materialitet, som histo-
riska händelser som underrättar analysen om mer än det rent språkliga i texten; 
om exempelvis läsvaneundersökningen som reglerande och ordnande praktik. 
En utsaga, här ett textmaterial, kan påvisa diskursformationen, den diskursiva 
praktik inom vilken den existerar. Denna diskursiva praktik består av ”en 
mängd anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum, som under 
en bestämd epok och för en given social, ekonomisk, geografisk eller språklig 
krets har definierat de villkor under vilka utsägelsefunktionen utövas” 
(Foucault, 1969/2002, s. 151).  

Mer konkret betyder detta att läsundersökningarna som studeras i avhand-
lingen analyseras utifrån a) vilka flickläsarsubjekt som lanseras, b) dess ve-
tenskapliga anspråk, det vill säga vilken vetenskaplig diskurs som åberopas 
både stilmässigt och innehållsmässigt; och c) proceduren, det vill säga hur 
undersökningen är genomförd, och hur detta genomförande förmår de indivi-
der som ingår i studien att reflektera över sina beteenden, inordna sig i vissa 
förutbestämda kategorier samt möjligen korrigera sina beteenden. Utöver 
detta studeras även den specifika utsagans (läsundersökningens) historiska 
kvarlevor, exempelvis i form av ’kvarglömd’ moralism i en nutid där barnets 
behov och egna kompetens bör tas i beaktning (mer om detta i kapitlet Läsa 
och växa) eller den nutida förståelsen av barns och ungas läsning som bär res-
ter av diskurser som tidigare i historien har fokuserat barns och ungas läsning 
(som argumenteras för i kapitlet Om formation).    

I kapitlet Gömställen där kvinnors och flickors egna berättelser om sitt 
läsande undersöks, så definieras både den frågelista som Nordiska museet 
skickade ut till sina meddelare i årsskiftet 1999/2000 som en händelse och 
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även de enskilda svar på denna frågelista som kvinnor och flickor sedermera 
skickade in till Nordiska museet. Detta eftersom både frågelistan och de svar 
som frågelistan resulterade i ses som enskilda utsagor i en händelseserie 
(Foucault, 1970/1993) – här nämligen den konkreta kedjan från fråga till svar. 
Dessa händelser studeras mot bakgrund av de analyser som görs i kapitlen som 
föregår det samt det dispositif som där har målats fram, och materialet analy-
seras därmed utifrån a) hur dispositifets subjektsproducerande sida blir synligt 
i frågelistan och dess svar; b) vilka komponenter av dispositifet som blir syn-
ligt i frågelistan och dess svar; och c) hur flickorna och kvinnorna förhåller 
sig till och förhandlar dispositifet och dess subjektsproducerande sida. Samt-
liga brev skrivna av kvinnor har studerats, det vill säga omkring 159 stycken 
av totalt ca 201. Majoriteten av de som svarat på frågelistan är alltså kvinnor. 
Samtliga meddelare har anonymiserats, trots att en del anger i sina brev att de 
kan nämnas med namn. Anonymiseringen har dock gjorts av både etiska och 
praktiska skäl, och den enda informationen som delges är kön och ålder. 

Materialet, som presenteras mer ingående i de enskilda analyskapitlen, har 
valts på grundval av dess förening av centrala teman i syftesformuleringen: 
flickor, läsning och medborgarskap. Materialet är på så vis valt utifrån hur 
talande det är för att se olika subjektsformationer av olika slag. Urvalsproces-
sen har således utgjort en stor del av analysarbetet, och de publikationer som 
slutligen valts att fokusera kring har alla bildat kuggar i de kugghjul som är 
det studerade dispositifet – detta genom att de enskilda texterna som studeras 
refererar till och gör anspråk på vetenskaplighet och andra vetenskapliga pro-
dukter, samt förenar de teman som just nämndes. I det studerade materialet 
finns även läsundersökningar som i sammanhanget kan anses vara auktorita-
tiva, exempelvis de läsvaneundersökningar som ingår i serien Statens offent-
liga utredningar. Dessa undersökningar har som syfte att generera åtgärdsför-
slag som innebär dirigeringar eller omdirigeringar av statsfinanser. I dessa ut-
redningar refererar man även till en stor del av det övriga material som valts 
som studieobjekt i avhandlingen, och utredningarna är vidare ofta spridda i 
olika forum där läsfrämjande och/eller befolkningens läsvanor uppmärksam-
mas. Det material som har valts till studieobjekt utgör således händelser av 
relevans för avhandlingens syfte av innehållsliga/diskursiva och spridnings-
mässiga skäl.   

Materialet är vidare av olika genrer som är publicerade under olika tidspe-
rioder. Att dra slutsatser och i viss mån jämföra dessa publikationer för att 
exempelvis se diskursförändringar över tid utgör därmed en potentiell svårig-
het. I avhandlingen har materialet till viss del renodlats; de primära källorna 
utgörs av mer eller mindre omfattande läsundersökningar av framför allt barns 
och ungas läsning. Det finns även i de allra flesta fall, som nämnts, en explicit 
intertextualitet i form av referenser läsundersökningarna emellan, som således 
styrker dess genremässiga släktskap. Dessutom antas vissa diskurser genom-
syra tämligen skilda praktiker. Konkret betyder detta att ”ingen på förhand 
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uppgjord hierarki mellan dokument av olika slag” existerar; alla texter place-
ras ”på samma nivå” vare sig de utgör ”en filosofisk traktat av en uppburen 
filosof, en pamflett av en obskyr revolutionär eller en journalanteckning av en 
okänd sinnessjukhusläkare” (Nilsson, 2008, s. 184).        

Redan här och i inledningen har begreppet ’dispositif’ nämnts i relation till 
det studerade materialet samt i egenskap av dispositifet som ett subjektspro-
ducerande maskineri. I följande avsnitt diskuteras detta begrepp närmare.    

Dispositif och subjektsproduktion 
Om genealogin i sin tur ställer frågan om den jordmån som har sett oss födas, 
om det språk vi talar och lagarna som styr oss, så är det för att kasta ljus över 
de olikartade system som under masken av vårt jag berövar oss all identitet. 
(Michel Foucault, 1971/2008b, s. 120) 
 

poststructuralism is one of the critical theories that inspired the practice of his-
tory as critique in its late twentieth-century form, a practice that needs to be 
protected and reinforced in the face of a conservative revolution that, in the 
academy as in politics, seeks to discredit critique as disruptive, discordant, 
even disloyal. Those on the left who welcome the end of poststructuralism in 
the name of ’truth’ about the experiences of women, workers, postcolonial sub-
jects and minorities unwittingly join their colleagues on the right who associate 
anti-relativism with morality. . . . My argument, to put it briefly, is that post-
structuralist history is not only possible, but necessary. Now more than ever. 
(Joan W. Scott, 2007, s. 21)  

 

I Foucaults senare arbeten fokuserade han uttryckligen icke-diskursiva ele-
ment, och beskriver dessa som institutioner: ”everything which functions in a 
society as a system of constraint and which isn’t an utterance, in short, all the 
field of the non-discursive social, is an institution” (Foucault, 1977/1980, ss. 
197–198). Han börjar här skriva och tala om dispositifet: denna mer omfat-
tande form som inbegriper både diskursiva och icke-diskursiva element. I The 
confession of the flesh (1977/1980) definierar Foucault dispositif på följande 
sätt (här benämnt som ’apparatus’ som är den engelska översättningen av dis-
positif):   
 

… a thoroughly heterogeneous ensemble consisting of discourses, institutions, 
architectural forms, regulatory decisions, laws, administrative measures, sci-
entific statements, philosophical, moral and philanthropic propositions – in 
short, the said as much as the unsaid. Such are the elements of the apparatus. 
The apparatus itself is the system of relations that can be established between 
these elements. (Foucault, 1977/1980, s. 194)  
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I den intervju som citatet är hämtat från menar Foucault även att ”the appa-
ratus is essentially of a strategic nature” (Foucault, 1977/1980, s. 196) och 
hänvisar till dess manipulation av krafter: ”either developing them in a partic-
ular direction, blocking them, stabilising them, utilising them, etc.” (Foucault, 
1977/1980, s. 196). Dispositifet är alltså alltid, menar han, inskrivet i ett makt-
spel. Detta maktspel inbegriper även vissa kunskaper som både utgår ifrån 
dispositifet och samtidigt villkorar det. Dispositifet består således av ”strate-
gies of relations of forces supporting, and supported by, types of knowledge” 
(Foucault, 1977/1980, s. 196).  

De icke-diskursiva eller institutionella element som Foucault menar att dis-
positifet utgörs av tolkas här utifrån en kort fras: ”makten har blivit material-
istisk” ur Maktens maskor från 1976 (Foucault, 2008c, s. 217). Utifrån denna 
fras kan det icke-diskursiva i dispositifet tydas som exempelvis de rumsliga 
eller arkitektoniska system som ordnar och reglerar kroppar. Foucault skriver 
i samma essä om hur makten riktar in sig på den fysiska kroppen: ”den måste 
handskas med sådana saker som kroppen och livet” (Foucault, 2008c, s. 217). 
Detta visar han exempelvis i Övervakning och straff (1975/2017) där han ur-
skiljer disciplinen som en av de makttekniker som präglar moderniteten, eller 
då han urskiljer biopolitiken som ytterligare en sådan maktteknik (Viljan att 
veta, 1976/2002a; Samhället måste försvaras, 2008d). Här tolkas alltså 
Foucaults ord ”makten har blivit materialistisk” som ett sätt att påvisa hur det 
materiella ständigt antar olika och nya former, och därmed är flyktigt och till-
fälligt. Sensationer eller intentioner, exempelvis, är därför alltid framförhand-
lade av makten. I denna avhandling kan den biopolitiska maktens närvaro 
skönjas i de publikationer som produceras efter andra världskriget – då man 
fokuserar hela befolkningen, eller åtminstone stora delar av den, i regelbundna 
och sociodemografiska läsvaneundersökningar. Den rumsliga regleringen av 
kroppar framkommer i flickornas och kvinnornas egna berättelser om sitt 
läsande i det sista empiriska kapitlet i denna avhandling. Där används 
Foucaults heterotopibegrepp för att söka förstå och förklara bland annat de 
rumsliga villkor och möjligheter som läsningen har gett upphov till för de be-
rättande flickorna och kvinnorna. Om heterotopier skriver Foucaults främst i 
essän ”Andra rum” (1967/2008a), och begreppet diskuteras mer i kapitlet 
Gömställen. 

Dispositifbegreppet utgör en väsentlig del i denna avhandling. Det är, likt 
de analytiska händelser som utkristalliseras i analysen av läsvaneundersök-
ningar, något som mejslas fram under analysens gång. Det studerade disposi-
tifet är det som har producerat och som producerar figurationen ’den goda, 
läsande flickan’. I What is an apparatus? (2009) sammanfattar Giorgio 
Agamben Foucaults dispositif genom att bryta ner det i tre punkter. Dessa tre 
punkter fokuserar dispositifets sammansättning (det består av en samling 
heterogena element som inkluderar ”virtually anything, linguistic and nonlin-
guistic, under the same heading: discourses, institutions, buildings, laws, po-
lice measures, philosophical propositions, and so on” (Agamben, 2009, ss. 2–
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3), dess funktion (nämligen att dispositifet alltid har en strategisk sådan, och 
ingår således i en maktrelation), samt dess position (att dispositifet uppenbaras 
i korsningen mellan maktrelationer och kunskapsrelationer) (Agamben, 
2009). Gilles Deleuze har tidigare, i en rubriksmässigt besläktad essä (What is 
a dispositif?) från 1992, hanterat dispositifen mer i samklang med det 
assemblange som han själv omskriver och som mer än Foucaults dispositif 
består av rörelser som söker undkomma totalitet. Legg (2011) skriver: 
 

Deleuze’s apparatuses have dimensions of visibility, enunciation, force and 
subjectification. . . . Rather than ordering and capturing with omniscient fore-
sight, apparatuses gets muddled and mix things up, producing subjectivities 
which escape and need to be reinserted into a different ‘multiplicity’, forcing 
a constant reconsideration of the ‘new’. . . . If apparatuses are so dynamic and 
messy then why, Deleuze asks, has Foucault been read as scribing the victory 
of power . . ., not of resistance? (Legg, 2011, s. 131)  

 

I essän av Deleuze skriver han att de första två dimensionerna av ett dispositif 
som Foucault extraherar är ”the curves of visibility and the curves of utter-
ances” (Deleuze, 1992, s. 339). Han beskriver vidare dispositif som ”machi-
nes” (Deleuze, 1992, s. 339) som ”make one see and talk” (Deleuze, 1992, s. 
339). Synligheten som dispositifet erbjuder kastar inte ljus på redan existe-
rande objekt, menar Deleuze, utan formger figurer som inte går att separera 
från dispositifet. Utan ljuset eller synligheten kan objektet inte existera. An-
gående ”the curves of utterances” (Deleuze, 1992, s. 339) skriver han: 
 

Utterances in turn refer to the lines of enunciation where the differential posi-
tions of the elements of an utterance are distributed. And the curves themselves 
are utterances because enunciations are curves that distribute variables and a 
science at a given moment, or a literary genre or a state of laws or a social 
movement are precisely defined by the regimes of utterances they engender. 
They are neither subjects nor objects but regimes that must be defined for the 
visible and the utterable with their derivations, transformations, mutations. 
(Deleuze, 1992, s. 339) 

           

De andra linjerna som Deleuze målar upp i Foucaults dispositif är ”lines of 
force” (Deleuze, 1992, s. 339) och ”lines of subjectification” (Deleuze, 1992, 
s. 340). Agamben (2009) utvecklar detta sistnämnda i sin text. Han skriver 
bland annat att ”the term ’apparatus’ designates that in which, and through 
which, one realizes a pure activity of governance devoid of any foundation in 
being. This is the reason why apparatuses must always imply a process of 
subjectification, that is to say, they must produce their subjects” (Agamben, 
2009, s. 11). Han menar vidare att det existerar två ’klasser’: ’living beings’ 
och dispositifs, och mellan dessa två existerar en tredje klass: subjekt. Subjek-
ten är ett resultat av relationen och ”the relentless fight” (Agamben, 2009, s. 
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14) mellan ’living beings’ och dispositifen. Således kan en individ vara före-
mål för multipla subjektionsprocesser. 

Denna avhandling studerar de subjektioner och subjektiveringsprocesser 
som ägt och äger rum inom det dispositif som omgärdar studieobjektet. Detta 
nutida dispositif kartläggs i kapitlet Om formation men bygger på de tidigare 
kapitlen i avhandlingen. Studieobjektet är mer specifikt diskurser och prakti-
ker i relation till ’den läsande flickan’ – det vill säga subjektiveringsprocesser. 
Ett läsningens dispositif förankrar den läsande flickan i ett flertal diskurser, 
institutioner, arkitekturer, föreskrivande procedurer, lagar, administrativa åt-
gärder, vetenskapliga uttalanden, filosofiska, moraliska och filantropiska för-
slag (för att återkoppla till Foucaults egen definition av dispositif). En läsning-
ens dispositif kan således inbegripa läsningens kroppslighet, bokhyllornas 
komposition, husförhören och skolplikten, den goda läsaren, bokmarknaden – 
för att nämna några. De läsande flickorna positionerar sig och positioneras 
någon (historisk) gång längst den ’linje’ (i Deleuze vokabulär) som utgör 
läsandets disponering av synlighet och subjektion, och de gör detta i relation 
till formuleringar, uppfattningar och moraliska påbud gällande läsande. Alla 
de element som nämnts hittills – det vill säga det kroppsliga läsandet, läsva-
neundersökningar, och så vidare – har som gemensam nämnare att de produ-
cerar läsande flickor på specifika sätt. Empiriskt medför detta en flora av 
material som alla inbegrips i dispositifet: läskampanjer, rådgivningsskrifter, 
statliga offentliga utredningar, läsvaneundersökningar, husförhör, vetenskap-
liga texter. I avhandlingen fokuseras särskilt de expertproducerade läsunder-
sökningar som publicerats under 1900- och 2000-talet, eftersom detta exempel 
synliggör både en praktik och en idéhistorisk kontextualisering. I analyserna 
anlitas dock även andra källor i syfte att resonera kring diskursernas och dis-
positifets omfattning och spridning.   

I avhandlingen, liksom i den foucauldianska genealogin, anlitas begreppen 
subjektivering och subjektion. Detta/dessa begrepp bör ses som en process och 
en position, och därjämte som en glidande skala och som något konstitue-
rande. Subjekt, som här ses som en produkt av en viss diskurs, undergår och 
ingår i subjektionsprocesser; innehar en mångfald av subjektspositioner och 
kan ta aktivt avstånd från lämpliga sådana positioner.  Foucaults etiska projekt 
har med detta att göra: att genom kunskapen, skapandet och omsorgen om sig 
själv erhålla en ”förmåga att skapa en vacker existens” (Hyrén, 2013, s. 20). 
Denna ’vackra existens’ är dels beroende av det samtida fragmenterade sub-
jektets sammansättning – det vill säga, den mångfald av subjektspositioner 
som ett subjekt innehar eller den styrning som producerar fragmenterade sub-
jekt. Beroendeförhållandet till denna specifika (och liberala) styrning har med 
maktens produktiva aspekter att göra, där subjektskapet möjliggörs. Här finns 
även tillfälle för en typ av ’aktiv’ subjektivering som kan utföras i dialog eller 
motstånd till de positioner som erbjuds individen. Foucault menar att en mak-
tanalys bör börja i motståndet (Foucault, 1982), även om detta motstånd sällan 
är konkret i ett samhälle där maktens våld endast undantagsvis är bokstavligt. 
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Motståndet blir snarare att söka enhetlighet, att ”kasta ljus över de olikartade 
system som under masken av vårt jag berövar oss all identitet” (Foucault, 
1971/2008b, s. 120). Således har inte bara genealogin som forskningsperspek-
tiv en etisk aspekt, utan även genealogin som subjektiveringsprocess. Det ge-
nealogiska projektet kan med andra ord bedrivas både på ett samhällsanalytisk 
och individuellt plan för att historisera värden och påvisa alternativ.  

I avhandlingen definieras subjektion som den process som resulterar i kon-
stituerandet av en subjektivitet eller subjektsposition. Denna subjektivitet är 
alltså bara en av alla möjliga subjektiviteter som erbjuds i organiseringen av 
ett medvetet och moraliskt själv. I en avhandling om självskapelseetik skriver 
statsvetaren Johan Hyrén (2013) bland annat om hur Foucaults historiserande 
av etiken; en etik som i modern tid utgörs ”av idén om den av kulturen för-
tryckta ’människan’” (Hyrén, 2013, s. 68):     
 

Den etiska substansen utgörs under denna period, vad jag kan förstå, till stor 
del av begäret (men också av andra egenskaper som av humanismen påstås 
vara specifikt mänskliga så som förnuft, rationalitet, etcetera). Den del av den 
etiska substansen som fokuserar begäret, verkar komma som ett inverterat arv 
ifrån kristendomen, eller kanske snarare som en reaktion mot den. Försöken 
att överkomma och tysta köttets lustar, har nu bytts mot en idé om frigörelse. I 
den Freudianska berättelsen finns föreställningen om en natur och ett begär 
(kopplat till det omedvetna och dess lustprincip) som på ett osunt vis förtrycks 
av den kristna kulturen (vilken förbinds med realitetsprincipen i medvetandet). 
Ur denna berättelse emanerar en föreställning om förtryck och ett behov av 
frigörelse. (Hyrén, 2013, s. 68) 

 

Om disciplinen (som föregår biopolitiken i Foucaults arbeten) sökte tukta sex-
ualiteten, så existerar den biopolitiska maktpraktiken ”i symbios med den 
Freudianska etiken som betonar frigörelse från kulturens förtryck” (Hyrén, 
2013, s. 76; se även exempelvis Foucault, 2008d; Foucault, 2014). Den bio-
politiska makten är således produktiv (liksom all makt) då den eldar på en 
frigörelseiver samt då den skapar subjekt (eller subjektiviteter) som inhämtar 
kunskap om sig själva – eftersom denna kunskap är nödvändig i frigörelsepro-
cessen. I denna kontext och utifrån denna typ av subjektiveringsprocess blir 
således utbildning och bildning väsentligt. Litteraturläsande kan tolkas som 
ett sätt för individen att frigöra sig från det fragmentariska ’blivandet’ och 
söka alternativa livsmanus och harmoni eller enhetlighet i sig själv. Den kan 
även tolkas som ett sätt att inhämta kunskap som föser individen i diverse 
riktningar – mot diverse subjektiviteter – genom estetiskt och psykologiskt 
tilltalande narrativ (där en typ av aktiv och (meta)reflekterande subjektivering 
uteblir). Litteraturläsning kan även sägas utgöra en kroppslig tuktning genom 
vilken individen tystnar, stillnar, begrundar, empatiserar. 

Genom att fokusera dispositif inlemmas därmed institutioner (det vill säga 
icke-diskursiva element) i analysen, och ett ökat fokus på just subjektivering. 
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I avhandlingen är även ett genusperspektiv inkorporerat, vilket Foucault har 
kritiserats för att utelämna i sina studier om subjektivering. I det följande dis-
kuteras just detta i relation till avhandlingens syfte.  

Den läsande flickans subjektsgenealogi 
 

A more radical feminist politics (and a more radical feminist history) seems to 
me to require a more radical epistemology. Precisely because it addresses ques-
tions of epistemology, relativizes the status of all knowledge, links knowledge 
and power, and theorizes these in terms of the operations of difference, I think 
post-structuralism (or at least some of the approaches generally associated with 
Michel Foucault and Jacques Derrida) can offer feminism a powerful analytic 
perspective. (Scott, 1999, s. 4)  
 

Då man i den genealogiska traditionen kullkastar påstådda objektiviteter un-
dergår både forskaren och ’subjektet’ i subjektsgenealogin samma särplock-
ande process som Historien. Detta särplockande bygger förstås på kritiska am-
bitioner och studiet av subjektivering är därmed ett av genealogins mest bety-
delsefulla syften. I ”The subject and power” (1982) skriver Foucault bland 
annat att “in the nineteenth century, the struggle against exploitation came into 
the foreground. And nowadays, the struggle against the forms of subjection - 
against the submission of subjectivity – is becoming more and more im-
portant” (Foucault, 1982, s. 782). Denna strid, som enligt Foucault karakteri-
serar vår samtid, manar således till en genealogisk granskning av själva stri-
dens premisser. Subjektet i det genealogiska projektet är i någon form ett 
’icke-subjekt’ – det existerar bara (eller kan endast studeras) utifrån dess re-
lation till de praktiker och institutioner som granskas. Så blir exempelvis den 
läsande flickan till i läsvaneundersökningarnas tabeller och staplar. Utöver att 
studieobjektet i genealogin kan sägas utgöras av ’Historien’ (i vissa fall) så 
utgörs detta även av subjektivering och subjektiveringsprocesser, vilket för-
stås inverkar på synen på erfarenhet och kroppslighet. Det material som stu-
deras i sådan forskning kommunicerar inte ensidigt mellan objekt och subjekt 
utan utgör och utgörs snarast av både forskaren och den historia som studeras.  

På så vis kan relationen mellan subjekt, objekt och text här definieras som 
en inneslutande process – möjligen just en sådan inneslutande process som 
Foucault själv omskriver då han resonerar kring diskursers inneslutning (ex. 
Foucault, 1969/2012; 1970/1993). Det enda rimliga sättet att som forskare 
komma undan denna inneslutning är att historisera ’naturligheter’ i samtiden; 
det vill säga vedertagna praktiker och arrangemang. Genushistorikern Joan W. 
Scott argumenterar för att den poststrukturalistiska teoribildningen utgör 
själva premissen för att en kritik ska vara möjlig (Scott, 2007). I introdukt-
ionen till Gender and the Politics of History (1999) bemöter hon det fördö-
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mande som riktas mot poststrukturalismens relativiserande angreppssätt ge-
nom att peka på dess oumbärlighet i ett kritiskt arbete. Hon skriver bland annat 
att ”it is precisely by exposing the illusion of the permanence or enduring truth 
of any particular knowledge of sexual difference that feminism necessarily 
historicizes history and politics and opens the way for change” (Scott, 1999, 
ss. 10–11). Mycket av den kritik som riktas mot Foucaults radikala epistemo-
logi kommer från genusteoretiskt eller feministiskt håll. I det följande resone-
ras kring hur Foucaults teorier kan samsas med en genusteoretisk ingång i 
studiet av läsande flickor.     

Mellan de två första banden av Sexualitetens historia (1976/1984) sker ett 
skifte, där det första bandet tecknar en genealogisk historieskrivning och det 
andra en subjektsgenealogi: eller, där det första hanterar subjektion, och det 
andra subjektivering. Subjektionen karakteriseras av dominanta disciplinära 
teknologier och praktiker som konstituerar subjekt, medan subjektivering 
handlar om subjektets aktiva konstituerande av sig själv (MacLaren, 2002). 
Det är främst detta sistnämnda som här nu ska resoneras kring, i anslutning 
till feministisk tillämpning och kritik av Foucaults arbete. Diskussionen kny-
ter även samman tidigare avsnitt om makt och subjektivering. I syfte att lyfta 
fram centrala delar av Foucaults subjektsgenealogi börjar här diskussionen 
med utvalda delar av den kritik som hans teorier har fått från feministiskt håll. 
Då avhandlingen centrerar läsande flickor blir den feministiska kritiken vä-
sentlig, samtidigt som den även skildrar viktiga teoretiska aspekter som blir 
av vikt för den här studien – både i syfte att ytterligare kasta ljus på centrala 
begrepp, och i syfte att problematisera den foucauldianska genealogins funda-
ment.  

Det genealogiska historieskrivandet fokuserar ofta konstituerandet av sub-
jekt genom disciplin och normaliserande praktiker, som nämndes inlednings-
vis, medan subjektiveringen – som främst teoretiseras i band två och tre av 
Sexualitetens historia (Foucault, 1984/2002b; 1984/2002c) – brukar kategori-
seras till Foucaults etiska period. Där handlar det alltså främst om subjektets 
aktiva konstituerande av sig själv, och om individens beteende och uppfö-
rande. Enligt Margaret MacLaren (2002) har mycket av den feministiska kri-
tiken (vid tiden för hennes skrivande) fokuserat det första bandet i Sexuali-
tetens historia, vilket dels kan bero på dess fokus på disciplinära och norma-
liserande maktteknologier och praktiker – den främsta kritiken mot Foucault 
från feministiskt håll har till stor del att göra med den poststrukturalistiska 
ansatsens oförenlighet med en emancipatorisk och progressiv politik. 
Foucaults maktbegrepp, som ”’power as every-where’ leaves no way to dis-
tinguish the difference in power between the dominators and the dominated” 
(MacLaren, 2002, s. 2). En typ av maktanalys där det tydliggörs vem/vilka 
som utövar makt över vem/vilka är en väsentlig del av feministisk analys. 
Möjligheterna till motstånd och aktörskap är inkluderade i denna kritik, men 
däremot kan den feministiska kritiken av subjektets (försvårade) motstånds-
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potential hos Foucault möjligen nyanseras något – vilket MacLaren gör, ge-
nom att peka på ett citat av Foucault:      
 

Foucault himself says, “Should it be said that one is always ‘inside’ power, 
[that] there is no ‘escaping it, [that] there is no absolute outside where it is 
concerned, because one is always subject to the law in any case? . . . This would 
be to misunderstand the strictly relational character of power relationships”. . 
. . Although power is everywhere, according to Foucault, freedom is still pos-
sible. In fact, freedom and power are necessarily connected. If there is no pos-
sibility for freedom, then there is no relationship of power, but rather a state of 
domination. (MacLaren, 2002, ss. 48-49)  

 

Roddy Nilsson (2008) skriver att styrningsrationaliteten, som alltså är en 
maktkonfiguration jämte disciplin och biomakt, innebär ”en inkorporering av 
frihetliga strävanden i de mekanismer som styr och vägleder människans 
handlingar” (Nilsson, 2008, s. 128). Makt förutsätter på så vis frihet, liksom 
frihet förutsätter makt. På samma vis förutsätter disciplinära teknologier och 
normaliserande praktiker ett motstånd, där exempelvis termer som produce-
rats i syfte att etikettera risk blir övertagna av och använda i syfte att utmana 
makten. Detta pekar dock mot att sådant motstånd är en fullständig del av do-
minanta kulturella formationer (Dean, 1994) – att utöva motstånd blir således 
att ”vältra sig i utsvävningar” (Althusser, 1976, s. 150), som Foucaults lärare 
Althusser skrev. Dock utgörs Foucaults maktbegrepp av en rörlighet; ”power 
is perpetually unsatisfied, forever in search of more pleasures to regulate” 
(Dean, 1994, s. 291), vilket gör att det även skapas utrymme för motstånd: 
 

Power is thus never fully in control, never totalitarian, and it is in the pleasure 
of always being one step ahead of power that Foucault locates resistance: in 
the invisible but felt, tangible relation of power and pleasure. Because in his 
world, like Freud’s, everyone’s thoughts are revealed even as they hide them, 
the subject is at once in the light and inaccessible. (Dean, 1994, s. 291)      

 

Foucault skrev inte särskilt mycket om motstånd dock, vilket också har upp-
märksammats av feministiska teoretiker. Däremot menade han att ’omsorgen 
om sig själv’ kan utgöra en typ av motstånd, vilket han skriver om i det sista 
bandet av Sexualitetens historia. Genom att kontrollera sig själv och därige-
nom få makt över sitt liv, att ”tygla sina strävanden efter makt och dominans 
över andra” (Nilsson, 2008, s. 149) kan man således ”finna och utforska 
vägarna ut ur de osynliga bojor som fjättrar det moderna subjektet” (Nilsson, 
2008, s. 149). Att bli ett etiskt subjekt, enligt Foucault, är att utveckla sitt för-
hållningssätt till den egna kroppen. Självteknologier utgör alltså den andra si-
dan av dominans: ”both exist simultaneously in tension with one another. To 
the extent that one engages in what Foucault calls ’a critical ontology of our-
selves’ – that is, examining how we came to think, do, and be what we are 
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with the possible goal of no longer doing, thinking, and being in the same way 
– one engages in a practice of freedom” (MacLaren, 2002, s. 166). Frihets-
praktiker äger dock inte rum utanför normaliseringsdiskurser eller sociala 
praktiker, ”but they may reveal their contingent character and, in turn, allow 
for new possibilities” (MacLaren, 2002, s. 166).  

Dessa beskrivningar av det fria subjektet kan dock ytterligare problemati-
seras ur ett feministiskt perspektiv. Även om Foucault själv skrev om att den 
självkonstituerande praktiken under antiken var förbehållen en liten priviligi-
erad grupp och inte stora befolkningar som idag, så tangerar mycket av det 
som definierar det ’fria subjektet’ ett främst manligt etiskt subjektsblivande. 
Foucaults försummelse av genus i subjektsgenealogin har beskrivits av Caro-
lyn J. Dean (1994) som central i hans därtill försummande av aktörskap i do-
minerande kulturella formationer. I sitt resonemang kring en essä skriven av 
Lynn Hunt pekar Dean på hur Hunt argumenterar för att Foucault flätar sam-
man subjektivitet med ”the integral, egoistical, desiring male self of Enlight-
enment materialism and so how he presumes rather than explains the historical 
process by which subjectivity is gendered” (Dean, 1994, s. 281). Denna and-
rocentrism menar dock exempelvis Jana Sawicki (citerad i Still, 1994) snarare 
bör ses som en ”division of labour – those specializing in the history of women 
are the best suited to the task of writing that history” (Still, 1994, s. 152); 
liksom Margaret MacLaren (2002) menar att hans teoretiserande av manlig 
subjektivitet hjälper oss att granska konstruktioner av maskulinitet vilket inte 
utesluter formuleringar av genealogier om det kvinnliga subjektet.  

Joan W. Scott, som nämndes ovan, är en av frontfigurerna i skrivandet av 
kvinnohistoria med foucauldianska influenser. Genom att anlita en poststruk-
turalistisk epistemologi har hon exempelvis visat hur arbetarklassens historia 
också är en historia om könsskillnader. I Gender and the politics of history 
(1999) definierar hon genus som ”the social organization of sexual difference” 
(Scott, 1999, s. 2). I sitt arbete beskriver hon sin närhet till den foucauldianska 
analysen av kunskap och makt, social organisation och skillnadsgörande:   
 

Gender, in these essays, means knowledge about sexual difference. I use 
knowledge, following Michel Foucault, to mean the understanding produced 
by cultures and societies of human relationships, in this case of those between 
men and women. Such knowledge is not absolute or true, but always relative. 
It is produced in complex ways within large epistemic frames that themselves 
have an (at least quasi-autonomous) history. Its uses and meanings become 
contested politically and are the means by which relationships of power – of 
domination and subordination – are constructed. Knowledge refers not only to 
ideas but to institutions and structures, everyday practices as well as special-
ized rituals, all of which constitute social relationships. Knowledge is a way of 
ordering the world; as such it is not prior to social organization, it is inseparable 
from social organization. (Scott, 1999, s. 2)     
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Scott anlitar två begrepp som dock inte har varit av särskilt starkt intresse för 
den sena Foucault: ”domination and subordination” (Scott, 1999, s. 2). Som 
nämndes tidigare är en studie av sådana maktrelationer väsentliga i feministisk 
analys, och till viss del inte heller helt främmande för Foucault. Foucault pe-
kade snarast på maktens lokala verkningar, men förnekade heller inte struktu-
rella maktförhållanden (MacLaren, 2002; Nilsson, 2008). Såtillvida kan mak-
tens ’mikrofysik’ studeras i relation till strukturella maktförhållanden. I av-
handlingen används en förståelse av genus som överensstämmer med Scotts 
definition, alltså ”the social organization of sexual difference” (Scott, 1999, s. 
2). Detta hänger samman med Foucaults teoretiserande kring nätverket 
makt/kunskap, där kunskap om skillnader mellan könen i relation till läsande 
produceras och upprätthålls, samt producerar maktteknologier på lokal nivå. I 
avhandlingen studeras material som är både skrivet av läsande flickor och 
material som är skrivet om läsande flickor – där materialet som hanterar 
läsande flickor ur ett vuxet/pedagogiskt/psykologiskt perspektiv främst upp-
visar den (universellt kodade) moral som går att utröna, medan de läsande 
flickornas egna berättelser främst tar sikte på (en individuell och subjektiv) 
etik.6  

Denna individuella etik, eller subjektivering, förutsätts av de moraliska på-
buden, men kan frikopplas från dem (se fotnot). Här förmodas därmed, i en-
lighet med den feministiska kritiken av genealogin, att det finns möjlighet för 
flickors aktörskap inom ramen för de praktiker av läsning som studeras i av-
handlingen. Läsning ses därmed som en aktivitet som både främjar kunskapen 
om sig själv och andra och som därmed kan producera etiska subjekt; samti-
digt som läsandet även formas av moraliska påbud på grund av dess påstådda 
ideologiska och subjektivitetsinverkande effekt. Dessa två krafter: å ena sidan 
subjektionen (det konstituerade subjektet), disciplinen och de normaliserande 
praktikerna som läsandet är en del av; och å andra sidan subjektiveringen (det 
konstituerande subjektet och det etiska subjektsskapandet), styrningsrational-
iteten och relationen/reflektionen över normaliserande praktiker, är alltså 
verksamma vid olika tillfällen och ibland vid samma tillfälle. För att tala i 
traditionella sociologiska termer kan därmed analysen av moralen ses som en 
strukturell analys på makronivå, medan analysen av etiken (eller flickornas 
egna berättelser) utgör en typ av mikroanalys. Dessa nivåer vävs förstås sam-
man i antagandet att de läsande flickorna förhåller sig till moralen, och genom 

                                                
6 Denna uppdelning mellan etik och moral är hämtad från Foucault. MacLaren (2002) 
skriver att ”Foucault [makes a distinction] between morality as a universal code and 
ethics as the behavior and conduct of the individual” (MacLaren, 2002, s. 77). Foku-
seringen på flickornas egen etik utgår således från ett antagande om att de ställs inför 
både en anpassning till universellt kodad moral och en möjlighet till en subjektiv etik 
som är (relativt) frånkopplad moralen.      
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att moralen anpassas till de läsande flickorna.  
Genusanalysens bidrag i dessa undersökningar är således flera: dels ett tyd-

liggörande vad gäller de olika nivåer av makt som ses i läspraktikerna (som 
ovan beskrivet), och dels koncentreringen av ett kvinnligt (eller ’flickigt’) sub-
jektskonstituerande. Den sociala organiseringen av könsskillnader utgör fun-
damentet i samtliga analyser i avhandlingen. Även om läsning bildar en sub-
jektsformerande praktik i avhandlingen så är det främst i läsundersökningar-
nas kategoriserande, granskande, genomlysande och examinerande som sub-
jektsformationer diskuteras. I de olika läsundersökningarna åläggs de 
medverkande respondenterna att iaktta sig själva på olika sätt baserat på den i 
läsundersökningen dominerande epistemologin. Tilltalet i läsundersökning-
arna diskuteras som en uppmaning till själviakttagelse och som en interpellat-
ion där ”a subject is hailed, the subject turns around, and then accepts the terms 
by which he or she is hailed” (Butler, 1995, s. 6). Subjektionens och interpel-
lationens paradox är inskrivet i själva akten. Judith Butler (1995) skriver ex-
empelvis att subjektionen (disciplinen) är tilltalande eftersom den ”promises 
identity” (Butler, 1995, s. 8). 

Kritiken och, eller av, erfarenheten 
I denna avhandlings sista empiriska kapitel, Gömställen, görs den analys som 
ovan beskrivits som en typ av mikroanalys (men som bygger på de tidigare 
historiska och empiriska kapitlen). I detta sista kapitel, som handlar om sub-
jektivering, tas begreppet erfarenhet i bruk. Erfarenhet ska här förstås som ett 
foucauldianskt begrepp. Användandet av begreppet anlitar alltså en typ av ’ra-
dikal epistemologi’ som Foucault ombesörjde7 och i avhandlingen görs en 
tolkning av hans egen användning av begreppet i hans sista verk Njutningar-
nas bruk (1984/2002b) och Omsorgen om sig (1984/2002c). I Njutningarnas 
bruk (band II) skriver han: 

 
 
 
 

                                                
7 Att kalla Foucaults arbete för ’radikal epistemologi’ görs med kraft av Joan W. Scott 
(1999) som menar att den poststrukturalistiska traditionen är en kritisk tradition just 
på grund av denna specifika radikalitet. Det finns även forskare som sysslar med så 
kallad ’historisk epistemologi’. Här ställs frågor kring hur något kommit att bli ’ob-
jektiv’ kunskap (med tiden). Ian Hacking skriver exempelvis att ”epistemological con-
cepts are not constants, free-standing ideas that are just there, timelessly” (Hacking, 
2002, s. 8). I avhandlingens slutdiskussion förs ett resonemang baserad på en sådan 
historisk objektsanalys.     
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Detta skulle varken vara en beteendenas historia eller en föreställningarnas 
historia. . . . Meningen var alltså att åstadkomma en historia om sexualiteten 
som erfarenhet – om man med erfarenhet förstår växelförhållandet i en kultur 
mellan kunskapsområden, regelsystem och personliga upplevelser. (Foucault, 
1984/2002b, ss. 7–8)  

 

Flickornas och kvinnornas egna berättelser om sitt läsande, samt deras per-
sonliga upplevelser av läsande, ställs där i ljuset av kunskapsområden och re-
gelsystem som främst avhandlats i de tidigare kapitlen i avhandlingen – sam-
tidigt som regelsystemen och kunskapsområdena ställs i ljuset av dessa kvin-
nors berättelser. Här ses alltså, med andra ord, erfarenheten som framförhand-
lad av regelsystemen och kunskapsområdena. Den är framförhandlad av och i 
relation till makten och är på så vis historiskt konstituerad. Detta skall dock 
inte förstås som en ensidig, ideologisk påverkan på subjektet från maktens 
sida. I texten ”Michel Foucault, 1926 –” (1994) skriven av Foucault själv un-
der pseudonymen Maurice Florence, skriver han bland annat:  
 

The discourses of mental illness, delinquency, or sexuality say what the subject 
is only within a very particular truth game, but these games do not impose 
themselves on the subject from the outside in accord with necessary causal or 
structural determinations. Instead they open up a field of experience in which 
subject and object alike are constituted only under certain simultaneous condi-
tions, but in which they go on changing in relation to one another, and thus go 
on modifying this field of experience itself. (Florence/Foucault, 1994, ss. 317–
318) 

 

Här betonas något annat än den traditionella, kunskapsteoretiska dikotomin 
idealism/materialism – nämligen insida/utsida. Lynne Huffer (2010), som ut-
vecklar just detta spår i Foucaults arbeten, menar att ”Foucault involves a rad-
ical intervention into the logic of inside and outside – me and not-me, subject 
and object – that normally guides us in our conception of ourselves as entities 
in a world” (Huffer, 2010, s. 30). Huffer menar att subjektet utgör kontexten 
snarare än att positioneras i en kontext, och skriver vidare att ”the inside of 
the subject doesn’t exist as such; the subject is coincident – in space, time, and 
scope – with an outside that is both a function of thinking and the condition of 
possibility of thinking itself” (Huffer, 2010, s. 30).8 Sammanfattningsvis: er-
farenhetsbegreppet här öppnar upp en förståelse av subjektet som konstituerat 

                                                
8 Om erfarenhet som bevisföring eller epistemologi har även Joan W. Scott skrivit, 
bland annat i essän ”The evidence of experience” från 1991. Scott skriver att beviset 
för erfarenhet ”then becomes evidence for the fact of difference, rather than a way of 
exploring how difference is established, how it operates, how and in what ways it 
constitutes subjects who see and act in the world” (Scott, 1991, s. 777). I likhet med 
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av och konstituerande av de regelsystem och kunskapsområden som bland an-
nat avses i denna avhandling. Subjektet beror av dessa nätverk och system, 
liksom nätverken beror av subjekten för sin egen överlevnad; erfarenheten blir 
här den entitet som förenar och uppvisar den personliga upplevelsens korre-
lation med den så kallade kontexten.  

I sin relativisering av erfarenheten (eller den rationella humanismen, eller 
psykoanalysen) angriper Foucault således samtiden på två plan. På ett första 
plan dissekerar han Sanningen, och på ett andra plan demonterar han även den 
kunskapsteoretiska ansats som producerat denna Sanning. I Sexualitetens 
historia sönderdelar han på detta vis ’den sexuella erfarenheten’. Även om 
Foucault genom att göra detta skriver historia så är alltså samhällskritiken el-
ler samtidskritiken hans främsta ambition. Genealogin är på så vis ingen ’me-
tod’ för historieskrivande utan snarare ett perspektiv att förhålla sig till i stu-
diet av samtiden. På så vis kan exempelvis Vetandets arkeologi (1969/2012) 
snarare än en metodanvisning ses som en genealogi. Historieskrivningen är 
således viktig i det genealogiska projektet, men det behöver inte bedrivas på 
det sätt som Foucault gjort om en i övrigt förhåller sig till den radikala episte-
mologiska hållningen som utgör grundpremissen i genealogin. Istället bör 
historieskrivningens form och innehåll följa det fenomen en studerar – liksom 
Foucault studerade excentrikers alster i Vansinnets historia eller filosofiska 
arbeten i Sexualitetens historia.    

Avslutningsvis om teoretiska begrepp 
För att tydliggöra vilka teoretiska begrepp som används i analysen följer här 
en kort begreppssondering eller hierarkisering. Ett övergripande begrepp, som 
alltså har format problemformuleringen och syftet, är begreppet a) genealogi 
(Foucault, 1970/1993; 1971/2008b). Det genealogiska begreppet bär även 
med sig ett fokus på b) subjektion/subjektivering (Foucault, 1984/2002b; 
1984/2002c), vilket resonerar med avhandlingens syfte. Subjektivering karak-
teriseras i avhandlingen genom ett fokus på den, här inledande kallat, resa som 
subjektet ’den goda, läsande flickan’ har gjort både tidsligt och rumsligt. In-
kluderat i diskussionen kring subjektivering eller subjektion hanteras begrep-
pet c) interpellation (Butler, 1995) som i avhandlingen används för att besk-
riva de krav på gensvar och själviakttagelse som åläggs de medverkande i de 
                                                
Huffer (2010) menar Scott att den poststrukturalistiska kritiken kan utgöra en grund 
för motståndshandlingar. Andra menar dock att erfarenhet som foucauldianskt be-
grepp kan tolkas annorlunda än utifrån den här kallat ’radikala epistemologin’. Jo-
hanna Oksala (2004) argumenterar för att det i Foucaults arbeten finns erfarenheter 
som är icke-diskursiva eftersom kroppen existerar på gränsen till det begripliga. Hon 
menar dock att denna typ av erfarenhet inte är avsiktlig, och kan därmed inte utgöra 
en grund för motstånd. 
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studerade läsundersökningarna, samt den subjektion och genomlysning som 
dessa undergår. Utöver dessa för avhandlingen centrala och övergripande be-
grepp så används d) händelsebegreppet (Foucault, 1970/1993; 1971/2008b) 
som både en typ av utgångspunkt och ett analysverktyg. Genom att benämna 
det studerade materialet som händelser finns således redan på förhand defini-
erade händelser, medan en del av händelsedefinieringen sker under analysens 
gång. Jämte denna analys anlitas e) dispositifbegreppet (Foucault, 
1977/1980). Detta görs samtidigt som dekonstruktionen av subjektet, eftersom 
dispositifet och subjektet är avhängiga varandra. I Gömställen används även 
heterotopibegreppet (Foucault, 1967/2008a) och erfarenhetsbegreppet 
(Foucault, 1984/2002b) i analysen av de läsande flickorna och kvinnornas 
upplevelser och erfarenhet av läsning. Dessa begrepp presenteras mer ingå-
ende där.  
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Del II: Genomlysningar 
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Läsa och växa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omedvetet lägger den växande individen världsdel efter världsdel till sin erfa-
renhet. Huru övergången till den sista etappen i den ifrågavarande intellektu-
ella erövringsprocessen sker, kan klarläggas först på grundvalen av en under-
sökning om läroverkselevernas litterära intressen. Att döma av det nu förelig-
gande materialet kan utvecklingen ske på två sätt. Från flickbokens optimist-
iska och verklighetskära skildring av präktiga ovuxna hjältinnor söka sig en 
del ungflickor till psykologiska romaner av Jane Eyres och Katrinas typ, i vilka 
äldre kvinnor, vardagslivets heroer också de, göra erfarenheter och uppleva 
öden av mera mångskiftande art än en Heidi eller Sara Crew. Övergången sker 
i detta fall nästan omärkligt, krislöst, så att säga harmoniskt. Men inbrytandet 
av det nya utvecklingsskedet kan också inträffa på ett mera våldsamt sätt. Ung-
flickan vänder flickbokens realism ryggen och ger sig romantiken i våld, dröm-
mer om den hektiska erotiska nattklubbsromantiken i Dårskapens natt eller 
identifierar sig under trycket av en pessimistisk romantisk längtan med hjältin-
norna i Gösta Berlings saga, dessa »forna tiders kvinnor», vilka »hängde som 
ekorrungar om männens hals».    

 

(Bruhn, 1944, s. 186) 
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I läsundersökningen Från prinsessan Snövit till Kavaljererna på Ekeby från 
1944 skriver den finske skolmannen och pedagogen Karl Bruhn om två typer 
av flickläsare som i studien kategoriseras utifrån mognad och utveckling: den 
”kvinnliga domestika realisten” (Bruhn, 1944, s. 145) och ”Arabella med hjär-
tat” (Bruhn, 1944, s. 179). Den förstnämnda typen är den verklighetstörstande. 
Bruhn skriver att ”[d]et är om sig själva flickorna allra främst älskar att läsa; 
det är halvvuxna kvinnliga varelser de helt identifiera sig med under läs-
ningen” (Bruhn, 1944, s. 147). Den andra typen, som utgör flickor som är 
något äldre – i könsmogen ålder, som Bruhn själv skriver, utmärks av ett ivrigt 
slukande av sensationella kärleksromaner. Om övergången från den verklig-
hetstörstande läsningen av flickböcker går fel kan tonårsflickans behov av ro-
mantik fyllas av sensationslysten läsning av erotiska noveller, menar han.    

Bruhn är inte ensam om att under 1940-talet omtala flickors läsning utifrån 
uppfattningen att den fyller olika psykologiska behov under olika tider i flick-
ans uppväxt. I detta kapitel utgörs materialet av läsundersökningar som pub-
licerats främst under detta årtionde. I kapitlet undersöks den läsfrämjar- eller 
läsvarningspolitik som framställs i publikationerna, särskilt i form av lanse-
ringar av olika ’läsande flickor’. Analysen inbegriper även ett studium av pub-
likationernas vetenskapliga anspråk, metodologi och historiska lämningar. 
Materialet består av sex läsundersökningar varav två är publicerade tidigt 
1900-tal och de resterande fyra är publicerade på 1940-talet. Åren som går 
mellan dessa två grupper av publikationer är dels beroende av att det inte pub-
licerades några vetenskapliga läsundersökningar mellan 1920- och 40-tal 
(Kåreland, 1977), men också att grupperingen tillåter en analys som är av ett 
jämförande slag; i 1910-tals publikationerna påtalas idéer och attityder som 
får sin tillämpning i läsundersökningar på 1940-talet. Sammantaget är materi-
alet som här studeras intressant av främst två anledningar: de formulerar samt-
liga en särskild läsfrämjar-/läsvarningspolitik och den vetenskapliga diskursen 
i arbetena bidrar till en till synes omförhandlad blick på barn- och tonårens 
läsning, denna läsnings epistemologiska möjligheter och en produktion av 
läsande flicksubjekt som lämnar spår i de läsundersökningar som studeras i 
efterföljande kapitel i denna avhandling.  

Bruhns läsundersökning från 1944, som får inleda det här kapitlet, är en 
studie i barns och ungas läsning som han menar kan bereda mycket kunskap 
till barn- och ungdomspsykologin. I inledningen skriver han bland annat ”säg 
mig vad du läser, och jag skall säga dig vem du är!”, och vidare:   
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Gossens och flickans älsklingsböcker berätta om gossen och flickan själva. 
Från denna synpunkt betraktat kan ett studium av de skönlitterära intressenas 
utveckling under barndomen karakteriseras som en stor och betydelsefull upp-
gift för den barn- och ungdomspsykologiska forskningen. Det skänker oss hel-
hetsbilder av olika utvecklingsavsnitt, det bereder psykologen möjlighet att få 
fatt på »strukturen» och »gestalten» hos de olika utvecklingsskedena, och det 
öppnar större och överskådligare perspektiv över den individuella utveckl-
ingen än laboratorieförsök kring elementära psykiska akter och företeelser, 
vilka forskaren tagit sig för att betrakta närsynt med mikroskop. (Bruhn, 1944, 
ss. 11–12) 

 
Gemensamt för de publikationer som analyseras i det här kapitlet är just detta: 
att de genom enkätstudier där de frågar barn om deras läsning och favorit-
böcker gör anspråk på att säga något om barns och ungas psykologiska ut-
veckling, men även att koppla barns och ungas läsintresse till deras samhälls-
engagemang. Texterna som publicerats tidigt 1900-tal utgör något av pionjä-
rer i fältet. Gurli Linder publicerar 1916 skriften Våra barns fria läsning där 
hon granskar boklistor ”från lärjungar i latin-, ett realläroverk, två samskolor 
och en flickskola” (Linder, 1916, s. 179). Linder är den första i Sverige att 
beakta ett sådant register, vilket hon gör redan 1902 i skriftens första utgåva 
(Kåreland, 1977). År 1913 publicerar Georg Brandell den första vetenskapliga 
läsundersökningen i Sverige; Skolbarns intressen. En psykologisk-pedagogisk 
undersökning. I arbetet undersöker Brandell bland annat barns läsintressen, 
som en del i syftet att mer generellt kartlägga barns intressen ur ett psykolo-
giskt perspektiv.  

”Sedan dröjde det ända till 1944 innan vi i Sverige fick en liknande under-
sökning”, skriver Lena Kåreland (1977, s. 86). Det arbete som då publicerades 
var Thorsten Huséns Adolescensen. Detta och övriga här beaktade arbeten 
som publiceras ungefär trettio år efter Brandells har, utöver intresset för psy-
kologiska aspekter av läsintresset, även andra saker gemensamt. De börjar luta 
sig något mer åt att även inkludera ett sociologiskt grepp på läsning i den yngre 
befolkningen, och tre av dem refereras till i den första statliga litteraturutred-
ningens betänkande som kommer 1952. Där tilldelas dessa studier även statu-
sen ”mest betydande” (SOU 1952:23, s. 19) bland de arbeten som gjorts kring 
ungdomars läsvanor. Dessa arbeten är som nämnts Torsten Huséns Svensk 
ungdom från 1944 (eller Adolescensen som är avhandlingstiteln), Lorentz Lar-
sons Ungdom läser från 1947 samt Ludwigs Schnabls Drömmar och mål från 
1946. I analysen inkluderas även den tidigare nämnda Karl Bruhns Från prin-
sessan Snövit till Kavaljererna på Ekeby från 1944, bland annat då hans arbe-
ten hänvisas till i Larsons och Huséns skrifter. Både Larsons och Huséns, och 
även Schnabls undersökning i viss mån, är på så vis efterträdare till Bruhn.  

I det första avsnittet specificeras den historiska händelse som undersöks i 
kapitlet utifrån barnboksrecensenten Gurli Linders och pedagogen Georg 
Brandells arbeten under tidigt 1900-tal. Därefter följer två avsnitt där 1940-
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talspublikationerna undersöks utifrån denna händelses implikationer för de 
läsande flickorna. Till sist diskuteras en av de effekter denna händelse innebär: 
mätandet av läsningens aktivitet snarare än kvalitet.     

Boklistor och utvecklingsfaser  
 

Rydberg förekommer på trettiotvå listor och i följande fördelning: Singoalla 
23, Vapensmeden 15, Dikter 15, Den siste atenaren 11, De vandrande djäk-
narna 7, Fribytaren på Östersjön 6, Romerska kejsare i marmor 3, Bibelns lära 
om Kristus 1, »i allmänhet» 3. Strindberg står på trettioen listor: Hemsöborna 
16, Svenska öden och äventyr 13, Mäster Olof 8, Giftas 8, Skärkarlsliv 7, Röda 
rummet 6, Lycko-Pers resa 6, Tjänstekvinnans son 3, Gustav Vasa 2, I havs-
bandet 2, Historiska dramer i allm. 2, Folkungasagan 1, Engelbrekt 1, Erik XIV 
1, En dåres försvarstal 1, Påsk 1, Riksföreståndaren 1, I vårbrytningen 1, Svarta 
fanor 1, Tschandala 1, Den romantiske klockaren på Rånö 1, Fröken Julie 1, 
Svanevit 1, Jäsningstiden 1, Giftas 1, »i allmänhet» 10. (Läses endast av poj-
kar.).  

(Linder, 1916, ss. 179–180)  
 
I Gurli Linders skrift Våra barns fria läsning från 1916, som är en utveckling 
av hennes tidigare Våra barns nöjesläsning från 1902, redovisas en samman-
ställning av hundratals boklistor från elever i olika skolor och åldrar. Redogö-
relsen är den första av sitt slag i Sverige (Kåreland, 1977). Linder har katego-
riserat listorna efter författare, verk och läsarnas ålder och kön. Hon avslutar 
redogörelsen genom att skriva att ”[a]llt om allt får man emellertid ett bestämt 
intryck av att det ej är bra som det är, och att det är oändligt mycket att betyda 
hur skolbiblioteken sammansättas, styras och användas. Vidare understrykas 
genom listorna kraftigt såväl bristen som behovet av textkritiskt tillförlitliga – 
inga andra-handsbearbetningar –, billiga upplagor av de gamla goda ung-
domsböckerna” (Linder, 1916, s. 196).  

Linders huvudsakliga argument i skriften är att barns och ungas läsning 
inte bör begränsas till de barn- och ungdomsböcker som hon menar, i kontrast 
till de ”gamla goda” (Linder, 1916, s. 196), är dåliga. Hon citerar bland andra 
en amerikansk biblioteksman vid namn Welsh som säger att ” [i] litteraturens 
vidsträckta rike finnes det material för varje period i ett barns andliga utveckl-
ing” (Linder, 1916, s. 113). Linder skriver att den åsikt som ”detta yttrande 
ger uttryck åt är av fundamental betydelse för individualiseringssynpunkten” 
(Linder, 1916, s. 113). Individualiseringssynpunkten, som Linder ägnar stora 
delar av sin bok åt att argumentera för, är en ståndpunkt som handlar om att 
låta barnets andliga eller psykiska utveckling leda bokvalet. Hon menar att om 
barnet tillåts att själv välja sin läsning, så kommer det till slut även att avstå 
från sådan läsning som är ohälsosam:  
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Ett viktigt moment slutligen, då det gäller att låta den individuella mogenheten, 
intresset och förmågan bli bestämmande för de uppväxandes fria läsning, blir att 
låta dem inom mycket vida gränser själva söka och upptäcka vad som bäst passar 
dem, ej ideligen sätta böckerna i händerna på dem. . . . Och detta egna omdöme 
hoppas man skall småningom utvecklas att omfatta även motsatsen, d. v. s. att få 
de unga att självmant avstå från böcker som de känna äro skadliga för dem. (Lin-
der, 1916, s. 123)  

 
Linder skriver om detta, vilket hon även gjorde i skriften från 1902, i dialog 
och i oenighet med de som menar att barn och unga endast bör läsa sådan 
litteratur som är skriven för dem och deras specifika ålderskategori. Linders 
text präglas med andra ord av den opposition hon mötte när hon först skrev 
om individualiseringstanken i utgåvan från 1902. I motsats till de som menar 
att unga bör läsa särskild ungdomslitteratur har Linder en tilltro till att den 
unges behov kommer leda denne till rätt bok. Hon menar dock inte att man 
helt bör släppa kontrollen över barnets eller den unges läsning: ”[d]et är i alla 
händelser icke denna synpunkts förespråkare som kunna beskyllas för att 
mena: Låt barnen läsa vad som helst!” (Linder, 1916, s. 113); istället är det 
barnets individuella behov som ska mättas. Detta kräver en uppmärksam 
vuxen i barnets närhet. Genom att argumentera för en annan, på ett sätt möjli-
gen mer tillåtande, hållning till barns och ungas läsintressen manar Linder 
alltså även till ett större engagemang bland närstående vuxna. Det är dessa 
vuxna som ska tolka de behov som barnet har och tillgodose dem genom till-
börlig litteratur.   

Linders skrift är till formen en rådgivnings- eller debattbok om barns och 
ungas läsning. Hon är vid tiden en barnboksrecensent i Dagens Nyheter och 
har därigenom ”fått en ganska ingående kännedom” om ”vår svenska speciella 
ungdoms- och barnlitteratur” (Linder, 1916, s. 4). I hennes argumentation för 
’individualiseringen’ av barns och ungas läsning finns en utvecklingsoriente-
rad förståelse, vilken syns när hon exempelvis skriver om ”den andliga ut-
vecklingsgraden” (Linder, 1916, s. 143) och ”den första sagoåldern” (Linder, 
1916, s. 27). Själva individualiseringstanken bygger på en idé om att barns 
och ungas andliga eller mentala utveckling går i faser. På flera sätt kan Linders 
skrift ses som ett smakprov på det vid tiden vetenskapliga intresset för barns 
utveckling. Senare ska barns fria läsning studeras på grundval av att det, som 
Bruhn inledde detta kapitel med att beskriva, ger oss inblickar i barnets sinne.        

Mellan Linders två utgåvor (1902 och 1916) publiceras den första veten-
skapliga undersökningen av barns och ungas läsintressen i Sverige. Georg 
Brandells ”psykologisk-pedagogiska” arbete från 1913 (s. iiv) består dock inte 
enbart av en läsundersökning – den handlar om skolbarns intressen på ett mer 
generellt plan, kopplat till skolan som verksamhet. Barns läsintresse fyller ett 
av avhandlingens tre empiriska kapitel. I förordet skriver Brandell att ”[f]öre-
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liggande undersökning avser i främsta rummet att lämna ett psykologiskt-pe-
dagogiskt bidrag till problemet om skolbarns intressen” (Brandell, 1913, s. i). 
Efter en gedigen genomgång av ”intresset som allmänpsykologiskt problem” 
(Brandell, 1913, s. 2), där han slutligen menar att ”kognition, känsla och vilja 
äro tillfinnandes i intresset” (Brandell, 1913, s. 11) – och ännu en gedigen 
genomgång av dessa tre komponenters innebörd för intresset – menar han att 
enkätmodellen passar en sådan studie bäst. Han skriver:  

 

I Amerika har enquêten kommit till användning i synnerhet vid den barnpsy-
kologiska forskningen. Föregångsmannen är här STANLEY HALL. Han och 
hans lärjungar ha – alltsedan 1894 – utsänt en mängd frågeformulär i avsikt att 
utforska barns intresseriktningar o. d. Endast på denna väg har man trott det 
vara möjligt att åstadkomma en pedagogik, som står i överensstämmelse med 
barnets natur. (Brandell, 1913, s. 37)  

 

I Brandells läsundersökning, som alltså består av en enkätstudie, har barnen 
fått svara på tre frågor: ”Vilka av dina skolböcker har du tyckt bäst om, och 
vilka tycker du nu bäst om? Varför?” (Brandell, 1913, s. 215). Frågorna hand-
lar här inte om den fria läsning som sker utanför skolans område, men de ställs 
utifrån en ambition att ta reda på hur intresset som styr läsningen ser ut. Till 
en av de medverkande barngrupperna ställdes dock den något mer inklude-
rande frågan ”Vilka böcker (skolböcker, eller andra böcker) som du läst, 
tycker du bäst om? Varför?” (Brandell, 1913, s. 219). Empirin i Brandells läs-
undersökning är till stor grad visualiserad i tabeller med procentsatser och 
brödtext med inbakade andelsuträkningar. Enkätunderlaget, menar Brandell, 
kräver av respondenten ”själviakttagelse, själverinring eller självbedömande” 
(Brandell, 1913, s. 39), och motiverar forskaren att utifrån barnens introspek-
tiva bedömningar säga något om läsintresse på gruppnivå.  Studiet av barn och 
unga som kohorter där man drar generella slutsatser påminner om senare, ofta 
statligt initierade, läsundersökningar.             

En skillnad mellan Linders och Brandells texter är dess utgångspunkt. I 
Linders skrift handlar det om att låta barnet till större del än tidigare få välja 
sin läsning själv, medan Brandell uppmärksammar och ställer sig nyfiken till 
barns och ungas läsintresse både i skolan och på fritiden. Att Brandell genom-
för en sådan studie torde bero på att det enligt honom finns något intressant 
att studera i det fria valet av litteratur. Medan Linders publikation är en argu-
mentation för ett individualiserat läsande, så består Brandells studie av en viss 
tillämpning av just denna tes. Han använder således barnets läsintresse för att 
undersöka deras mentalitet. Här blir individualiseringssynpunkten en kompo-
nent för att kunna göra barns läsning till en faktor att beakta i vetenskaplig 
kontext. Brandell argumenterar dock inte för en sådan individualisering, för-
modligen eftersom det inte är hans syfte – snarast tar individualiseringsdis-
kursen kraft av denna psykologiska inriktning.  
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Trots att Linder och Brandell således har olika angreppssätt på barns och 
ungas läsning så drivs de av samma vetenskapliga diskurs som fokuserar barns 
och ungas utveckling. Det handlar hos båda om ett sökande efter och en an-
passning till ”barnets natur” (Brandell, 1913, s. 37). Viljan, hos bland andra 
Brandell, att anpassa verksamheter och skola efter skolbarns intressen tycks 
komma från ett antagande om den växande kroppens egen inneboende kraft. 
Denna växande kropps behov styr därmed vilken typ av läsning som den be-
hagar för tillfället, och detta behov bör i de allra flesta fall inte beskäras.  

Således utgör dessa två skrifter författade av Linder och Brandell diskur-
siva händelser i anslutning till den analytiska händelse som det här kapitlet 
avser att undersöka; den händelse i vilken mätningar av barns och ungas läs-
utveckling tar form, i de flesta fall för att kunna säga något om en generell 
läsutveckling i barn- och tonåren, dess möjligheter och risker, samt läsningens 
effekter på barns och ungas framtida samhällsengagemang. Händelsen lyfter 
barns och ungas läsning till en position av kunskapsproducent under tidigt 
1900-tal och manar till en större uppmärksamhet kring deras bokval. Samti-
digt lockar den till introspektion och reglering av det egna läsandet, vilket blir 
särskilt relevant för de läsande flickorna.   

Flickan i mätningarna 
Både Linder (1916) och Brandell (1913) hanterar och förmedlar olika flicklä-
sare i sina arbeten. Dessa återkommer även i stor grad i de senare 1940-tals-
publikationer; även där är flickläsarens position kopplad till den litteratur som 
hon läser eller erbjuds, men den är även förknippad med hennes ålder, verk-
lighetsuppfattning och mognadsgrad.  

Den formation som framför allt syns i Brandells undersökning av skolele-
vers litterära intressen är en extensivt läsande flicka. Exempelvis anger flickor 
fler antal favoritböcker än pojkar (83,3 respektive 63,7 stycken). Både pojkar 
och flickor anger fler favoritböcker i kategorin ’andra böcker’ än i kategorin 
’skolböcker’, men enkätstudien visar även att ”intresset för andra böcker än 
skolböcker var starkare hos flickorna än hos gossarna; av den senaste tabellen 
framgår, att dessa andra böcker, som förmått tillvinna sig flickornas intresse i 
så hög grad, varit diktböcker” (Brandell, 1913, s. 221). När barnen har fått 
motivera sina favoritböcker har Brandell tagit fasta på vilka begrepp barnen 
använt för att beskriva dem. Bland annat skriver han:  
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I fråga om skolböckerna ha således flickorna ingen enda gång använt epitetet 
’spännande’, och beträffande böcker i allmänhet ha endast 2 flickor begagnat 
detta ord. Däremot ha respektive 6 och 26 gossar erinrat om böckernas egen-
skap av att vara spännande. Denna olikhet hör naturligtvis tillsammans med 
olikheten i valet av böcker, vilken återigen kan föras tillbaka till de psykiska 
skiljaktigheterna mellan gossar och flickor. Gossarna älska det äventyrliga, 
vågsamma, spännande, flickorna oftast det idylliska och känslosamma. Det 
spännande spelar icke så stor roll för dem som det innerliga. (Brandell, 1913, 
ss. 224–225)      

 
Brandell har med andra ord hittat en läsglad flicka i sitt material. Hon läser 
om idyll och innerlighet och kan nämna flera böcker som ingår i hennes arse-
nal av favoriter. I hans tabeller blir hon främst en lustläsare; hon har många 
favoritböcker och hennes läsning har, enligt Brandell, ”haft en mera lustbeto-
nad karaktär än hos gossarna” (Brandell, 1913, s. 215).  

När Linder skriver om flickläsaren gör hon det i relation till sin argumen-
tation för att låta barn läsa även sådan litteratur som inte hör till kategorin 
’ungdoms- och barnlitteratur’. Exempelvis skriver hon att: 
 

särskilt flickornas förströelseläsning blivit en serie snömosböcker, som för-
flacka deras fantasiliv, göra deras litterära smak fadd och intetsägande och 
framför allt komma dem att på ett tanklöst och lättjefullt sätt förslösa största 
delen av den i sanning knappt tillmätta tid som skolarbete och andra plikter 
lämna dem övrig till litteraturläsning. (Linder, 1916, s. 50)  

 
Hos Linder är flickläsaren någon som den dåliga ungdomsboken påverkar i 
negativ riktning. Det är alltså inte tal om att flickan i sig skulle vara en dålig 
läsare, utan snarare att den litteratur hon erbjuds är dålig. Skillnaden mellan 
resonemangen kring flickläsaren hos Linder och den hos Brandell är med 
andra ord att Brandell inte värderar vad flickan (eller barnet) läser medan Lin-
der menar att ungdomsboken är skadlig; framför allt den som är skriven för 
flickan. Denna negativa syn på lektyren som läses av flickor återfinns i flera 
sammanhang. Den varken startar eller slutar vid tiden för Linders skriverier 
(Theander, 2006; Toijer-Nilsson och Westin, 1994). Framöver avtar dock gra-
deringen av viss litteratur något i de studerade publikationerna, i enlighet med 
den hållning Brandell har i sin undersökning.  

I 1940-talspublikationerna är olika genrer oftast inte heller hierarkiserade. 
Det är barnets läsintresse som är relevant för undersökningen, och man argu-
menterar framför allt för att en viss typ av litteratur mättar specifika mognads-
mässiga behov hos sina läsare. Det här kapitlet inleddes med två konkreta 
flickläsarkonstruktioner eller formationer som den finske pedagogen Karl 
Bruhn gestaltar utifrån sin läsundersökning: ”kvinnliga domestika realister” 
(Bruhn, 1944, s. 145) och ”Arabella med hjärtat” (Bruhn, 1944, s. 179). Den 
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förstnämnda av dessa läsarpositioner intar flickorna först, menar Bruhn – ål-
dersmässigt efter sagoåldern men innan den sistnämnda positionen. Bruhns 
argumentation bygger sålunda på en fasorienterad förståelse. Kring den ålder 
som utgörs av den kvinnliga domestika realisten, vilken är från elva år unge-
fär, läser flickor helst flickböcker. Bruhn skriver: 
 

Det är livsintensitet av annat, stillsammare och blidare slag, en livsfullhet med 
mera idyllisk prägel de [kvinnliga folkskoleleverna] söka i skönlitteraturen. En 
trettonårig flicka uppger, att hon helst av allt läser flickböcker, och skriver där-
efter till upplysning: »Jag tycker så mycket om dessa böcker, när de lära oss 
något och innehålla något. Indianböcker däremot äro hemska att läsa. Så finns 
det sådana böcker, som lära oss fula seder. Sådana böcker borde inte finnas». 
(Bruhn, 1944, s. 146)     
 

Under denna fas i de kvinnliga läsarnas liv söker flickorna identifiera sig med 
karaktärer som liknar dem själva och med omgivningar som de känner igen. 
De vill bland annat läsa om ”hemmets intima miljö och skolans sociala om-
givning” (Bruhn, 1944, s. 149). Efter denna fas i det läsande livet, när flickan 
har nått könsmogen ålder, inleds en ny läsperiod för henne. Bruhn skriver att 
”[f]örfrågningar vid en del folkskolor i Stockholm ha givit vid handen, att de 
äldsta kvinnliga folkskoleleverna under senaste tid begynt att i allt högre grad 
intressera sig för litteratur av ganska tvivelaktigt slag” (Bruhn, 1944, s. 181): 
”Sedan intresset för flickböckerna ebbat ut, vända sig en stor del av fjorton-, 
femtonåringarna till Svenska novellmagasinet, som utkommer en gång i 
veckan med rafflande rubriker, sådana som Dårskapens natt, Kärleken till 
räddning, Intriger, Hett blod o.s.v.” (Bruhn, 1944, ss. 181–182).  

Flickans litterära resa kan således ta två vägar: från flickboken till endera 
till den psykologiska romanen eller till den erotiska novellen. Övergången från 
flickbok till psykologisk prosa sker enligt Bruhn ”nästan omärkligt, krislöst, 
så att säga harmoniskt” (Bruhn, 1944, s. 186). Om flickan tar den andra vägen, 
mot den erotiska novellen, så sker ”inbrytandet av det nya utvecklingsskedet” 
istället ”på ett mera våldsamt sätt”:  

 
Ungflickan vänder flickbokens realism ryggen och ger sig romantiken i våld, 
drömmer om den hektiska erotiska nattklubbsromantiken i Dårskapens natt el-
ler identifierar sig under trycket av en pessimistisk romantisk längtan med hjäl-
tinnorna i Gösta Berlings saga, dessa »forna tiders kvinnor», vilka »hängde 
som ekorrungar om männens hals». (Bruhn, 1944, s. 186)    

 
I likhet med Bruhn är även en annan läsundersökare vid tiden, litteraturvetaren 
och samhällsdebattören Lorentz Larson som 1947 publicerar sin undersökning 
Ungdom läser. En undersökning över läsintressena hos barn och ungdom i 
åldern 7–20 år, bekymrad då flickan i den äldre tonåren hellre läser erotiska 
och ”enkla noveller”:  
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Veckotidningsnovellen saknar verklighetshalt både när det gäller intrig och 
teckningen av personerna. Novellens människor har sex appeal men saknar 
själsliv, de är schematiskt tecknade, rena dygdemönster ställt mot motsatsen. 
Högsta livsmålet i novellen är giftermål med en vacker och socialt högtstående 
man. Förhållandet mellan könen förfalskas och förytligas, där ges sentimental 
erotik istället för kärlek. Berättelsen slutar med förlovningens happy end, gif-
termålets långa, trista uppgörelse går man förbi. Livets alla problem förytligas, 
novellen handlar icke om arbete och verklighet utan om erotik, nöjen och lyx. 
(Larson, 1947, ss. 186–187)   

 
Larson använder, likt Linder och Bruhn, en fasorienterad terminologi då han 
diskuterar barns och ungas läsning. Det sista kapitlet i hans arbete har titeln 
”Vägen in i litteraturen. Läsintressenas utveckling” (Larson, 1947, s. 318) och 
bygger till stor del på den tysk-österrikiska psykologen Charlotte Bühlers vid 
tiden inflytelserika fasteorier (Andersson och Göhl-Muigai, 2006). I likhet 
med Bruhn menar han sålunda att flickans brytning från barndom till ungdom 
är en vansklig tid. De sociala riskerna av en läsning där exempelvis ”[f]örhål-
landet mellan könen förfalskas och förytligas” (Larson, 1947, s. 186) tycks, 
enligt honom, svåröverkomliga. Syftet med Larsons studie är bland annat att 
diskutera och undersöka läsningens inverkan på sina läsare. I det brev Larson 
och hans kollegor skickat ut till undersökningsledarna står det bland annat: 
 

Frågan om ungdomens läsning har i samband med diskussion om bättre ung-
domsvård under senare år tilldragit sig allt större uppmärksamhet. Ett par 
undersökningar av vad barn och ungdom läser har gjorts och givit anmärk-
ningsvärda resultat, men dessa undersökningar ha varit av mindre omfattning. 
Då frågan om ungdomens val av litteratur torde vara av mycket stort psykolo-
giskt och pedagogiskt intresse vilja undertecknade, representerande olika skol-
former, genom medverkan av lärare och lägre skolor söka göra en riksomfat-
tande undersökning av de uppgifter skolan förelägger dem. (Larson, 1947, s. 
8)  

 
Syftet med studien är alltså att till del undersöka ungdomars läsning i relation 
till ”bättre ungdomsvård” (Larson, 1947, s. 8) och även att studera läsvanor 
hos en större grupp ungdomar än vad som tidigare har studerats. I förordet 
skriver han att han hoppas att undersökningsresultatet ska ”bidraga till att öka 
intresset för barnens och ungdomens läsning” (Larson, 1947, s. 4) och att detta 
intresse ”länge varit obefintligt eller alltför obetydligt” (Larson, 1947, s. 4).  

Utöver konstruktionen av en psykologisk flickkropp, så som den framställs 
hos både Bruhn och Larson, finns hos Larson även en intensivt läsande flicka.  
I kapitlet ”Omfattningen av barns- och ungdoms läsning” (Larson, 1947, s. 
216) skriver han att en ”jämförelse mellan gossar och flickor visar . . . att 
flickorna läser mer än pojkarna” (Larson, 1947, s. 217) och att ”[f]lickorna 



 61 

ligger i samtliga grupper före pojkarna” (Larson, 1947, s. 220) vad gäller an-
talet lästa böcker per två veckor. Larsons flicka får även en klassdimension. I 
avsnittet ”Hemmets boksamling” skriver Larson om bokbestånden i ungdo-
marnas hem: 

 
Svaren för 13–14-åringarna där låter t. ex. så här: »8 bokhyllor och en låda på 
vinden.» »Omkring 70 hyllmeter.» »Har inte den ringaste aning.» »Det är så 
många att jag ej kan räkna dem.» Föräldrarnas bibliotek är ibland liksom när 
det gäller folkskolebarnen mycket fattigt. »5 stycken.» »Inte mer än omkring 
20 för de är inte intresserade av läsning» (fadern lantbrukare). »Varsin bibel 
och psalmbok». »Ungefär 15». »Det är bara min mor och jag och hon läser 
sällan. Det är bara några få böcker hon äger» (modern affärsbiträde). »15 st. B. 
Wahlströms »Grå band». Den motsatta ytterligheten ger följande citat: »Mer 
än 25000. Hela rum – Han (fadern) är nämligen Professor». (Larson, 1947, s. 
257) 

 
Larson skriver ett par meningar om könsskillnaderna vad gäller beräkningen 
av böcker i hemmen, bland annat att de kvinnliga seminarieeleverna uppskat-
tar att de har ett större antal böcker hemma än de manliga, och tvärtom vad 
gäller folkhögskoleelevernas skattningar. När Larson, i vissa stycken av sitt 
arbete, fokuserar klass och exempelvis bokbestånd som här, antar hans studie 
ett socialt grepp som exempelvis Brandells och Bruhns studier saknar. Larsons 
studie är på grund av detta, men även på grund av hans mätande av läsaktivi-
teten, en där den utvecklingsorienterade förståelsen av läsning gränsar mot 
uppfattningen om läsning som en social praktik. En annan som vid tiden för 
Larsons studie publicerar en läsundersökning som både är driven av en ut-
vecklingsdiskurs och är socialt orienterad är Ludwig Schnabl. I hans Dröm-
mar och mål. Attityds- och mentalitetsundersökningar bland föreningslösa 
och passiva ungdomar i Stockholm från 1946 studeras kvinnliga kontoristers 
och butiksbiträdens läsning i syfte att belysa ”den oorganiserade ungdomens 
sociala vanor och fritidssysselsättningar” (Schnabl, 1946, s. 11). I vidare or-
dalag skriver han: 

 
Idén till föreliggande arbete har fötts ur de ideligen uppblossande diskussion-
erna kring ungdomens fritidsproblem, krisen inom föreningslivet samt kam-
panjerna mot veckopressen och den moderna dansen. Genom en siffermässig 
belysning av de berörda frågekomplexen kan folkbildningsväsendet, ungdoms-
organisationerna och deras gemensamma organ få en hjälp i sina bemödanden. 
Här behandlade enquêter omfattar bl. a. sparande, hjälpsamhet i hemmet, läs-
ning av magasin, tidskrifter och böcker, besök av danslokaler, biografer, m. 
m., ungdomens framtidsplaner och andra viktiga data. (Schnabl, 1946, s. 12)    

 

Schnabls studie tar ett större socialt grepp än både Bruhns och Larsons arbeten 
och är mer präglat av en sociologisk diskurs än den utvecklingsdrivna logik 
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som format föregående läsundersökningar. Läsandet tar en stor plats men ut-
gör egentligen endast en kategori av flera; liksom citatet ovan visar så studeras 
även ”sparande, hjälpsamhet i hemmet, besök av danslokaler, biografer, m. 
m.” (Schnabl, 1946, s. 12). Hos honom blir flickans läsning ett mått på hennes 
medborgerliga position, i och med att han studerar läsningens relation till hen-
nes föreningsengagemang.9  

Flickornas bokval utgör ett studieområde också hos Schnabl. I studien klas-
sificeras exempelvis veckotidningarna på marknaden i grupper om fem. Kän-
netecknande för klassificeringen verkar vara att ju fler noveller tidningen in-
nehåller och ju mer sexualbetonade de är, desto farligare anses de vara. 
Schnabl skriver bland annat att det utifrån hans undersökning står tydligt att 
”förkärleken för tidningsnoveller hänger ihop med den egna ekonomiska och 
sociala benägenheten: Ju tristare den egna verkligheten, dess vackrare är fan-
tasiverkligheten” (Schnabl, 1946, s. 147). Läsning är således intimt samman-
kopplat med klasstillhörighet. Här positioneras med andra ord flickläsaren i 
ett typ av klasspektra som sträcker sig från kontorister till butiksbiträden – 
från en mer bildad tjänstemannaposition till en mindre bildad serviceposition. 
Schnabl, som studerar unga kvinnors läsning ur ett bredare perspektiv än end-
ast bokläsning, pekar på att ”[k]ontoristernas kulturella överlägsenhet håller i 
sig” (Schnabl, 1946, s. 87) oberoende av läsestoff som studeras, och enligt 
studien har ”7 procent av kontoristerna och 37,5 procent av biträdena inte . . . 
läst några böcker under det senaste året” (Schnabl, 1946, s. 89). Resonemanget 
kring bokläsningen bland de unga kvinnorna mynnar ut i ett avsnitt kring val-
deltagande, vilket ytterligare påvisar antagandet om en koppling mellan läs-
ning och medborgerlig potential. Även här är det novelläsningen som är ris-
kabel, medan boken är ’god’.        

  Schnabl tar fasta på den fas- och utvecklingsbetonade retorik som hans 
föregångare i läsundersökningsbranschen har brukat. När han diskuterar de 
unga kvinnornas läsning av veckopress skriver han bland annat att den indel-
ning av veckotidningar som nämndes ovan är ”psykologiskt berättigad, därför 
att det verklighetsfrämmande inslaget är starkare framträdande vid övergång 

                                                
9 Intresset för särskilt ungdomars fritidssysselsättning var vid tiden stort även i övrigt 
och man sökte på många sätt att inkludera unga i diverse former av engagemang som 
inte hade med besök i danslokaler, osv. att göra. Hans-Erik Olson (1992) skriver om 
hur intresset för och kategoriseringen av ungdomens fritid under 1900-talet utmyn-
nade i uppfattningen att det fanns två typer av ungdomar: ”[d]en ena typen tillbringar 
sin fritid antingen hemma eller i föreningar. Den andra typen gjorde varken det enda 
eller det andra. Den höll istället till på gator och torg. Den här gruppen har karakteri-
serats olika under skilda perioder av 1900-talet. Kring sekelskiftet kallades de ’liga-
pojkar’ eller ’kväsarjäntor’. På 30- och 40-talen myntades begreppet ’håglösa byx-
ficksungdomar’. Senare kom beteckningen ’föreningslös ungdom’. Idag används ut-
trycket ’ungdomar i riskzonen’” (Olson, 1992, ss. 135–136).  
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från klass I till V” (Schnabl, 1946, s. 145). I hans resonemang kring detta sam-
manfaller även den tidigare klassbetonade retoriken med den utvecklingsori-
enterade. Schnabl skriver följaktligen:    

 
Man kan kanske också säga, att läsandet av de olika tidningsklasserna står på 
olika hög sublimeringsnivå. Ty medan tidningar av klass I först och främst 
vädjar till läsarnas intellektuella omdöme och tidningar av klass II till den 
kvinnliga läsarens praktiska sinne och smak, framträder i klass III omdömes-
lösheten och den passiva drömfantasin (obs! ej den skapande fantasin) redan 
med stor tydlighet för att behärska klass IV helt och hållet. I klass V slutligen 
försvinner den symboliska förklädnaden, som i klass IV nödtorftigt beslöjat 
berättelsernas erotiska eller aggressiva kärna. Det grovt sinnliga är här domi-
nerande och överträffas endast av den illegala pornografin. (Schnabl, 1946, s. 
145) 
 

Vad som framträder i Schnabls text är alltså en flickläsarformation villkorad 
av psykologisk mognad och klasstillhörighet. Mognad är här dock en fråga 
om klass snarare än psykologisk, kroppslig och universell mognadstillväxt 
som exempelvis Bruhn och Larson skriver om. Den ”sublimeringsnivå” 
(Schnabl, 1946, s. 145) som Schnabl skriver om vad gäller de olika tidnings-
kategorierna har sålunda med kvinnornas klassbakgrund att göra – inte deras 
ålder.    

Då Schnabls arbete handlar om den ”oorganiserade” (Schnabl, 1946, s. 11) 
och ”passiva” (från studiens titel) ungdomen är siktet sålunda inställt på flick-
ornas medborgarpotential. Linder, Brandell, Larson och Bruhn skriver inte ut-
tryckligen att olika läsare har olika potential att bli goda medborgare; de skri-
ver om barns och ungas läsning som en förutsättning för en god uppväxt, vari 
en riktning ligger men där målet inte är mer uttalat än att man önskar läsare 
av ’god’ litteratur. Trots Linders generositet vad gäller typen av litteratur som 
barn och unga ska ges möjlighet att läsa så finns hos henne en närmast kate-
gorisk nedvärdering av viss litteratur, vilket i viss mån även kan ses hos 
Bruhn, Larson och Schnabl. Denna litteratur är främst den som läses av ton-
årsflickor. Den individualiseringsprincip som Linder förespråkade 1902 (och 
igen 1916) omfattar med andra ord barnets och den unges behov så länge detta 
behov inte innefattar sexuellt framträdande läsning; och den verklighetsorien-
terande litteraturen innefattar inte, enligt ett sådant resonemang, ”romantiken” 
eller ”den hektiska erotiska nattklubbsromantiken” (Bruhn, 1944, s. 186). 
Mognad framställs vidare i samtliga studier som ett tämligen exakt mått. Man 
bör vara ’lagom’ mogen för sin ålder och för den litteratur som läses. Om 
Linder (1916) sålunda önskade öppna upp för en typ av ’brådmogen’ läsning 
tenderar Bruhns och Larsons resonemang att hänvisa de unga läsarna till en 
läsning som är ’barnslig’ då den läsandes verklighetsuppfattning är ’barnslig’ 
(respektive ’mogen’ då den läsandes verklighetsuppfattning är ’mogen’). 
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Schnabl tenderar å andra sidan, eftersom han inte fokuserar på de unga kvin-
nornas ålder, att önska en mogen läsning och mogna litteraturval även av de 
som läser icke-komplex litteratur.  

 Resonemanget kring verklighetsuppfattning bygger, särskilt hos Bruhn 
och Larson, på det specifika behov av identifikation som är registrerat hos 
flickorna i studierna – en identifikation som är både god och riskabel. Det 
handlar alltså om den näraliggande och ’realistiska’ identifikationen; den som 
under riskabla omständigheter kan förvilla sin läsare. 

Identifikation och introspektion 
Trots att ingen av läsutredarna hävdar att barn och unga bör tillåtas att läsa 
”vad som helst!” (Linder, 1916, s. 113) så innebär den utvecklings- och fas-
orienterade förståelsen av ungas läsning att det är dennes behov som ska leda 
hennes läsning. Detta behov är dock begränsat utifrån vad som, av ”den kloka 
pedagogiska ledningen” (Bruhn, 1944, s. 187), räknas som ett lämpligt behov. 
Här blir den närstående vuxne en nyckelfigur i tolkningen av detta behov. Ut-
ifrån uppfattningen om hemmets betydelse för den växandes läsning kritiserar 
Linder även föräldrar, ”särskilt mödrarna, som har alltför många engagemang 
utanför hemmet” (Kåreland, 1977, s. 77). I likhet skriver Bruhn att om ”mil-
jöförhållandena äro mindre lyckliga” och en god ledning saknas, ”kan detta 
livliga erotiska intresse leda ungflickorna bort till den sexuella romantiken” 
som skildras i novellerna (Bruhn, 1944, s. 187). Den ’goda guidningen’ skri-
ver även Larson om. Hos Larson blir barnets bokval inte endast något intres-
sant för utvecklings- och fasorienterade experter, utan även för föräldrar och 
andra som står barnen nära:  

 
Kom ihåg att barnets favoritbok säger oss mycket om flickan eller pojken. In-
tressera Er för deras läsning, läs barnböcker och samtala med barnen om deras 
läsning. Genom den goda boken ökas barnens erfarenheter och kunskaper, de-
ras fantasi och viljeliv stimuleras liksom deras samkänsla och lust till samar-
bete. God läsning utlöser barnets verksamhetslust, leder till handling och aktivt 
liv. Offra därför någon tid på att lära ungdomarna läsa, tillägna sig, berikas, 
uppleva det som har ett innehåll av fantasi, glädje, godhet, vilja, förnuft, skön-
het! (Larson, 1947, s. 196) 

   
Premisserna för både Larsons och Bruhns studier är att barn och unga, åt-
minstone till viss del, själva väljer vilken litteratur de vill läsa. Det är favorit-
boken som ”säger oss mycket om flickan eller pojken” (Larson, 1947, s. 196). 
Att studera barns och ungas egna litteraturval är den kunskapsproducerande 
principen hos dessa, och här övrigt nämnda, läsundersökare. Dessa favorit-
böcker studeras därefter, särskilt hos Bruhn, för att bygga en generell teori 
kring barnets litterära utveckling. Som nämndes i föregående avsnitt återfinns 
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trots detta, hos framför allt Bruhn och Larson, en bekymmersam inställning 
till tonårsflickans läsning. Larson frågar: 
 

Hur påverkar denna läsning barn och ungdom formellt och med avseende på 
innehållet? Blir man livsoduglig genom att hänge sig åt novellens drömvärld, 
förfaller man till dagdrömmar? Lever man sig så in i bokens önskevärld att 
man identifierar sig med dess personer och påverkas av dem? Blir läsaren nö-
jeslysten, ansvarslös, ytlig, kriminell? O. s. v., man kan ställa upp många frå-
gor, men det är svårt att besvara dem. (Larson, 1947, s. 187) 

 
Han fortsätter: 
 

Utan tvivel har denna läsning en åtminstone tillfällig påverkan på flickorna 
som ibland söker spela samma roll som hjältinnan i berättelsen, lägger sig till 
med dennas olater, o. s. v. På formella påverkan kan lämnas bevis i vidstående 
teckningar av en 13-årig folkskoleflicka. Se bild 8. (Larson, 1947, s. 187)    

 
Teckningarna som den 13-åriga flickan har ritat och som Larson hänvisar till 
som bevis för flickans dåliga läsvanor gestaltar ett läkarbesök där en naken 
patient mottar en stor spruta och, i nästa ruta, blir undersökt i munnen. Larson 
menar att teckningarna ”är alldeles tydligt påverkade av den vanskaptshetsstil 
som en del serietecknare odlar med anspråk på att vara roliga och originella” 
(Larson, 1947, s. 187) och vidare att ”[f]lickans teckningar är enligt vår upp-
fattning vidriga, särskilt om man betänker att de är gjorda av en barnunge” 
(Larson, 1947, s. 187). Här betonas, återigen, flickans ålder i relation till det 
skildrade. En ung flicka bör med andra ord inte teckna på detta vis. Utifrån ett 
liknande resonemang visar han även en berättelse nedskriven av en flicka som 
han menar visar tydliga tecken på och influenser av novelläsning. Han menar 
dock, senare, att novellernas påverkan på sina läsare ”[t]roligen inte” (Larson, 
1947, s. 190) blir bestående: ”den hårda verkligheten sopar förr eller senare 
bort tomma och luftiga drömvärldar . . . – i de flesta fall” (Larson, 1947, s. 
190). Detta beror dock på läsarens utvecklingsgrad och mognad, och risken 
att hon läser sådan lektyr ”livet ut” är stor om hon inte ”begripa att människor-
nas handlingar är ett uttryck för deras själsliv” (Larson, 1947, s. 190).  

Det som står på spel här är hennes empatiska förmåga – en social förmåga, 
med andra ord. Vad gäller pojkarnas intresse för ”blod och brott” (Larson, 
1947, s. 191) skriver Larson istället att ”om en liten hygglig 12-åring trohjärtat 
skriver »Jag gillar böcker om förbrytare som går omkring och mördar och tar 
i andras hem och mördar den fredliga befolkningen» så är det dock i det flesta 
fall lyckligtvis ej så farligt som det låter ” (Larson, 1947, s. 192). Larson menar 
att sådana uttryck beror av bristande formell färdighet (Larson, 1947, s. 192), 
och vidare att pojkens fantasirikedom förtäljer andra, mindre mordiska, di-
mensioner av sådan litteratur. Med andra ord skiljer sig här pojkens läsning 
från flickans, på så vis att pojken inte alls förankrar det lästa i en verklighet.  
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Att flickors läsning ger verkningar på deras relationer och sociala liv är 
Larson varken ensam eller först om att föreslå. Under 1700-talet råder man 
bland annat den unga flickan att läsa sådan litteratur som i slutändan blir gi-
vande för hennes omgivning. Lämplig litteratur anses vara sådan som behand-
lar hanteringen av det privata hushållet och är således inte en bildning ämnad 
att leda till ett politiskt eller samhälleligt aktivt leverne. En rik flora av råd-
givningslitteratur riktad till flickor och hennes föräldrar ges ut under 1700-
talet, vilket till del beror på att allt fler unga flickor kan läsa. Samtidigt publi-
ceras romaner, som med realistiska anspråk behandlar romantik och svärmeri, 
och som gärna läses av unga flickor (Littau, 2006). Vid en blick mot rådgiv-
ningslitteraturen som ges ut på 1700-talet blir det tydligt att man ansåg att 
flickor främst borde ägna sig åt en pragmatisk läsning som direkt kan översät-
tas till verkligheten. Mary Ørvig, som i Så skulle flickor vara (1973) har sam-
lat utdrag ur rådgivningslitteratur som gavs ut i Sverige under 1700-talet, skri-
ver bland annat om hur Jean-Jaques Rousseau – vars verk Émile fick stort 
genomslag vid tiden – ansåg att ”boklig bildning var helt bortkastad på henne 
[flickan]” (Ørvig, 1973,  s. 16) samt hur det i exempelvis en skrift som publi-
cerades 1770 uttrycktes att ”husmoderlighet [var] det viktigaste för en flicka, 
hon skulle hålla sig undan det bokliga och låta sin man sköta detta” (Ørvig, 
1973,  s. 17). I skriften Wälmente Tanckar om Barna Upfostring, I anseende 
Till Deras Studier och Lefnad från 1743 lyfter den svenske prästmannen 
Christian Gustafsson Roman flickors bokbildning, men han menar att en sådan 
bildning bör ske i hemmet och att den även kan vara sparsam: 
 

Men vad mina anmärkningar under själva anförandet av studier angår, så all-
denstund ett Fruentimmer ej behöver så många vetenskaper därutinnan, och i 
följe därav, ej kommer att använda så mycken tid däruppå, ty kan ock för dem 
ej föreskrivas några vissa reglor härvid, utan lämnas det uti Föräldrarnas eget 
behag, att för sin Dotter antaga någon beskedlig Person, som henne uti 
nedanskrevne stycken kan undervisa, ty att skicka henne i någon allmän Skola 
håller jag icke rådeligt, i anseende till de ovan anförda Skäl och orsaker under 
N:o 13 vid Första Avhandlingen. (Roman citerad i Ørvig, 1973, s. 56)  
 

Roman påpekar att skrivande och läsande bör ingå i flickans utbildning i hem-
met, men dessa färdigheter verkar främst vara ämnade åt att behaga mannen. 
Roman skriver även att det ”[p]ryder ett Fruentimmer ganska väl, om hon kan 
några av följande övningar. Dansa, Sjunga, Spela på Luta, Flöjt eller Claver. 
Rita. Lackera. Brodera. Göra allehanda vaxfrukt. Klippa och lägga lappar. 
Knyppla. Bryta servietter, med mera” (Roman citerad i Ørvig, 1973, s. 56). 
1772 skriver den franske biskopen och författaren Francois de Salignac de la 
Motte Fénelon skriften som senare kom att översättas till Afhandling om Unga 
Fruntimers Upfostran. Ørvig skriver att ”det var den blivande modern Fénelon 
ville uppfostra, inte flickan som individ eller människa. Flickan var bara ett 
genomgångsrum” (Ørvig, 1973, s. 67). Fénelon skriver bland annat: 
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Sant är att man bör frukta att bilda löjliga blåstrumpor. Kvinnorna hava me-
rändels ett vekare och mera nyhetslystet sinne än männen; det är därför icke 
lämpligt att inleda dem i studier, som skulle kunna göra dem självkloka. De 
skola varken styra samhället, föra krig, eller förvalta några kyrkliga ämbeten. 
De kunna således umbära vissa vittomfattande kunskaper, som tillhöra politi-
ken, kriget, konsten, lagskipningen, filosofien och teologien. (Fénelon citerad 
i Ørvig, 1973, s. 68) 

 
Utöver bokbildning ansågs även romanläsning utgöra en risk för flickor och 
unga kvinnor. Man menade att det var farligt för dem att läsa fiktiva romaner 
då de kunde blanda ihop verklighet med fantasi (Flint, 1993; Kåreland, 2018; 
Littau, 2006). Litteraturvetaren Karin Littau (2006) skriver: 

 
The fear that readers would over-identify with what they read, as Don Quixote 
famously did . . . , and form false expectations about life is a widespread con-
cern during the period of the rise of the novel. . . . since the novel makes eve-
rything appear ’natural’ and ’probable’, it manages ’to deceive us’ into think-
ing fiction is fact. (Littau, 2006, s. 64) 

 
Denna argumenterade risk med romanläsning tillägnades inte enbart kvinnliga 
läsare, men kvinnor var oftare läsare av just romaner. Kåreland (2018) skriver 
exempelvis: 

 
När kvinnorna läste identifikatoriskt, det vill säga på ett sådant sätt att de iden-
tifierade sig med personer och händelser, kunde deras drömmar om ett annat 
och bättre liv få näring, vilket gjorde att männen kände sina positioner hotade. 
Romanläsande damer och unga flickor kom ofta [på 1800-talet] att betraktas 
som dekadenta och neurotiska, ibland rent av hysteriska. Det är värt att notera 
att det nästan enbart var kvinnor som blev hysteriska. (Kåreland, 2018, ss. 215–
216)  

 
I de utvecklingsorienterade studierna på 1940-talet anses den identifikatoriska 
läsningen hos flickor, som har diskuterats av ansvarskännande individer sedan 
romanens uppkomst, ha både bra och sämre sidor beroende av vilken litteratur 
som läses. Däremot anser Bruhn och Larson, och även Schnabl, att flickor 
uppbär en särskild verklighetstörst. Schnabl skriver förvisso om hur en torftig 
verklighet leder till ett sensationslystet läsande, men att specifika livsbeting-
elser föder specifika läsbehov råder konsensus. Både Bruhn och Larson menar 
att flickan har ett behov av att orientera sig i sin omedelbara omgivning (hem-
met, skolan) samt att identifiera sig med goda, uppbyggliga karaktärer. Dessa 
behov, menar de, bör tillgodoses genom läsning av flickböcker; det är när 
flickboken byts ut mot den erotiska novellen som denna orientering och iden-
tifikation blir besvärlig. Pojkar söker sig, som kontrast, till äventyrsböcker 
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vars innehåll utspelar sig ”långt utanför den närmaste omgivningen”, vilket 
enligt Bruhn är ”en meningsfull, typiskt maskulin orientering i en större och 
rumsligt sett vidsträcktare verklighet än den barnet under tidigare perioder av 
sin uppväxttid haft möjlighet och krafter att orientera sig i” (Bruhn, 1944, s. 
139). Detta är också en typ av identifiering, men den sker i en form där pojken 
inte nödgas iaktta sig själv i relation till det han läser. Flickans läsning å andra 
sidan ”bottnar i ett behov av romantisk självspegling” och på grund av detta 
behov identifierar de sig ”med de diktade gestalterna” (Bruhn, 1944, s. 8).  

Det som Linder, Bruhn och Larson menar – att flickan har ett behov av att 
lära känna sig själv och sin omedelbara omgivning – är med andra ord en om-
formulering av en redan känd devis: att låta flickor endast läsa om sådant som 
rör hemmet och de närmaste relationerna. En sådan läsnings motsats är förstås 
den erotiska, novellen och dess ”drömvärld” (Larson, 1947, s. 187) – den som 
läsaren kan fly verkligheten genom, och en typ av läsning som har problema-
tiserats alltsedan romanen först såg dagens ljus (Kåreland, 2018; Littau, 2006). 
Liknande det som på 1700-talet formulerades som en åsikt kring flickors läs-
ning har i de undersökningar som studeras här omformulerats till ett bejakande 
av flickors psykologiska behov. Eftersom det här främst handlar om en dis-
kursiv omformulering som drar nytta av den utvecklings- och fasorienterade 
diskursens inträde på läsområdet återfinns få tillämpningar av detta bejakande 
att tillgå i litteraturen. Problematiseringen av tonårsflickors eventuella behov 
av verklighetsflykt är således konstant ett problem. Det handlar med andra ord 
om olika formuleringar baserade på vilket kön den läsande här har. Medan 
pojken läser om exotiserade världar vilket uppmuntras i och med att han där 
lär sig om god maskulinitet, blir flickans läsning om ’andra’ världar snarast 
betitlat ’verklighetsflykt’. Övervakningen av flickors läsning avtar inte under 
1900-talet utan kvarstår eller möjligen utökas – nu anlitas närstående vuxna 
att intressera sig för barnens läsning, läsa barnböcker ”och samtala med bar-
nen om deras läsning” (Larson, 1947, s. 196; se även Kåreland, 1977, s. 77).     

Ovan resonemang kring de möjligheter och problem som flickors identifi-
kationsläsning antas medföra, samt den omformulering av styrningen av hen-
nes läsande som formuleras i de studerade läsundersökningarna, beror här av 
en utvecklingsorienterad diskurs. Det är den utvecklingsdrivna diskursen som 
har definierat barns behov av identifikation och flickornas behov av verklig-
hetstörst och senare potentiell verklighetsflykt. Denna diskurs formar här, med 
andra ord, subjektsformationer som bygger på verklighetsorientering respek-
tive verklighetsflykt; och där dessa subjektsformationers argumenterade relat-
ion till specifika medborgarskapspositioner tilltar beroende på när de stude-
rade undersökningarna publiceras. Antagandena om läsningens behovstill-
fredsställande egenskaper har till del skapats utifrån stora enkätundersök-
ningar där man sökt fånga in så stora grupper som möjligt för att kunna dra 
generella slutsatser kring barns och ungas intressen (Brandell, 1913), deras 
psykologiska struktur (Bruhn, 1944) samt läsningens implikationer för deras 
sociala liv och samhällsengagemang (Larson, 1947; Schnabl, 1946). Dessa 
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enkätstudier uppmanar respondenten att fundera kring sina läsvanor och sitt 
läsintresse; och en interpellation och subjektsformering äger rum då respon-
denterna besvarar denna uppmaning. Detta diskuterade Brandell i sin studie 
1913, där han menade att besvarandet av enkätundersökningarna kräver ”själ-
viakttagelse, själverinring eller självbedömande”:  
 

De introspektiva metoderna äro s j ä l v i a k t t a g e l s e,  s j ä lv e r i n r i n g 
och s j ä l v b e d ö m a n d e.  Med användning av STERNS terminologi har 
själviakttagelsen till uppgift ”die Feststellung eines a k u t e n  M e r k m a l s”, 
d. v. s. ett bestämt fenomen eller en bestämd akt, som i ett visst ögonblick är 
för handen hos den person, som iakttar sig själv. (Brandell, 1913, s. 33) 

 
Brandell problematiserar själviakttagelsen som vetenskaplig data och skriver 
vidare att ”[a]llt det, som är omedvetet eller endast till hälften medvetet, kan 
icke iakttagas, och själviakttagelsen kan således icke göra anspråk på fullstän-
dighet” (Brandell, 1913, s. 34). Själviakttagelsen är även svår då den kan på-
verkas av affekter, men den utgör dock, menar han, den främsta datain-
samlingsformen i en psykologisk undersökning – i jämförelse med självbe-
dömningen vilar själviakttagelsen på mera objektiva grunder.  

Karl Bruhn har i sitt arbete studerat både barns och ungas enkätsvar och 
böckerna de åberopar för att ”inhämta mera ingående kunskap om det kom-
plex av stämningslägen och känslobetonade föreställningar, som under läs-
ningen aktualiseras hos de växande” (Bruhn, 1944, s. 23). Hans redogörelse 
framställs i diagram och tabeller, och han har uppmärksamheten riktad mot 
ungas identifikation med böckernas karaktärer. I arbetet nämner han sin före-
gångare Brandell, vars studie han kritiserar:   
 

I detta sammanhang intresserar oss frågan om litteraturundervisningens form 
och syfte föga. Det är spörsmålet om de barnsliga litterära omdömenas värde 
som material för strukturpsykologisk analys, som nu är aktuellt. Det förefaller 
ganska klart, att ett knåpande med kategorier sådana som de Brandell opererat 
med inte ger utbyte för en mera inträngande analys av det barnsliga och ung-
domliga personlighets- och stämningslivet. (Bruhn, 1944, ss. 22–23) 
 

Bruhn skriver vidare att då ”undersökningens syfte är barn- och ungdomspsy-
kologiskt, måste analysen begränsas till vad som för de växande själva fram-
stått som centralt och fängslande i deras älsklingsböcker” (Bruhn, 1944, s. 24). 
Frågorna som Bruhn har ställt till skolbarnen påminner om Brandells frågor 
då de ombeds svara på vilka deras favoritböcker är och varför, men Bruhn 
tömmer dessa svar på mer innehåll än vad Brandell gjorde. Bruhn skriver ex-
empelvis att det,  
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torde dock ha framgått, att de ovuxna försökspersonernas motiveringar icke sällan 
äro både upplysande och intresseväckande. . . . Och just den omständigheten, att 
omdömena i regel äro utomestetiska innehållsomdömen, icke färglösa och stereo-
typa estetiska klichéer, ger dem psykologiskt värde. . . . Skenbart meningslösa, 
behandlade som det förefaller ovidkommande ting och oväsentligheter, skänka de 
upplysning om känslor och föreställningskomplex, som bölja i centrum av de väx-
ande individernas medvetenhetsliv. (Bruhn, 1944, s. 23) 

 
Bruhn menar, med andra ord, att man kan utvinna mycket mer kunskap ur de 
introspektiva enkätsvar som unga personer besvarat än vad Brandell ansåg 
vara möjligt. Lorentz Larsons (1947) undersökning är på samma vis genom-
förd på frågeformulär som skickats ut till ungefär femtontusen barn och unga 
i sju- till tjugoett-årsåldern. Frågorna som ställts till respondenterna är av så-
dan introspektiv art som Brandell använde och argumenterade för (Brandells 
studie är även omnämnd i Larsons arbete). De handlar bland annat om vilka 
veckotidningar respondenten brukar läsa; ”Vad tycker du bäst om i dessa?” 
(Larson, 1947, s. 6), ”Räkna upp några av de bästa böcker du vet!”, ”Vilka 
böcker har du läst de senaste två veckorna?” och ”Tycker du om att läsa flick-
böcker?” respektive ”pojkböcker” (Larson, 1947, s. 7). Frågorna ställs något 
annorlunda beroende på åldern på de som besvarar formuläret, men dess bud-
skap är ungefär detsamma i samtliga frågeformulär.  

Att under så objektiva former som möjligt iaktta sig själva, som responden-
terna i dessa enkätstudier ombeds göra, tangerar den självåskådning som 
flickor uppmuntras att göra även i sin läsning. Själviakttagelsen förekommer 
på så vis på två plan för flickorna: i läsningen och i enkätstudierna. Styrningen 
och övervakningen av flickans läsning går från att vara ett ansvar för modern 
(som Linder (1916) främst riktar sig till), till föräldrar och andra närstående 
(som Bruhn (1944) och Larson (1947) skriver om) och landar slutligen hos 
flickan själv. Den själviakttagelse som sker i besvarandet av enkäterna görs 
dock av både flickor och pojkar. Att genom läsningen lära känna sig själv och 
möjligen iaktta sig själv är dock något som endast flickorna gör – och bör så 
också göra, enligt Bruhn och Larson. Larson skriver exempelvis att flickan 
gärna läser om ”de intimare förhållandena människor emellan ”i en mindre 
avgränsad värld” (Larson, 1947, s. 325) och Bruhn skriver om hur flickor sö-
ker läsa om hjältinnor som påminner dem om sig själva, med ”varma tankar 
och ömma gärningar” (Bruhn, 1944, s. 155). Den här utvecklingsdiskursiva 
styrningen är dock av en annan sort än den som syns i rådgivningslitteraturen 
som publiceras på 1700-talet. Den handlar om ett styre över inre mentala pro-
cesser snarare än yttre observerbara rörelser. Genom introspektion i läsningen 
(och i enkätbesvarandet) kan det läsande subjektet korrigera och reglera sig 
själv på ett mentalt plan: sina drömmar, sina förhoppningar, sin verklighets-
uppfattning. Larson skriver exempelvis att ”[f]lickan begär . . . upplysning om 
framtiden, bokens hjältinnor skall vara ett par år äldre än läsaren själv, och 
hon framställer krav om att få följa med en längre tid och se hur de utvecklas, 
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vilket utmynnar i krav på livsskildring” (Larson, 1947, s. 326). Enligt Larson 
vill flickan, mitt i den egna utvecklingen och uppväxten, med andra ord läsa 
om andra, något äldre flickors utveckling och uppväxt.  

Både flickläsningens form av identifikation och introspektion samt pojkar-
nas behov av en läsning som visar helt andra platser och helt andra människor, 
framställs i den utvecklingsdiskursiva praktiken som spännande områden för 
studier i barns och ungas psykologiska struktur. På 1940-talet blir mätandet 
av ungas läsning inte endast i formen av böckernas titlar, författare och genre 
– nu börjar även ett studium av mängden läsning. Att studera barns och ungas 
läsomfattning tycks här, liksom böckernas innehåll, även besvara frågor kring 
psykologisk struktur och utveckling.  

Läsraseriets epistemologi 
Mellan de olika grupper av publikationer som här studeras har det skett ett 
skifte. Medan 10-talspublikationerna fokuserade typer av litteratur så har 40-
talspublikationerna även inkluderat typer av läsning. Det handlar alltså inte 
enbart om den identifikatoriska eller sensationslystna läsningen; undersökarna 
mäter nu även mängden läsning och mängden böcker hemma i bokhyllan. Att 
läsa mycket, eller att läsa litteratur vars marknadsföring består i att läsa 
mycket, har fått en utvecklings- och fasorienterad logik och förklaring.  

Medan Linder, som förvisso skriver i sin skrift från 1916 att barn borde få 
mer frihet i bokvalet, menar att barn borde tillåtas att läsa ’riktig’ litteratur 
redan tidigt i livet, så har 40-talspublikationerna anammat en ännu mer frihet-
lig syn på barns och ungas läsning. Medan Linder menar att läsningen av ung-
domslitteratur inte manar till reflektion och psykologisk nyansering pekar 40-
talspublikationerna på att läsning av ”enahanda och schematisk” (Larson, 
1947, s. 191) litteratur fyller ett psykologiskt behov hos ungdomen. Rent kon-
kret skriver Linder:       
 

»Books written for children are notably short-lived», skriver en amerikansk 
författare. Det är också mycket riktigt en för hela denna speciella litteratur ut-
märkande egenskap, dess efemära liv. Det är boken »tryckt i år», »utkommen 
till jul» som efterfrågas, och nästa jul är den glömd; de som rusat igenom den 
ha också glömt den och stå beredda att på samma sätt sluka de nyss marknads-
förda. (Linder, 1916, s. 83)  

 
Detta stycke kan jämföras med ett avsnitt ur Larsons studie, där han bland 
annat skriver att det ”förefaller som om det vore nödvändigt för ungdomen att 
genomleva en period av detta slags läsning, som om den vore utvecklings-
mässigt betingad” (Larson, 1947, s. 190). Vidare skriver han:   
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Den värld som noveller och magasin bjuder på är för ungdomen under en viss 
period verklighetens värld, som de har ett oemotståndligt inre behov att orien-
tera sig i. Varför läser även begåvade flickor i högre skolor som kommer från 
en litterärt bildad miljö denna litteratur innan de kommer till de verkliga böck-
erna? Därför att novellen, magasinet och den sentimentala folksmakslitteratu-
ren bjuder på en romantisk och sensationell värld utan psykologi och det är så 
ungdomen under en viss period uppfattar tillvaron. Läsningen är ett led i bar-
nens psykiska och kroppsliga utveckling, man läser ej endast som direkt för-
beredelse för den vuxnes liv, man läser på grund av behov betingade av den 
utvecklingsperiod man befinner sig i. En författare som Sigge Stark är psyko-
log i förhållande till sin läsekrets, hon vet vad den behöver, ej till hjältarna i 
sina böcker. Utvecklas man normalt upptäcker man en dag att den verkliga 
världen är en annan, att novellen är enahanda och schematisk. Plötsligt är det 
slut. Man har läst ut behovet. (Larson, 1947, ss. 190–191)  

   
Larson är inte enbart intresserad av läsutvecklingens olika faser utan betonar 
även läsningens kvantitet. Det syns exempelvis då han i ett avsnitt diskuterar 
omfattningen av de studerade ungdomarnas läsning. Där pekar han bland an-
nat på att undersökningen visar att den mesta läsningen sker i ung ålder, och 
menar även att ”flickorna brukar vara de kvantitativt största läsarna” (Larson, 
1947, s. 220):  
 

En yngling skriver att han endast läser ungefär en bok pr. månad och tillägger 
»Läste mer som yngre». Han konstaterar alltså vad undersökningsresultatet vi-
sar. Ett typiskt svar är: »Jag har sällan tid att läsa böcker, förutom läxböcker, 
emedan jag nu har större behov av att läsa det som rör skolan, t. ex. språk». 
Periodläsaren skriver »Mycket olika. När jag har »läsperioder», omkr. 10 pr. 
mån., annars 2–3». En 16-års flicka, som i svaret på samtliga frågor röjer gott 
omdöme och beläsenhet, har Lesewut och hon skriver att hon pr. månad läser 
»30 st; när jag är ledig flera om dagen». En annan, 17 år, ej utan självkänsla 
svarar: »Det är olika. Ungefär 6 och ibland fler. Det beror på att jag läser oer-
hört fort men ändå fattar». En 16-års pojke ger följande intressanta uppgift: 
»Jag har under min levnad läst över 800 böcker. Jag har antecknat vilka». Ty-
värr gick det ej att erhålla hans lista men uppgiften om antalet är intressant. Så 
mycket litteratur hinner alltså en läsintresserad pojke konsumera från det han 
är – låt oss säga 8 år till 16 år – alltså i genomsnitt 100 böcker pr. år. (Larson, 
1947, s. 221) 
 

Att Larson här inte tar i beaktning vad som läses utan snarast hur mycket som 
läses, speglar den skillnad som hans 40-talsstudie uppvisar gentemot Linders 
10-talsskrift. Brandells studie utgör dock en föraning om detta räknande av 
läsaktivitet, även om han främst intresserar sig för de valda böckernas inne-
håll. Då frågorna som ställs till eleverna i Larsons studie till stor del innefattar 
sådana introspektiva frågor som även Brandell anlitar, och där många frågor 
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handlar om just läsintresset, så omfattar Larsons studie både den kvantitativa 
aspekten av hur mycket läsning ungdomen utför samt typen av läsning. Att 
ställa frågor kring barns och ungas favoritböcker förenar således Larson och 
de andra 40-talsundersökarna med både Brandell och Linder – skillnaden är 
att Larson mycket mer ombesörjer även de ’stumma tal’ som uppvisar ungdo-
mens läsomfattning.  

Fortfarande är alltså 40-talspublikationerna drivna av en utvecklings- och 
fasorienterad diskurs som hjälper förklara barns och ungas läsning, men denna 
läsning har nu även tilldelats ett kvantitativt måttband. Således har den analy-
tiska händelse som här studeras fått ytterligare en dimension: läsmätningen 
innefattar läsningens ’stumma tal’ – dock fortfarande utöver ett fokus på den 
litteratur som läses. Larson skriver bland annat att ”[d]et mest utmärkande för 
barns läsning är att den är så kvantitativt omfattande och kvalitativt tunn, den 
har utsträckning i platthetens dimension” (Larson, 1947, s. 194). Som block-
citatet ovan visar nämner Larson även begreppet ”Lesewut” (Larson, 1947, s. 
221) när han beskriver en flickas läsning av trettio böcker i månaden. Detta 
begrepp återkommer även i Torsten Huséns Svensk ungdom. Psykologiska 
undersökningar av ynglingar i åldern 17–20 år (1944). Med referens till en 
tysk psykolog vid namn Hans Busse skriver Husén:     

 
Busse fann vid sin undersökning, och han citerar även andra forskare som nått 
liknande resultat, att den manliga ungdomen når sitt läsmaximum under den 
egentliga puberteten, medan en avtagande frekvens kan iakttas under adole-
scensen. Ofta kan man under pubertetsåren iaktta en period av formligt »läsra-
seri» (»reading craze», »Lesewut»). Under adolescensen ökar utåtvändheten 
(extraversionen) och i samband därmed befästes en mera nykter och saklig in-
ställning. De unga gripa sig nu än tidigare an med konkreta problem och upp-
gifter. Denna nya inställning kan ej bli utan inverkan på läsintressena. »Den 
naturliga och stadigt växande övervikten hos intellektet över fantasien, särskilt 
hos pojkar, låter diskrepansen mellan den litterära äventyrsvärlden och det re-
ala livet allt skarpare framträda och alltmer peka på det sistnämnda». (Husén, 
1944, ss. 442–443) 

 
Begreppet ’läsraseri’ har här gjort en typ av värderesa. Från att under 1700- 
och 1800-talen ha använts för att beskriva det omfattande läsande som mass-
produktionen av romaner orsakade och som ansågs moraliskt devalverande 
(Kåreland, 2018), till att här, i Larsons och Huséns studier, formuleras som en 
naturlig del av barn- och tonårens läsande.  

Husén har skrivit en psykologisk avhandling där läsundersökningen utgör 
en del. Detta kan jämföras med Brandells studie trettio år tidigare som är upp-
byggd på ungefär samma sätt. Datainsamlingen bygger, likt övriga här 
nämnda läsundersökares arbeten, på enkäter. I Huséns Adolescensen (1944), 
som är Svensk ungdom men i akademisk klädsel, skriver han att ”de litterära 
intressena kännetecknas av en viss periodicitet, som i stort sammanfaller med 
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den allmänna genetiska periodiciteten” (Husén, 1944, s. 387) och kort därpå 
att just läsundersökningen ”visade sig vara mera givande än vi från början 
väntat” (Husén, 1944, s. 389). Frågorna som Husén ställt till de unga män som 
ingick som respondenter i studien handlar både om vilka sorts böcker som 
läses och hur många böcker eller hur ofta det läses, men frågorna om bokval 
och favoritböcker utgör en majoritet. Liksom de övriga studierna är även 
Huséns empiri manifesterad i tabeller där favoritgenrer och favoritböcker räk-
nats ut i procenttal. Husén låter dessutom resultaten visualiseras i diagram 
över, till exempel, hur många ungdomar som kunde nämna både författare och 
boktitel eller hur många genrer som intresserar olika ålderskategorier.  

 Husén har endast studerat unga män, men då han menar att hans bidrag till 
kunskapsproduktionen om den svenska ungdomens läsande är en av få vid 
tiden så vänder han sig till bland annat de tyskspråkiga psykologer som har 
studerat ungdomens läsvanor; de tidigare nämnda Hans Busse och Charlotte 
Bühler, exempelvis. Husén menar att tysk-österrikiska Bühler bör räknas som 
en pionjär på området då det är hon som först studerade barns och ungas läs-
intresse och schematiserade det i olika faser under barnets uppväxt. Utifrån 
Bühlers forskning, som han funnit stöd för i sitt eget arbete, skriver han: 

 
Under puberteten flyr den unge in i äventyrs- och resvärlden, alltså »in i irrea-
liteten», för att under adolescensen vända tillbaka till den reala världen vars 
problem nu särskilt blir sökandet efter du-kompletteringen. Denna utveckling 
avspeglar sig också i valet av lektyr. Under tidigare delen av ungdomsåren är 
den »verklighetslika» litteraturen (äventyr, resor, historia om fjärran liggande 
epoker och länder) helt förhärskande, under det att adolescensen medför en 
ökning av realistiska romaner, erotisk litteratur samt filosofi, drama, lyrik. 
(Husén, 1944, s. 445) 
 

Huséns undersökning visar bland annat att respondenterna läser mycket och 
frenetiskt under en period i tonåren. Att lägga vikt vid och mäta läsomfatt-
ningen har med en tidvis ökande social förståelse av barns och ungas läsning 
att göra. Bruhn är mer utvecklings- och fasorienterad i sin förståelse av läs-
ning, men han menar också, i likhet med exempelvis Larson och Husén, att ett 
intensivt läsande i barndomen utgör ett behov. Detta behov beskrivs i termer 
som tangerar kvantitet: exempelvis ”vetgirighet”, ”hunger” (Bruhn, 1944, s. 
185) och ”psykos” (Bruhn, 1944, s. 186). Bruhn refererar till tidigare forskare 
som studerat ungas läsintressen när han skriver: 
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Karin Skerfe talar om »en oerhörd nyfikenhet på livet och de vuxnas värld» 
hos de könsmogna unga flickorna. På grundval av studium av ungflickors och 
ynglingars dagböcker finner Charlotte Bühler skäl att understryka samma för-
hållande. »Innan man ännu kan tränga fram till det egentligen konstnärliga i 
dikt och litteratur», anmärker den österrikiska psykologen, »läser man av ny-
fikenhet, spänning, längtan, sensationslystnad. – Det är icke den konstnärliga 
skapelsen, sluten i sig själv och verkande som sådan, man då uppskattar, utan 
vad innehållet bjuder av speciella erfarenheter, kunskaper, sensationer. Så är 
det ungdomen läser. Boken är för ungdomen, som alltid lever i längtan och 
nyfiken spänning, en ersättning för livet och ett löfte om livet. Förnuft och alla 
sinnen, alla begär, all vetgirighet och all hunger efter upplevelser söker sig 
näring i boken.» (Bruhn, 1944, s. 185)    

 
Han skriver vidare:  

 
Man kan tala om en jäsningstidens intellektuella psykos . . . ; ungflickan finner 
i skönlitteraturen ett medel att tillfredsställa ett frambrytande behov att orien-
tera sig i en inre själslig verklighet av lidelser och längtan och av dem beting-
ade etiska, religiösa och intellektuella problem. Jäsningstidens psykos vänder 
de ungas blickar inåt, mot människosjälens problematik, och under trycket av 
denna psykos söka sig de unga till en litteratur av ny art. Vi skönja häri avslut-
ningen av en meningsfull utvecklingslinje, som innebär en intellektuell eröv-
ring i etapper av det mänskliga livets och den mänskliga kulturens stora och 
mångskiftande värld. (Bruhn, 1944, ss. 185–186) 
 

Bruhn menar här att läsandet, för flickorna, är en del av kvinnoblivandet. Det 
mättar (feminina) begär och informerar flickan om (den plats- och fantasi-
mässigt närmast belägna) verkligheten. Både för Bruhn och för övriga under-
sökare innebär växande ett visst mått av läsande – och inte alltför sällan verkar 
detta ’väx-läsande’ ske under intensiva former. ’Läsraseriet’ i barn- och tonå-
ren, som samtliga här nämnda funnit i sina empiriska studier av barns och 
ungas läsning, får i dessa studier en vetenskaplig förklaring. Det anses i 1940-
talsstudierna inte längre utgöra en moralisk risk att läsa mycket och intensivt 
under en specifik period i livet. Trots att flickornas läsning anses mer proble-
matisk än pojkarnas på grund av hennes vilja till ’verklighetsflykt’ bidrar den 
här kallade utvecklingsorienterade diskursen till en syn på flickors kvalitets-
tunna och omfattande läsning som ’naturlig’ och ’nödvändig’. Undersökarna 
menar dock att denna läsfrenesi bör fortsatt övervakas, och att det är av vikt 
att övervakningen även tillämpas under barnets fritid – det vill säga, i hemmet.   
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Växtvärk: slutdiskussion   
 

Den unge romanläsaren lefver till en början, lik en amfibie, i tvänne element; 
men den dimmiga luftverld, dit han flyktar på sina lediga stunder, gör väl i 
början, men alt mindre och mindre, intrång på den verkliga, ty skolan och lifvet 
skänker honom ett skarpt särskiljande förstånd och ett »gott» omdöme. Då han 
tröttat ut sig i den förra, kastar han sig därföre med förtvifvlans mod, ehuru 
ofta först efter en hård kamp, in i den senare, där han ofta återvinner sin hand-
lingskraft, och där han nu söker blott »realitet» och »sanning». (Humble, 1871, 
s. 35)  

 
I skolmannen Julius Humbles skrift Vår tids ungdomsläsning, hennes infly-
tande och riktiga ledning från 1871 målas den unga läsarens utveckling upp 
som en kamp mellan två olika element: fantasi och verklighet. Den unga läsa-
ren lever till en början i fantasins domän, för att sedan dra sig upp (”efter en 
hård kamp”) ur dess avgrund och söka sig till ”realitet” och ”sanning” (Hum-
ble, 1871, s. 35). Humble använder begreppet ’amfibie’ för att beskriva den 
unga läsaren. En amfibie är, i en biologisk terminologi, ett djur som kan leva 
både i vatten och på land. En amfibie är också, vid tiden för Humbles skri-
vande, något av ”växlande natur”, ett ”mellanting”, en ”hybrid”, eller en ”flyk-
tig” och ”karaktärslös” person (SAOB, 1898). På många sätt kan amfibie-me-
taforen i dess mest basala grundmening – det vill säga, det två-dimensionella 
levernet – gestalta uppfattningarna som omger de unga läsarna i undersök-
ningar som har studerats i denna avhandling i åtminstone sjuttio år framåt i 
tiden. Det handlar här snarast om det växande barnet som med kroppen, och 
genom läsningen, häver sig ut ur sitt verklighetsfrånvända sinne.  

Gurli Linders individualitetssynpunkt (1902; 1916) är inspirerad av denna 
skrift av Humble, även om hon inte skriver ut just det. Enligt Lena Kåreland 
(1977) verkar vissa stycken i Linders text vara direkt hämtade från Humbles 
skrift. Humble menade att tillbörlig litteratur är den som är anpassad efter bar-
nets utvecklingsnivå. Detta kapitel inleddes med Linders argumentation för 
samma sak, och hur innehållet i hennes individualiseringssynpunkt trettio år 
senare har utvidgats i form av friare bokval och tillämpats i form av studier av 
dessa fria bokval. Däremot är det främst öppenheten gentemot ungdomsboken 
som har vidgats i 1940-talsstudierna – något som Linder försökte motverka. 
Hon var istället angelägen om att barn och unga skulle läsa annan litteratur än 
den ungdomsspecifika boken.    

Att den första analytiska händelsen i den här avhandlingen centrerar krop-
pen, och specifikt den växande kroppen, beror till del på att den läsande krop-
pen (snarare än det läsande subjektet eller intellektet) existerat som en kon-
stans i metaforiken om och aktiviteterna kring läsning genom historien. Enligt 
författaren Alberto Manguel har läsandet exempelvis omgärdats av en liknelse 
kring ätande sedan 593 f.v.t. då prästen Hesekiel blir ombedd av Herren att 
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äta en bokrulle: ”öppna din mun och ät, vad jag giver dig” (Manguel, 2005, s. 
223). Både passionerat läsande kvinnor på 1800-talet och ivrigt läsande barn 
i nutid har därefter beskyllts respektive hyllats för att ’sluka’ litteratur. Annan 
kroppslig metaforik, exempelvis uppfattningen att romanläsandet spreds med 
epidemisk fart under 1700-talet (Wittmann, 1999) eller antikens liknelse mel-
lan läsning och den sexuella relationen mellan man och pojke (Svenbro, 1999) 
har också omgärdat denna praktik. Dock har den läsande kroppens konstitut-
ion skiftat i takt med att olika läsarsubjekt har kommit att uppmärksammats. 
Under antiken ansågs all läsning vara kroppslig och därför avstod priviligie-
rade män från att läsa (Svenbro, 1999), medan det under 1800-talet blev en 
specifikt kvinnlig åkomma att läsa ’med kroppen’ (Flint, 1993; Littau, 2006). 
Senare, vilket detta kapitel har diskuterat, fokuseras den växande kroppens 
läsande.  

Utifrån den undersökning som gjorts i det här kapitlet kan slutsatsen dras 
att den kroppsliga läsningen i de publikationer som studerats främst är en 
’flickig’ aktivitet. Det unga subjektets kroppsliga läsning, där behov och ut-
veckling styr verklighetsuppfattning och psykologisk komplexitet och därmed 
leder bokvalet, är kroppsligt; men det ’flickiga’ läsandet blir kroppsligt i dub-
bel bemärkelse på grund av hennes kön. Det syns exempelvis i den rädsla för 
hennes affektiva och sensationslystna läsning som Bruhn och Larson skriver 
om. Där används exempelvis begreppet ”begär” (Bruhn, 1944, s. 185; Larson, 
1947, s. 326) i beskrivningen av flickans läsning, vilket i utvecklingsdiskursen 
tangerar kroppsliga mekanismer. Den ’omogna’ läsaren i 1900-talets läsvane-
undersökningar undergår dock en annan logik än exempelvis romanens läsare 
under tidigare sekel. När den utvecklingsorienterade rationaliteten träder in i 
diskurser kring läsande och fokuserar den växande kroppen blir de moraliska 
påbuden gällande val av lektyr nedtonade. Nu ska istället barnets litteraturin-
tresse spegla hennes inre mentala mognadsgrad.    

Denna premiss, det kroppsliga läsandet, är således en avgörande del i den 
analytiska händelse som har studerats i kapitlet. Denna händelse består av för-
eningen mellan ett intresse för barns och ungas läsbehov och det psykologiskt 
motiverade mätandet av barns och ungas läsning. Mätningen av vilken typ av, 
och senare hur mycket, läsning som barn och unga utför innebar anlitandet av 
stora grupper barn och unga för studiernas ändamål. När barnen och ungdo-
marna deltar i sådana studier ombeds de att iaktta sig själva och sitt läsintresse. 
Läsundersökningarna manar därmed till en själviakttagelse på två plan, där 
det ena planet rör samtliga medverkande i studierna genom frågeformulären 
och det andra som endast rör flickorna. Flickornas själviakttagelse sker, enligt 
den empiri som samlats in av exempelvis Bruhn (1944) och Larson (1947), 
genom hennes läsning. Hon har, enligt dessa författare, ett behov av en iden-
tifikatorisk läsning där hon kan lära känna sin omedelbara omgivning och sig 
själv. Denna typ av läsning uppmuntras i studierna, som väljer att problema-
tisera den läsning som senare i tonåren har en potentiellt verklighetsflyende 
(eller jag-flyende) effekt.  
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 Då den identifikatoriska och verklighetorienterande läsningen definieras 
som ett behov hos flickan, menar man att detta inte bör beskäras. Genom att 
rucka på attityderna om att barn bör läsa åldersadekvat litteratur menar Linder 
(1902; 1916) att barn mycket tidigare än vad som förmodats kan läsa ’vuxen’ 
litteratur. Detta innebär en viss ökad frihet i bokvalet, men även en mer aktiv 
övervakning av barnets läsning. Istället för att endast tillåta viss litteratur av-
krävs nu närstående vuxna att ”samtala med barnen om deras läsning” (Lar-
son, 1947, s. 196). Övervakningen sker då inte i form av ”censur och förbud” 
– ungdomens bokval är en ”uppfostringsfråga”: uppgiften är att ”arbeta på 
lång sikt och söka fostra till litterärt omdöme” (Larson, 1947, s. 191). Särskilt 
viktigt verkar dessa samtal och denna aktiva övervakning av läsningen vara 
för flickorna, vars litterära utveckling är den som främst omtalas som potenti-
ellt problematisk och vars litteraturval är det som kritiseras hårdast. Flickans 
behov av verklighetsnärmande läsning och uppmuntran till denna typ av läs-
ning förklaras med andra ord utifrån att det nu sker ett bejakande av detta 
hennes behov. Detta bejakande utgör dock en historisk rest snarare än ny och 
vetenskapligt belagd sanning. Flickan har, sedan hennes läsande blev utbrett 
mellan folkskikten, tillråtts läsa sådan litteratur som ger henne kunskaper 
kring hennes omedelbara närhet. Det är framför allt det egna hemmet och de 
relationer som existerar där som bör gynnas av hennes läsning.  

Sammanfattningsvis är alltså centreringen av barns och ungas läsning i 
undersökningar som publicerats under början och mitten av 1900-talet känne-
tecknat av tre utmärkande drag: i) den utvecklingsorienterade mätningen av 
barns och ungas läsning, där publikationer kring barns och ungas läsning om-
formats från moraliska imperativ i rådgivningsskrifter till vetenskapliga stu-
dier; ii) den kvarhållna eller ökade övervakningen och styrningen av barns och 
ungas läsning, där censur och förbud byts ut mot samtal och vuxet engage-
mang; samt iii) undersökningsformens frammanande av själviakttagelse hos 
de undersökta subjekten. Implikationerna för de läsande flickorna i dessa ka-
rakteristika kan sammanfattas som följer: i) de tidigare moraliska imperativen 
kring framför allt flickors läsning har fått en vetenskaplig stämpel och således 
en auktoritet som håller i 1900-talssamhället; ii) flickans läsning kräver, om 
än implicit behandlat i studierna, mer övervakning då det är hennes läsning 
som eventuellt kan utgöra en risk beroende av hennes behov av verklighets-
flykt, och iii) själviakttagelsen hos flickan pågår således på två plan: ett där 
hon iakttar sig själv som respondent i läsundersökningarna, och ett där hon 
iakttar sig själv igenom den identifikatoriska, verklighetsorienterade läs-
ningen. Denna läsning är också starkt kopplad till ett gott medborgarskap – 
särskilt hos Schnabl som uttryckligen betonar detta.  

’Den läsande flickan’ har därmed i undersökningarna som har studerats i 
kapitlet fått ett antal dimensioner: ålder, kön och i viss mån klass. Hon har i 
likhet med pojkarna konstruerats som en omogen läsare i enlighet med ut-
vecklingsdiskursen, men har till skillnad från pojkarna konstruerats som en 
lustfylld och ivrig läsare i enlighet med den psykologiska orienteringen mot 
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intresset (Brandell, 1913; Larson, 1947), en verklighetsnärmande läsare 
(Bruhn, 1944; Larson, 1947) respektive en verklighetsflyende läsare utifrån 
undersökningen av ungas verklighetsuppfattning och orientering (Bruhn, 
1944; Larson, 1947; Schnabl, 1946).  

Att läsandet studeras hos just barn och unga, och inte i samma utsträckning 
hos vuxna och äldre, verkar här bero på den kunskapsproducerande möjlighet 
som läsandet anses ha av främst psykologiska skäl. Läsande konstrueras här 
alltså som både ett mått (på rörelser i mentaliteten) och en nödvändighet (för 
rörelserna i mentaliteten). Det är på grund av detta sistnämnda, nödvändig-
heten av läsande, som läsande även anses kunna utgöra ett mått på det inre 
livets utveckling. När det ’övermättade’ läsandet blir en naturlig del av tonå-
ren och läsandet formuleras som ett utvecklingsmässigt behov – uppfattningar 
som står tydliga i samtliga de empiriska, främst utvecklingsorienterade studi-
erna på 1940-talet – omformuleras kraven på måttfullhet till att istället bli en 
möjlighet till mätning i vetenskapliga, men också lekmannamässiga, samman-
hang. Det vill säga, övermåttet blir ett mått, på så vis att det tycks skildra en 
specifik fas i en växande människas liv. Man kan här se hur läsandet börjar 
anta kvantitativa (och materiella) benämningar och definitioner som framför-
allt efterkrigstidens läsdiskurser präglas av. På så vis kan man även ana hur 
ett maskineri, ett dispositif, där läsandet uppfattas som en till stor del kvanti-
tativ praktik slår rot och vecklar ut sina diskursiva och materiella rötter.  

Det som, slutligen, ska ’växa’ enligt författarna till de undersökningarna 
som har studerats i detta kapitel är mognad och en sund verklighetsuppfatt-
ning. Dessa parametrar är intimt förknippade med medborgarideal som får 
sina explicita uttryck särskilt i Schnabls studie. I läsundersökningarna har en 
normalitet baserad på tillbörlig läsning och litteratur i relation till mognads-
grad – där mognadsgraden bör korrespondera med den kroppsliga utveckl-
ingen – konstruerats. Uppfattningarna som kommit att genomsyra dessa läs-
undersökningar, barns och ungas läsning som ett mått och en nödvändighet 
samt läsraseriets naturliga plats i barn- och tonåren, utgörs av och bygger på 
den kartläggning av mentaliteter som syns i undersökningarna. Dessa menta-
litetskartläggningar kräver vidare genomlysningar och kategoriseringar av be-
folkningsgrupper (Hacking, 2002). Om detta handlar nästa kapitel.           
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En god vana  
 
 
 
 
 
 
 

 
En vecka består av 7 x 24 timmar = 168 timmar. Om vi räknar med att en vuxen 
person i genomsnitt sover 8 timmar per dygn (i Unescos stora tidsanvändnings-
studie, som genomfördes i nio länder åren 1965–1966, fann man att medeltalet 
för antalet sovtimmar inom olika befolkningsgrupper i stort sett varierade mel-
lan 9 och 7 timmar per dygn), så har en vuxen person genomsnittligen 168–56 
= 112 vakentimmar till sitt förfogande per vecka. Av dessa använder nära hälf-
ten (45 %) av dem, som bor i våra fem undersökningsområden, minst 10 tim-
mar per vecka åt att läsa. 7 % av de intervjuade ägnar minst 20 timmar per 
vecka åt att läsa. Medeltalet för den tid som ägnas åt läsande varierar för be-
folkningen i de fem undersökningsområdena mellan 8,8 och 11,1 timmar. En 
stor del av invånarna i våra fem undersökningsområden ägnar uppenbarligen 
förhållandevis mycket tid åt att läsa.  
 

(SOU 1972:20, s. 73)  
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År 1972, som det inledande citatet är från, är intresset för bokläsaren högt. 
Den vetenskapliga disciplinen litteraturhistoria har ett par år tidigare ändrat 
namn till litteraturvetenskap (Bergsten, 2002) och i utvidgandet av studierna 
av skönlitterära verk införs beteendevetenskapliga och sociologiska perspek-
tiv på bland annat konsumtionsmönster och social kontext. Framhärdandet av 
ett fokus på läsaren, och inte endast det traditionella studiet av exempelvis 
enskilda skönlitterära verk, startar kring 1960-talet och bygger till stor del på 
ett teoretiskt intresse för kulturyttringars samhälleliga sammanhang. Lilian 
Nowak, som 1971 skriver en översikt över nordisk forskning publicerad efter 
1945, menar att det i forskningen kring bokläsaren vid början av 1970-talet 
finns i huvudsak tre intresseområden: att beskriva och analysera läsvanor, att 
beskriva och analysera läsvanornas uppkomst, samt att beskriva och analysera 
människors upplevelser av litteratur (Nowak, 1971). Nowak menar att det är 
den första kategorin, den som beskriver läsvanor, ”vad man läser, vilka som 
läser, hur man skaffar sig böcker och vilka som går på bibliotek” (Nowak, 
1971, s. 60), som utgör huvuddelen av forskning som fokuserar litteraturkon-
sumtion mellan 1945 och 1970. Även efter 1970-talet är sådana studier vanligt 
förekommande, och det är bland annat just sådana – främst statligt initierade 
– undersökningar som det här kapitlet fokuserar.  

Föregående kapitel fokuserade implementeringen av en utvecklings- och 
fasorienterad blick på barns och ungas läsning i de studerade läsundersökning-
arna. Detta kapitel handlar om en typ av ytterligare tillämpning av denna blick 
i form av läsvaneundersökningar i sociodemografisk form. Som sådan är 
denna händelse del av en händelseserie (Foucault, 1970/1993) som analytiskt 
sett tog form i början av 1900-talet och som undersöktes i kapitlet Läsa och 
växa. Den händelse som fokuseras här aktualiserar dock andra objekt och sub-
jekt än den föregående. Den innebär framför allt en praktisering av en socialt 
orienterad diskurs i mätningar av barns och ungas läsning samt dess implikat-
ioner för läsande flickor. Händelsen yttrar sig med andra ord till viss del i 
formationer som gestaltades i den föregående studerade händelsen: ett ökat 
fokus på läsningens mängd, läsningens effekter på medborgarskap och före-
ningsengagemang samt synen på läsning som en naturlig och nödvändig del i 
den växandes liv. Här utvecklas båda dessa aspekter, medan det föregående 
kapitlet undersökte de epistemologiska möjligheter som ansågs ligga förbor-
gade i barns och ungas läsintressen, undersöker detta kapitel läsningens onto-
logiska status i några läsvaneundersökningar under andra hälften av 1900-ta-
let. I kapitlet undersöks viljan till och nödgandet av genomlysningar av be-
folkningen (Foucault; 1976/2008c, 1978/2008e; Hacking, 2002) som här sker 
i bok- och litteraturutredningar i serien Statens offentliga utredningar (SOU). 
Dessa utredningar produceras bland annat med avsikt att skapa nya lagar eller 
dirigera statsfinanser. Exempelvis är dess mätningar av svenskens läsvanor 
ämnade att resultera i politiska beslut efter att ha skickats ut på remiss. Utred-
ningarna förordnas sålunda av regeringen.  
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I kapitlet undersöks nio SOU-rapporter som är publicerade under andra 
hälften av 1900-talet fram till 2018. De utvalda utredningarna innefattar samt-
liga en läsvaneundersökning av något slag, eller redovisar resultaten av andra 
läsvaneundersökningar som vid tiden sker regelbundet av institut såsom Nor-
dicom. Dessa utredningar är Bokutredningen från 1952, Ungdomens för-
enings- och fritidsliv från 1966, Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen 
från 1972, denna läsundersöknings slutbetänkande i rapporten Boken från 
1974, Läs mera! från 1984, Boken i tiden från 1997, Läsarnas marknad, mark-
nadens läsare från 2012 samt denna forskarantologis slutbetänkande Läsan-
dets kultur från samma år, och slutligen Barns och ungas läsning – ett ansvar 
för hela samhället från 2018. Trots att materialet i den händelse som studeras 
i detta kapitel och den händelse som undersöktes i föregående kapitel skiljer 
sig, framför allt då de har olika typer av funktioner, så har de även en hel del 
gemensamt. För det första används tre av de studerade läsundersökningarna i 
föregående kapitel som kunskapsunderlag i den första statliga bokutredningen 
som publiceras (SOU 1952:23), för det andra granskar både SOU-rapporterna 
och de utvecklingsorienterade läsundersökningarna barns och ungas läsning, 
och för det tredje ingår det i dessa läsundersökningar olika typer av själviakt-
tagelse från respondenternas sida. Dessa överensstämmelser öppnar dock ana-
lytiskt sett för fler skiljaktigheter mellan de olika typerna av undersökningar, 
vilket även undersöks i detta kapitel.  

Kapitlet inleds med en blick mot en av de formationer som nämndes ovan, 
och som inledde sin formering i den föregående studerade händelsen i kapitlet 
Läsa och växa, nämligen den mängdcentring som sker i mätandet av läsningen 
i de studerade utredningarna. Därefter riktas blicken mot de läsande flickorna 
i de sociodemografiska mätningarna och deras position i det läsfrämjande kli-
mat som skildras i rapporterna från 1970-talet fram till idag. Slutligen disku-
teras de mätinstrument som används i utredningarna, läsvanans ontologi, samt 
dess implikationer för de läsande flicksubjekten.   

Boktimmar, böcker, bokhyllemeter 
I undersökningarna av barns och ungas läsintressen under 1940-talet hantera-
des läsning som något naturligt men i vissa fall missledande. Böcker och lit-
terära genrer granskades i termer av dess verklighetshalt, dess estetiska kvali-
téer samt dess psykologiska, behovsmättande egenskaper. Under den senare 
delen av 1900-talet kan vi se hur både uppfattningar kring läsning och böcker 
antar delvis andra former i de läsvaneundersökningar som studeras här. Ett av 
dessa framträdande skiften är synen på den omfattande läsningens godhet. 
Den utvecklingsorienterade diskursens inträde på läsområdet under första 
hälften av 1900-talet förklarade tonårsbarnets ”Lesewut” (Husén, 1944, s. 
442; Larson, 1947, s. 221) – läsraseri – som något naturligt och nödvändigt 
för den växande. En mängddefinition av god läsning är fullt förverkligad, och 
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även utökad att gälla också den vuxna befolkningen, i den läsundersökning 
som blir den första att ingå i serien Statens offentliga utredningar. I denna 
rapport, betitlad Bokutredningen (SOU 1952:23), mäts befolkningens läsva-
nor med hjälp av en Gallupundersökning. De som deltar besvarar frågor kring 
sitt läsande i termer av antal. Utredningen delar in befolkningen i kategorierna 
”regelbundna bokläsare”, ”sporadiska bokläsare” och ”icke bokläsare” (SOU 
1952:23, s. 31). För att kvala in som regelbunden bokläsare krävs att man läst 
åtminstone en bok de senaste tre månaderna och för att vara en sporadisk 
bokläsare ska man ha läst åtminstone en bok det senaste året. ’Icke bokläsare’ 
är man om man inte läst någon bok alls under det gångna året. Dessa olika 
läsare hanteras senare som medlemmar i olika samhällsfack och kategorier. 
Man beaktar allt från kön till civilstånd, hemmavarande barn, socialgrupp (so-
cioekonomisk grupp), ålder, näringsgren, stads- och kommuntyp, landsdel, fa-
miljeinkomst, föreningsanslutning, ställning i yrket och utbildning. Detta de-
mografiska perspektiv kan ses som något tämligen nytt i den här typen av 
undersökningar i Sverige. Härifrån ska kommande utredningar söka den 
svenska befolkningens lästimmar i timmar och minuter, luta sig tungt mot ett 
klassperspektiv, och i kontrast till de utvecklingsorienterade läsundersökning-
arna definiera läsning som en rättighet (vilket framgår i klassargumentet) och 
en förutsättning (för ett aktivt samhällsdeltagande).10 Boktutredningens syfte 
är därmed att jämna ut bokläsandet i befolkningen och dess fokus är bokdis-
tribution. Mätningen avser främst mängden läsning, då det bland annat verkar 
vara just mängden läsning som anses avgöra medborgarpotentialen – trots att 
begrepp som ’kvalitetslitteratur’ eller ’värdefull litteratur’ också används.   

I utredningsdirektivet till 1952 års utredning står det att ”[b]oken är fortfa-
rande den främsta kulturspridaren men når tyvärr endast begränsade skikt av 
vårt folk. Man har bland annat ansett sig kunnat påvisa att var tredje svensk 
står helt utanför böckernas värld” (SOU 1952:23, s. 11). Utredningen ska där-
vid undersöka hur fler exemplar av ”värdefull litteratur” kan bli tillgängliga 
”för alla svenska hem” (SOU 1952:23, s. 12). I studiet av den vuxna befolk-
ningens läsning anlitas frågeformuläret som mätinstrument. I flera frågor cen-
treras läsningens mängd, men inte i alla. I resultatredovisningen är det dock 
främst mängden läsning i den vuxna befolkningen som redovisas i tabellform. 
Respondenterna är till antalet 3 653 stycken, samt ”ett mindre antal (55 st) 
intervjuer bland ett speciellt urval av personer, bosatta i mera otillgängliga 
trakter” (SOU 1952:23, s. 31). Gallupundersökningen genomförs endast på 
den vuxna befolkningen, men betänkandet presenterar inledningsvis några av 

                                                
10 Även läsundersökarna Larson (1947) och Schnabl (1946) har, som diskuterades i 
kapitlet Läsa och växa, ett klassperspektiv i sina studier. Dessa studier står på gränsen 
mellan de utvecklingsorienterade och de senare sociodemografiska studierna – en 
gränsposition som är särskilt framträdande i Larsons arbete. Schnabls studie kan inte 
räknas som en demografisk sådan eftersom han tittar på en relativt liten uvalsgrupp.  
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de undersökningar som tidigare gjorts vad gäller ungdomens läsning: nämli-
gen Larsons Ungdom läser från 1947, Huséns Svensk ungdom från 1944 samt 
Schnabls Drömmar och mål från 1944. I betänkandet har resultaten i dessa tre 
arbeten sammanfattats eftersom det är dessa arbeten, enligt utredningskom-
mittén, som vid tidpunkten besitter den främsta kunskapen om barns och 
ungas läsning. 1952 års utrednings vuxenfokus beror på att det enligt kommit-
tén ”saknas sociologiska undersökningar rörande läsvanorna hos den vuxna 
befolkningen” (SOU 1952:23, s. 30). Därmed görs ingen egen utredning av 
ungdomars läsvanor i denna utredning; 1952 års rapport bejakar därmed end-
ast tidigare undersökningar på området.  

Den tillämpning av ett kvantitativt mätande av läsning som 1952 års utred-
ning till stor del demonstrerar ska visa sig ha verkningar även på hur man 
senare under 1900-talet studerar barns och ungas läsning i läsfrämjande syf-
ten. Detta blir än tydligare i de statliga litteraturutredningar som följer. Nästa 
gång en läsvaneundersökning publiceras är det som delstudie i en utredning 
om ungdomars fritidsliv 1966. I denna ungdomsutredning, Ungdomens för-
enings- och fritidsliv (SOU 1966:47), påvisas hur ungdomar som inte deltar i 
föreningslivet procentuellt sett även inte läser böcker. Kopplingen mellan läs-
ning och samhällsengagemang är inte ny; nämnda Ludwig Schnabl gjorde 
bland annat den kopplingen 1946. Betoningen av läsningens betydelse för 
samhällsengagemanget är däremot större nu än det är i 1940-talets läsunder-
sökningar, även 1952 års utredning pekar på detta då man särskilt intresserar 
sig för läsarnas yrke och bostadsort. I 1966 års läsundersökningen står det: 

 
Följande fråga ställdes till IP: »Har ni läst några böcker under sista månaden? 
». . . . Av dem som svarat »Nej» finns ett antal som aldrig brukar läsa böcker. 
Organisationsanknytningens fördelning med hänsyn till det redovisade intres-
set framgår av tabell 302 . . . .  (SOU 1966:47, s. 239) 

 
Vidare skriver undersökarna: 
 

Inom kategorin »är med» (tab. 303) gäller för båda könen att deras högsta re-
lativa tal i båda åldersgrupperna ligger inom »ja», därefter kommer »nej» för 
nästan alla och sist »brukar ej». Inom kategorin »varit med» visar både manliga 
och kvinnliga sidan olika mönster. Männen har sitt högsta i »nej»; de yngre sitt 
lägsta i »ja» under det att 40-årsmännen har detta i »brukar ej» och de äldsta 
kvinnorna har motsvarande talvärden i »ja» och »brukar ej». (SOU 1966:47, 
ss. 239–240) 
 

Begreppet ’brukar’ som i denna utredning anlitas med regelbundenhet i studiet 
av de ungas läsning tangerar läsvana på en beteendemässig nivå: det handlar 
alltså om att läsning hos föreningsaktiva utgör en invand aktivitet. Det är dock 
inte endast mängden läsning som här avses utan även typ av bok, där katego-
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rierna utgörs av äventyrsböcker, djurskildringar, detektivromaner, ’andra ro-
maner’, facklitteratur, memoarer, poesi, dramatik, Bibeln, andaktslitteratur, 
reseskildringar, science-fiction ”och liknande” (SOU 1966:47, s. 140). Av 
undersökningen dras slutsatserna att ”14-åringarna mer läser äventyrsböcker 
och djurskildringar, att 17-åringarna mer läser detektivromaner, andra roma-
ner och facklitteratur; mellan könen: att ynglingarna mer läser äventyrsböcker, 
detektivromaner, facklitteratur och science-fiction; att flickorna mer läser 
andra romaner, memoarer, bibel och andaktslitteratur” (SOU 1966:47, s. 140). 
De olika litteraturtyperna hierarkiseras inte av författarna, och av tabellerna 
går det heller inte att utläsa huruvida någon litteraturgenre är mer förekom-
mande beroende på den läsandes föreningsengagemang. Framför allt är det 
läsmängden som avgör huruvida den unga individen ’är med’ eller ej:  
 

De som inte brukar läsa böcker har genomgående högre relativa tal i kategori 
»aldrig med». Detta gäller för alla åldersgrupperna. Läsfrekvensen är genom-
gående större för kategorin »är med». (SOU 1966:47, s. 241)     

 
Nästa stora läsvaneundersökning på riksnivå att produceras och publiceras är 
Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen från 1972 (SOU 1972:20). Utred-
ningen utgör den allra första, riktigt omfattande läsvaneundersökningen i Sve-
rige (Söderlund, 2004). I utredningen gestaltas det kvantitativa läsandet med 
full kraft redan inledningsvis. Där står bland annat att ”[e]n stor del av invå-
narna i våra fem undersökningsområden ägnar uppenbarligen förhållandevis 
mycket tid åt att läsa” (SOU 1972:20, s. 73), vilket utgör ett av huvudargu-
menten för att studera läsvanorna i befolkningen. Även ett, av författarna kal-
lat, kvalitativt argument tas med här, nämligen läsandets meningsfullhet. För-
fattarna skriver bland annat att ”bokläsande har ett brett funktionsspektrum. 
Det kan ge människan ökade kunskaper och därmed större möjligheter att 
skaffa eller behålla ett arbete, att behålla sin hälsa, att förändra sin miljö, att 
skaffa sig inflytande och makt. Men läsandet kan även bli en väg till skönhets-
upplevelser och jag-profilering. ’Visa mig dina böcker och jag vet vem du är’” 
(SOU 1972:20, s. 81).  

I utredningen från 1972 finns ett dominerande klassperspektiv och de sam-
hällen som har studerats har bland annat valts ut beroende av deras socioeko-
nomiska ställning men också på grund av dess karaktär av exempelvis gräns-
kommun eller glesbygd. När de således studerar bokbestånden i hemmen 
kommer författarna exempelvis fram till att ”personer på en viss utbildnings-
nivå inom vart och ett av undersökningsområdena i stort sett håller sig med 
lika många böcker som personer med samma utbildning gör i andra miljöer av 
samma typ” (SOU 1972:20, s. 101). Det visar sig alltså givande att mäta bok-
bestånd (jämte antalet lästa böcker de senaste två veckorna) för att kunna dra 
slutsatser kring jämlikheten i Sverige. Detta bokbestånd mäts både i hyllmeter 
och i typ av litteratur (här skönlitteratur respektive facklitteratur), mätt i ande-
lar:   
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Ordningsföljden mellan områdena är för båda litteraturtyperna följande: (1) 
Oxhagen, (2) Skärholmen (3) Skellefteå, (4) Kirseberg och (5) Jörn. Proport-
ionen mellan skönlitteratur och facklitteratur är ungefär densamma i samtliga 
fem undersökningsområden; på bokhyllorna i hemmen är 60–66 % av böck-
erna skönlitteratur; ju högre utbildning, desto oftare har de intervjuade i sitt 
hem tillgång till minst fem hyllmeter böcker. (SOU 1972:20, s. 30) 

 
Det är alltså bokbeståndets volym och inte typen av litteratur som här visar 
klasspositionen. Mätandet av bokbestånd i hemmen blir således en viktig källa 
till kunskap. Författarna skriver bland annat:   
  

Ägandet av böcker mätt i antalet hyllmeter är starkt socialt skiktat. Undersök-
ningen visar att boksamlingar på fem hyllmeter och däröver är sällsynta i so-
cialgrupp III medan det i socialgrupp I är ovanligt med boksamlingar under 
fem hyllmeter. (SOU 1974:5, s. 14) 

    
Boksamlingars volymer tangerar framför allt bokvana; ett stort bokbestånd 
förtäljer både utbildningsgrad och huruvida medborgarna förfogar över en god 
bok- och läsvana. Utöver denna centrering av den vuxna befolkningens socio-
ekonomiska status, föreningslivsengagemang och bostadsort handlar ett av ka-
pitlen i utredningen om läs- och bokvanor bland skolbarn i de fem undersök-
ningsområdena. Även här beaktar man skolbarnens läsning som en faktor i 
diverse föreningsengagemang, samt infogar även en del enkätfrågor av mer 
subjektivt, eller introspektivt, slag; dock utformade som flervalsfrågor utan 
möjlighet för fritext. Sådana frågor formuleras för att få fatt på skolbarnens 
läsintresse och om detta intresse är tillräckligt stort för att kunna konkurrera 
med exempelvis tv-tittande. I enkäten frågas även om hur många böcker som 
barnen äger (mellan noll till femtio stycken). Slutsatserna i studien av skol-
barnens läsintressen är att det till stor del styrs av ålder och kön, snarare än av 
klass, som dominerar i studiet av de vuxnas läsvanor. Exempelvis skriver för-
fattarna att ”flickorna ägnar sig mera åt att läsa böcker än pojkarna i samtliga 
fem undersökningsområden och i samtliga tre åldersgrupper vi har studerat” 
samt att ”frekvensen för bokläsning avtar mycket markant någon gång mellan 
12 och 15 års ålder” (SOU 1972:20, s. 505). Dessa fynd opererar alltså över 
klassgränserna. Vuxnas läsning formuleras utifrån ett jämlikhetsargument me-
dan barns och ungas läsning snarast definieras utifrån läsintresse; det beror av 
psykologisk utvecklingsgrad och kön. Även om barnet till stor del anses på-
verkas av sitt hems läsbeteende, så påvisas hur barnets ’naturliga’ läsfas – eller 
läsvana – ebbar ut när det kommer in i tonåren. I utredningen står: 
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Några genomgående skillnader i läsintresset mellan homogena köns och ål-
dersgrupper från de fem undersökningsområdena tycks inte förekomma. In-
tresset för bokläsning är bland pojkarna lågt överlag, men det är särskilt lågt 
bland pojkarna från årskurs 9; i denna årskurs är intresset för bokläsning mar-
kant lägre än intresset för de fyra övriga aktiviteterna (att titta på teve, att spela 
eller lyssna på musik, att gå på bio och att syssla med sport eller idrott). Bland 
flickorna förhåller det sig inte på det sättet. Flickorna är överlag mer intresse-
rade av att gå på bio än av att läsa böcker, men om man jämför med intresset 
för de tre övriga fritidsaktiviteterna som ingår i frågeserien (att titta på TV-
program, att lyssna på musik och att syssla med sport eller idrott), visar det sig 
att flickorna är ungefär lika intresserade av bokläsning som av dessa aktivite-
ter, se tabellerna 6.8 a och 6.8 b. (SOU 1972:20, s. 497) 

 
Som synes börjar flickorna här, i redovisningen av ’läsraseriets’ ebbande, er-
hålla en position som ’god läsare’ då hon vidhåller ett läsintresse även efter 
de kritiska åren kring tolv till femton, och trots att läsningen utsätts för kon-
kurrens av andra medier. Läsintresse och läsvana förmodas här utgöra två si-
dor av samma mynt; läsintresset styr således läsvanan och vice versa. I viljan 
att skapa goda medborgare är det här centralt att studera vanor i olika former 
– inte minst läsvanor som i dessa utredningar argumenteras för att direkt in-
verka på den läsandes eller icke-läsandes medborgerliga engagemang. Genom 
att studera läsintresset hos barn kan således slutsatser dras kring var åtgärder 
bör sättas in för att förebygga potentiella misslyckanden i skapandet av goda 
medborgare. I betänkandets förslag på åtgärder handlar det bland annat om att 
underlätta distributionen av böcker till barn och unga, men även att utlämna 
”ett produktionsstöd i efterhand för att främja utgivningen av kvalitetsböcker 
för barn och ungdom” (SOU 1974:5, s. 316).        

Detta förslag och flera andra publiceras två år efter genomförd läs- och 
bokvanestudie i slutbetänkandet Boken (SOU 1974:5). Slutbetänkandet byg-
ger således på den läs- och bokvanestudie som genomfördes två år tidigare, 
men även andra utredningar som rör biblioteket, skolan och bokbranschen. I 
slutbetänkandet betonas den ojämna bokdistributionen över landet. Som en 
del i 1970-talets diskurser om läsande (som även återfinns i debattböcker som 
exempelvis Ska vi ge barnen skräplitteratur? från 1975) anses marknaden ut-
gör det största problemet i det ojämlika (läs)samhället. I denna utredning är 
det tydligt att ett syfte med läsvaneundersökningen är läsfrämjande i de skikt 
av befolkningen som har många medlemmar i kategorin ’icke-läsare’. I bak-
grunden till utredningen står:  
 
 
 



 89 

Utredningen har i anslutning till de givna direktiven sökt lägga upp och bedriva 
sitt arbete utifrån konsumentens/läsarens intressen. Direktiven framhåller an-
gelägenheten av att kvalitetslitteraturen ”når helt nya grupper av läsare”. Ut-
redningen har därför i sina bedömningar av ”konsumtionsfrämjande åtgärder” 
i lika hög grad sysslat med ”icke-läsaren” som med ”läsaren”. (SOU 1974:5, 
ss. 80–81) 

 
Läsvaneundersökningen blir därmed en grund att stå på i ett fortsatt arbete att 
få folk att läsa. Här sker således ett skifte. Medan de utvecklingsorienterade 
studierna om barns och ungas läsning, samt i viss mån utredningen från 1952, 
främst fokuserade hur det läses, läggs betoningen nu istället på hur man kan 
få människor att läsa mer. I inledningen skriver författarna bland annat att 
läsvanestudien har visat att läsning ”spelar en väsentlig roll i människors var-
dagsliv” (SOU 1974:5, s. 86), och vidare beskrivs den rädsla för bokläsandets 
tillbakagång som skett då modernare media har trätt in i människors liv (SOU 
1974:5). Läsvaneundersökningen visar även ett flertal kvantifierbara fenomen 
som gör ett läsfrämjande arbete mer specifikt inriktat på särskilda folkgrupper. 
Det läsfrämjande arbetet, som avses ta vid när utredningen är klarlagd, baseras 
på de olika ’socialgrupper’ som undersökningen utgått ifrån, vilka är grundade 
på inkomstnivå.  

Tio år senare publiceras ännu en statlig utredning med den i läsfrämjande 
sammanhang passande titeln Läs mera! (SOU 1984:30). Här återfinns samma 
syfte, som inte heller är explicit formulerat; nämligen att låta läsvaneunder-
sökningen, som främst finns redovisad i en annan rapport, vara det fundament 
som ett läsfrämjande arbete kan bygga på. Författarna skriver att ”uppgifterna 
[i läsvaneundersökningen] ger en god bild av bokläsningen som mänsklig ak-
tivitet inom en social kulturram” (SOU 1984:30, s. 46). Utifrån utredningens 
syfte står att ”det väsentligaste är att hela tiden få nya generationer att läsa 
kvalitetslitteratur och få dem att uppskatta bokläsandets värden” (SOU 
1984:30, s. 9). I undersökningen tas ålder, kön, utbildning och regionala skill-
nader i beaktande då läsandet i befolkningen analyseras, och även här poäng-
teras flickornas och kvinnornas mer omfattande läsvanor. Författarna skriver 
att det ”i en sammanfattande karakteristik har de mest flitiga bokläsarna visat 
sig vara högt utbildade män och kvinnor, kvinnliga studerande och övriga en-
samstående kvinnliga ungdomar” (SOU 1984:30, s. 47). Här är alltså de goda 
läsarna ofta flickor och unga kvinnor, vilket ju även visade sig i 1972 års ut-
redning. Samtidigt betonas här bokens unikum som kulturbärare. Under rubri-
ken ”Litteratur och nationell identitet” (SOU 1984:30, s. 45) står det: 
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Boken kommer att överleva och följa oss genom tiderna, dels för att den är 
överlägset praktisk, den behöver inga kraftkällor, den är ständigt beredd att 
upplåta sitt minneskapital till oss, dels därför att boken är bok, därför att den i 
sin funktion att vara bok binder oss samman med vårt föregående allt från 
handskrifternas tid till alltmer sofistikerade medier. . . . Boken är ett personligt 
medium. Dikten, fångad i det tryckta ordet, är i längden kanske det enda me-
dium som kan förmedla en sammanhängande och fördjupad kunskap om vår 
verklighet – redskapet för vår orientering i nuet – och därmed, inte minst, red-
skapet för en kritisk förståelse av mediavärldens förklädnader. (SOU 1984:30, 
s. 46)  

 
Läsning av böcker anses bidra till en verklighetsorientering som andra medier 
inte kan förmedla. Läsning av böcker kan, enligt författarna till denna utred-
ning, istället påvisa ”medievärldens förklädnader” (SOU 1984:30, s. 46). 
Boken står med andra ord i tydlig opposition till andra medier och det är bland 
annat i samband med framhållandet av boken som näst intill all läsning upp-
muntras. Detta är således intressant utifrån resonemanget kring den ökade 
uppmärksamheten på läsningens mängd som har setts i studierna. När all läs-
ning uppmuntras är mängden läsning central – och vice versa.  

  Synen på boken som väsentlig kunskapsförmedlare sträcker sig in i nästa 
årtionde. Tretton år senare samlas kunskaperna utifrån ett antal läsundersök-
ningar i betänkandet Boken i tiden. Betänkandet handlar om bok- och kultur-
tidsskriftsmarknaden, och inledningsvis citeras betänkandet från 1974 för att 
peka på den oro som fanns då, och hur denna oro delvis har kommit att reali-
seras:  
 

”Är inte i själva verket boken, och då kanske särskilt den traditionella skönlit-
teraturen, som konstform på väg att konkurreras ut av modernare media, som 
kan överta dess roll central källa för information och upplevelse? --- Att boken 
i en framtid kommer att utsättas för ökad konkurrens i den meningen att nya 
media tillkommer är självklart”. Denna oro för boken framskymtar i Littera-
turutredningens huvudbetänkande Boken från 1974. Utredningens slutsats blir 
ändå att: ”en allmän samhällsutveckling med förbättrade levnadsvillkor, sti-
gande utbildning och ökad information via övriga media inte heller fortsätt-
ningsvis kommer att hota bokens ställning utan snarare stärka den”. Som för-
utspåddes för över 20 år sedan har boken, trots mediaexplosionen, försvarat sin 
ställning relativt väl. Under 1990-talet har dock bokläsningen minskat bland 
yngre. Det finns också stora skillnader mellan olika individers inställning till 
böcker och bokläsning. Utbildningsnivån i landet har höjts och fler läser 
böcker nu än för 20 år sedan. Den genomsnittliga lästiden har däremot minskat, 
framför allt bland barn och unga. Allt färre barn läser själva eller har någon 
som läser för sig. (SOU 1997:141, s. 21) 
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Här, i 1997 års betänkande, blir ålder återigen11 en viktig faktor i läsmätning-
arna. Hittills har denna faktor i de statliga utredningarna endast varit en kom-
pletterande sådan, men i och med mätningarnas fynd av minskad läsning i den 
yngre befolkningen aktualiseras ålder som nödvändig beståndsdel. Även i 
denna utredning anses mängden läsning avgörande; man beaktar både läsmi-
nuter, minuter av kontakt med böcker och antal böcker:     
 

73 % av barnen hade 1995/96 daglig kontakt med böcker, dvs. de läste själva, 
bläddrade i en bok eller lyssnade på någon som läste för dem. Andelen barn 
som hade daglig kontakt med böcker har dock minskat under en tioårsperiod. 
År 1984 hade 85 % av barnen i åldern 3–8 år daglig kontakt med böcker. (SOU 
1997:141, s. 39)  

 
Att kontakten med böcker även nu räknas aktualiserar med större betoning än 
förut bokens argumenterade status. Även bokens materialitet framhålls i och 
med detta och nödvändiggörs på så sätt.  

Här, liksom i tidigare utredningar, beräknas barnen till lågutbildade föräld-
rar utgöra målgruppen för potentiella läsfrämjande åtgärder. En stor del av den 
hämtade statistiken utgår från föräldrarnas utbildningsnivå:   
 

Barnbarometern visar att föräldrarnas utbildningsnivå är en betydelsefull fak-
tor när det gäller barnens kontakt med böcker. Bland barn till högutbildade 
hade 86 % daglig kontakt med böcker 1995/96 (88 % år 1984), för barn till 
mellanutbildade var siffran 71 % (83 % år 1984), och bland barn till lågutbil-
dade hade endast 59 % daglig kontakt med böcker (80 % år 1984). Sett över 
en tioårsperiod är utvecklingen förhållandevis stabil utom för gruppen barn till 
lågutbildade föräldrar. För denna grupp barn har andelen som har daglig kon-
takt med böcker minskat med drygt 20 procentenheter. När det gäller lästiden 
för hela gruppen barn i åldern 3–8 år uppgick den till 17 minuter i genomsnitt 
per dag år 1995/96. Detta är en sänkning med 15 minuter jämfört med år 1984. 
När det gäller lästiden i förhållande till föräldrarnas utbildningsnivå fanns 
ingen skillnad mellan grupperna. Högutbildades barn "läste” i 17 minuter (35 
min. år 1984), mellanutbildades barn 18 minuter (30 min. år 1984) och lågut-
bildades barn 16 minuter per dag (28 min. år 1984). Undersökningen 1995/96 
visar att högutbildades barn i åldern 3–8 år hade kontakt med böcker dagligen 
i nästan lika hög grad som år 1984, men att lästiden hade halverats! (SOU 
1997:141, s. 40)  
 

                                                
11 Återigen; med hänsyn till 1940-talets läsundersökningar av barns och ungas läsning 
som undersöks i kapitlet Läsa och växa.  
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Resultaten visar alltså att läsningen bland yngre barn har minskat under en 
tioårsperiod. Även resultaten vad gäller läsningen hos äldre barn och ungdo-
mar visar enligt betänkandet på en nedgång. Författarna skriver att ”[a]ndelen 
9–14-åringar som inte alls läst det senaste året har under tid ökat från 1 % till 
4 %” (SOU 1997:141, s. 41) och i åldersgruppen femton till tjugofyra år har 
”både andelen som läser varje dag och den genomsnittliga lästiden” minskat 
sedan 1995: ”År 1996 läste 53 % varje dag och deras genomsnittliga lästid var 
74 minuter. År 1995 läste 56 % varje dag och den genomsnittliga lästiden var 
89 minuter” (SOU 1997:141, s. 43).  

Utredningen påvisar två i det följande intressanta saker: dels att läsningen 
i den yngre delen av befolkningen minskar, och dels just betoningen på mäng-
den läsning – antal läsminuter, antal minuter av kontakt med böcker, antal 
böcker lästa under en period, och så vidare. Bara en liten del av läsvaneredo-
görelsen visar vilken typ av litteratur som läses. I denna utredning har med 
andra ord en uppfattning om läsning som en mängdsyssla, mer än i de tidigare 
utredningarna, slagit rot. Dessutom är denna utredning den första som identi-
fierar icke-läsaren som en ung person. Den svag- eller icke-läsande pojken blir 
sålunda en ny kategori som införs efter de befolkningsgenomlysningar som 
ägt rum i läsvaneundersökningarna.     

Pojkar som inte läser 
Det ska dröja femton år innan ytterligare en statligt initierad litteraturutredning 
genomförs. I nästa utredning, Läsandets kultur från 2012 (SOU 2012:65), ka-
tegoriseras befolkningen utifrån kön och ålder och till viss del utbildnings-
grad. Även här har statistiken hämtats från andra läsundersökande aktörer, ex-
empelvis Nordicom som undersöker medieanvändandet i befolkningen årli-
gen. I betänkandet är icke-läsandet explicit ungt och manligt, i kontrast till det 
föregående klass- och ojämlikhetsperspektiv som dominerade utredningarna 
som har studerats fram till 1997.  

I 2012 års betänkande är åldersgrupperna nio till sjutton och sexton till tju-
gofyra år därför särskilt fokuserade. En historisk axel om fjorton år visar 
läsandets relativa stabilitet i befolkningen, men de sammanställda siffrorna 
visar även på ”en tydlig tendens . . . att lästiden minskar bland de unga” (SOU 
2012:65, s. 46). I en tabell med rubriken ”Lästidens utveckling bland unga 
läsare och läsare i befolkningen totalt en genomsnittlig dag, 1987–2010 (mi-
nuter)” (SOU 2012:65, s. 46) ses tre svagt nedåtgående kurvor. Den översta 
visar lästidens utveckling för gruppen femton till tjugofyra år, den mittersta 
befolkningen totalt sett och den nedersta utvecklingen för gruppen nio till fjor-
ton år. Det är framför allt den översta kurvan, femton- till tjugofyra-åringar-
nas, som lutar mest nedåt. Författarna skriver:       
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Enligt Lars Höglund, som sammanställt dessa siffror, är förändringarna under 
perioden i total lästid bland de som är läsare relativt små. De är dock inte obe-
tydliga och en tydlig tendens är att lästiden minskar bland de unga. Detta till-
sammans med data som tyder på att andelen läsare (dvs. de som uppger att de 
överhuvudtaget läser) minskar i denna grupp pekar på att en reell förändring i 
vanor skett över tid. (SOU 2012:65, s. 46) 
 

Nytt för 2012 års litteraturutredning är resultatredovisningarna av de PISA-
undersökningar som genomförs vart tredje år. I dessa undersökningar kart-
läggs bland annat läsförståelsen hos svenska femtonåringar, vars resultat jäm-
förs med ett internationellt snitt. Att studera läsförståelse, som innebär en 
undersökning av elevernas förmåga att ”förstå, använda, reflektera och enga-
gera sig i texter för att uppnå egna mål, utveckla sina kunskaper och sin pot-
ential och för att delta i samhället” (citat hämtat från Skolverket i SOU 
2012:65, s. 52), innebär att en mer teknisk aspekt av läsning tas i beaktning än 
den som tidigare har studerats, samt att nyttoaspekten av all sorts läsning yt-
terligare framhålls. I betänkandet står bland annat:    
 

För det första är en mer utvecklad läsförståelse viktig för att som medborgare 
fullt ut kunna delta i det demokratiska samtalet. En försämrad läsförståelse ris-
kerar att urholka en av grunderna för demokratin. För att ta ställning till ge-
mensamma angelägenheter krävs en god språklig förmåga, och detsamma gäl-
ler för att kunna hävda sin egen mening i en offentlig diskussion. (SOU 
2012:65, s. 31) 

 
Det är detta ungdomar riskerar genom att inte läsa tillfredsställande; deras po-
sition som önskvärda medborgare. Att få unga att läsa mycket har i utred-
ningen 2012 kommit att handla, även här, om att läsa överhuvudtaget. Detta 
beror alltså till stor del på resultaten i PISA-undersökningarna 2000, 2003, 
2006 och 2009:        
 

De svenska 15-åringarnas läsförståelse har enligt PISA-undersökningarna bli-
vit signifikant sämre sedan år 2000. Från att ha varit över medelvärdet för 
OECD-länderna skiljer sig Sveriges resultat år 2009 inte signifikant från me-
delvärdet. Det är dock troligt att den nedåtgående trenden inte började år 2000. 
Mer osäkra undersökningar antyder att läsförståelsen försämrats bland svenska 
15-åringar från början på 1990-talet. En sådan misstanke bekräftas ytterligare 
när man ser till den tidigare redovisade tendensen vad gäller 9- till 10-åringar-
nas läsförståelse över längre tid. (SOU 2012:65, s. 53) 
 

Framför allt är det pojkarna som inte når upp till tillfredsställande resultat i 
PISA-undersökningarna:  
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I PISA-undersökningarna framgår också att de elever som tycker om att läsa 
läser mer och bättre. Mot denna bakgrund är det särskilt problematiskt att 
svenska pojkars lust att läsa har minskat signifikant sedan år 2000. År 2009 
hade även de svenska 15-åringarna totalt sett mindre angiven läslust än genom-
snittet i OECD, dock framförallt på grund av pojkarnas låga nivåer. I det index 
som används är OECD-genomsnittet för hela populationen 0 och det svenska 
genomsnittet var 2009 – 0,11. (SOU 2012:65, s. 63)  

 
De statliga offentliga utredningarna som här har studerats uppvisar alltså en 
förskjutning från ett klassperspektiv på läsning i befolkningen till en mer ex-
plicit grundad förståelse för köns- och åldersskillnader. I utredningen från 
2012 är unga pojkar den problematiska kategorin vilket bland annat förklaras 
utifrån en feminisering av litteraturläsandet och att pojkar saknar manliga, 
läsande förebilder. Klassperspektivet är i denna utredning nedtonat: icke-
läsandet är främst ett mansproblem. Även om generationsperspektivet nämnts 
och i viss mån undersökts i samtliga utredningar så är det först i 2012 – och i 
viss mån 1997 – års utredning/ar som det blir väsentligt.   

Tyngdpunkten mot undersökningar av barns och ungas läsning syns även 
då den senaste i raden litteraturutredningar faktiskt enbart ägnar sig åt detta. 
Utredningen blir den första statliga att helt tillägnas just ungas läsning. Redan 
i utredningens namn definieras läsning som en samhällelig nödvändighet. 
Med titeln Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 
2018:57) pekas riktningen ut för uppfattningen kring läsandets vikt, samt upp-
fattningen kring att det omgivande samhället bör agera. I en bilaga till utred-
ningen, som har för syfte att kartlägga och följa utvecklingen på läsområdet 
samt att i förlängningen bland annat förbättra och befolkningsmässigt bredda 
läsförmågan, finns en läsvaneundersökning baserad på andra aktörers insam-
lade data. Dessa aktörer är, liksom i 2012 års utredning, bland annat PISA och 
PIRLS.12 I läsvaneundersökningen studeras ”hur svenska barns och ungdo-
mars läsförmåga, läsvanor och läsintressen ser ut och har utvecklats över tid” 
(SOU 2018:57, s. 219). Författarna skriver bland annat att ett: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Den internationella undersökningen PIRLS (Progress in International Reading Li-
teracy Study) mäter tioåringars läsvanor, läsförmåga och attityder till läsning var 
femte år (Skolverket, 2020). 
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orosmoln är de sjunkande läsvanorna hos ungdomar mellan barn och vuxenliv. 
Som framgår av Ulf Fredrikssons rapport är det inte i befolkningen som helhet 
och bland barn i allmänhet som läsvanorna förändrats så mycket utan bland 
just ungdomar. Denna nedgång förefaller heller inte vara ett resultat av mins-
kad läsning i de yngre åldrarna utan något som händer i ungdomsåren. Som 
Fredriksson noterar finns anledning att vidare utforska vad som händer med 
ungdomars läsning mellan barndom och vuxenliv. En intressant fråga är om 
detta vikande läsintresse bland ungdomar är något tillfälligt som hör ungdom-
såren till eller om det är en långsiktig trend som på sikt kommer att påverka 
läsning i samhället som helhet. (SOU 2018:57, s. 26)  

 
Mellan 2012 års utredning och den från 2018 visades först en försämring av 
ungas läsförståelse i PISA-undersökningen 2012, och därefter en förbättring 
2015. Man menar dock, i utredningen från 2018, att det kan vara för tidigt att 
avgöra om det är en ”uppåtgående trend” (SOU 2018:57, s. 25). I utredningen 
står även att man i Sverige ”kunnat konstatera att könsskillnaderna beträffande 
läsförmåga är så gott som lika oavsett socialgrupp”:    
 

Både biologiska och miljömässiga faktorer kan bidra med förklaringar till 
skillnaden mellan pojkars läsförmåga och läsvanor. Till de biologiska förkla-
ringarna hör uppfattningen att vissa pojkar mognar senare än flickor, liksom 
föreställningen om biologiska skillnader i temperament. (SOU 2018:57, s. 155)  
 

För att främja läsning hos pojkar diskuteras bland annat anlitandet av manliga 
förebilder, men även att man bör uppmuntra föräldrar (pappor) att läsa med 
sina söner:   

 
Vad gäller läsande förebilder inom den innersta familjekretsen finns flera pro-
jekt och kampanjer som syftar till att uppmuntra och ge stöd åt pappor, eller 
blivande pappor, att agera läsande förebilder för sina barn, ofta med det utta-
lade syftet att påverka negativa läsattityder bland pojkar. Ett sådant projekt är 
Pojkar, pappor och prat om böcker, som pågick 2006–2007 i fyra västernorr-
ländska kommuner, med läsovana pojkar på högstadiet och deras fäder som 
målgrupp. Manliga förebilder var också huvudfokus i projektet Muhammad 
från Frostmofjället. Berättelser om manlighet i mångkulturella miljöer, ett pro-
jekt som genomfördes 2007–2010 i samarbete mellan Länsbiblioteket i Väs-
terbotten och Jämtlands läns bibliotek, med särskild inriktning på socioekono-
miskt utsatta områden. (SOU 2018:57, s. 157)  

 
Vid en jämförelse mellan de utredningar som producerades innan 2000-talet 
och de två utredningarna som kommit sedan dess (2012 och 2018) så framstår 
läsning i de senare utredningarna som ”en förmåga” (SOU 2018:57, s. 219) 
snarare än som något som faller individen ’naturligt’ att göra. I och med att 
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det här ses som en förmåga blir det således viktigt att vänja unga människor 
vid läsning. Samtidigt knyts fritidsläsning och skolläsning samman, då läsför-
mågelogiken uppmuntrar all sorts läsning och därmed antar en instrumentell 
form.13 Detta till trots nämner exempelvis utredningen från 2012 begreppet 
”kvalitetslitteratur” (SOU 2012:65, s. 29).  Där skrivs bland annat att målsätt-
ningen med utredningens förslag är att det ska leda ”till ett ökat läsande och 
ett rikt utbud av kvalitetslitteratur” (SOU 2012:65, s. 29). Författarna skriver 
en hel del om digital läsning och jämför denna typ av läsning med bokläsning 
samt om hur läsning av ”digital information kräver förmågor som både bygger 
på och skiljer sig från traditionell läsförståelse” (SOU 2012:65, s. 57). Digital 
läsförmåga testades i PISA-undersökningen 2009, och där gjorde de svenska 
ungdomarna bättre ifrån sig än i traditionell läsförståelse. Eftersom pojkar pre-
sterade bättre på det digitala läsförmågetestet menar exempelvis författarna i 
SOU 2018:57 att en fråga som bör ställas för framtiden är ”hur man kan väcka 
läsintresse genom den digitala tekniken [och] hur läsning i högre grad kan 
komma att ingå i barns och ungas dagliga användning av den digitala tekniken, 
kort sagt hur tekniken kan göras till en möjlighet till ökad läsning, snarare än 
till ett hot mot läsningen” (SOU 2018:57, s. 184).14 Digital läsning blir i dessa 
utredningar främst en form av läsning som kan gynna ett generellt läsintresse. 
I åtgärdsförslagen skriver författarna att de ”betonar . . . skolans arbete med 
digital läsning, något som enligt forskningen gynnar pojkars läsintresse” 
(SOU 2018:57, s. 192). Det som är viktigt här är med andra ord att ett läsin-
tresse väcks – inte nödvändigtvis vad detta läsintresse riktas mot. Formule-
ringar kring distribution och läsning av ’kvalitetslitteratur’ anger dock en viss 
riktning.    

I de statliga utredningar som här har undersökt visas hur intresset för boklä-
saren växer, samt att blicken på läsande som en kvantifierbar praktik utvecklas 

                                                
13 Denna litteratursyn präglar även gymnasieskolans litteraturundervisning. I kapitlet 
”Litteraturläsning i demokratisk anda” (i Hedemark och Karlsson (red.) Unga läser. 
Läsning, normer och demokrati från 2017) skriver Katrin Lilja Waltå om att littera-
turläsning motiveras med att den ger ”läslust, utveckla språkliga färdigheter och en 
yrkesidentitet” (Lilja Waltå, 2017, s. 130). Där förmedlas sålunda en ”pragmatisk och 
okritisk litteratursyn, som utgår från en nyttoaspekt” samt ”förutsätter en läsare som 
närmar sig litteraturen på ett ytligt plan” (Lilja Waltå, 2017, s. 130).   
 
14 Att pojkar faktiskt läser, men istället andra typer av läsmaterial än böcker, har stu-
derats av bland andra Stig-Börje Asplund och Héctor Pérez Prieto i artikeln “Young 
working-class men do not read: or do they? Challenging the dominant discourse of 
reading” (2017). I artikeln argumenterar författarna för att pojkar läser annat än det 
som räknas i sådana här sammanhang – exempelvis genom att lyssna på ljudböcker 
och titta på film. 
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genom tillämpning i en mängd läsvaneundersökningar som har en sociodemo-
grafisk inriktning. Här är det sålunda inte tolkningen eller ’den rätta läsningen’ 
som står i fokus, utan vanan (eller förmågan) att läsa, vilket i sin tur motiverar 
kulturpolitiska insatser. Från att ha uppfattat barns och ungas ’läsraseri’-
läsande som naturligt, blir barns och ungas läsning under 2000-talet en trä-
nings- och vanesak där föräldrar (särskilt pappor) åläggs att läsa med sina barn 
(särskilt pojkar).15 

De goda flickläsarsubjekten   
I och med den belysning som sker av pojken och hans icke-läsande i statliga 
litteraturutredningar hamnar ett annat sorts strålkastarljus på flickan. Det är i 
utredningen Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen (SOU 1972:20) – den 
första omfattande läsvaneundersökningen som genomförs i Sverige (Söder-
lund, 2004) – som flickan får den framskjutna positionen som den goda läsa-
ren. Utredningen från 1952 utgår från de utvecklingsorienterade undersök-
ningarna från 1940-talet då det handlar om barns och ungas läsning, och i ung-
domsutredningen från 1966 fastslås endast att de yngre kvinnorna har högre 
läsfrekvens än de äldre kvinnorna. Dessutom är läsvaneundersökningen i ung-
domsutredningen från 1966 bara några sidor lång och utgör alltså inte huvud-
delen av utredningen i stort. När så läsvanorna hos skolbarn i fem samhällen i 
Sverige studeras 1972 – allt utifrån de sociodemografiska principer som här 
tar form – blir flickan till sist en god läsare. Detta beror på att de mätinstrument 
som används i studierna påvisar att hon är den mest frekventa läsaren, men det 
är även här som det kvantifierbara läsandet som diskursiv praktik visar sin 
subjektsskapande sida. I en utvecklingsorienterad diskurs hanterades flickor-
nas läsning som en potentiell risk, medan all typ av läsning här – må så vara 
sträckläsning av ungdomslitteratur – uppvisar ett friskt läsintresse, en god läs-
förmåga och en gedigen läsvana. Denna definiering är således oberoende av 
hur hennes bokval ser ut, oberoende av vilken utvecklingsfas hon befinner sig 
i.   

Detta innebär att det har skett något utav en mutation i synen på läsning 
som praktik (särskilt som barndomspraktik) i de studerade undersökningarna. 
Dels hanteras läsning som ett beteende i publikationerna under andra hälften 
av 1900-talet; framför allt ett beteende och en vana som kan, och bör, slå rot 
redan under tidig barndom genom bland annat flit och övning. Detta skiljer 
sig något gentemot den syn på läsandets naturlighet som studerades av de ut-

                                                
15 Lindsköld, Hedemark och Lundh har i artikeln ”Constructing the desirable reader 
in Swedish contemporary literature policy” (2020) studerat subjektspositionerna 
’icke-läsaren’ och ’den önskvärda läsaren’ i SOU 2012:65. I artikeln omskrivs även 
hur utredningen betonar pappans roll som förmedlare av läskultur till sina söner.    
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vecklingsintresserade pedagogerna under 1940-talet – där argumenterades säl-
lan för att få unga att läsa mer; det intensiva läsandet tillhörde barndomen och 
var en naturlig del av den. Som en förlängning av detta accentueras här läs-
ningens nödvändighet. Denna uppfattning är en utveckling av formuleringen 
kring läsandets naturlighet och nödvändighet som framförhandlades i publi-
kationerna tidigare under seklet. Här utgör också de många tillbakablickarna, 
särskilt i den senaste utredningen från 2018, ett verktyg för att få fatt på ett 
barndomsläsande som håller på att gå i graven. I studien påvisas hur frekvent 
läsandet bland unga var på 1970-talet för att nu, under 2010-talet, nästan vara 
ett minne blott.  

Synen på bokläsaren har även skiftat i dessa undersökningar, från att i pub-
likationerna under tidigt 1900-tal vara en ung person i en utvecklingskurva där 
mångläseriet och det ’dåliga’ läsandet anses naturligt, till att i undersökning-
arna under det senare 1900-talet vara en person som uppskattas oberoende av 
vilken typ av litteratur hon läser, men dock i relation till hur mycket hon läser. 
Ett frekvent, juvenilt läsande uppmuntras även i vuxen ålder. Detta medför, 
åtminstone i de undersökningar som studerats här, att bokläsarens tolkning 
och upplevelse av litteraturen spelar mindre roll. Dennes läsförmåga utröns 
inte i termer av adekvata tolkningar, utan snarare i mängden böcker som läses 
på en månad. Samtidigt framträder här en syn på (den regelbundna eller fre-
kventa) bokläsaren som en flitig person, som ju ’fått in vanan’ att läsa böcker.  

Ytterligare en viktig dimension som utredningarna uppvisar är uppfatt-
ningen om läsning som en verklighetsorienterande aktivitet. Denna uppfatt-
ning kan jämföras med den verklighetsfrånvända läsning som framför allt 
flickor beskylls och har beskyllts för alltsedan läsning blev en mer folkligt 
utbredd praktik. Då de religiösa skrifter som kvinnorna tidigare hade ägnat sig 
åt skulle läsas som moraliska sådana som direkt kunde, och skulle, översättas 
till verkligheten fruktade man att en liknande läsprocess – alltså att läsarna 
översatte det fiktiva till sin egen verklighet – skedde då kvinnorna omkring 
1700-talet började läsa romaner (Björkman, 1994; Edvardsson, 1993; Flint, 
1993; Littau, 2006). Ett exempel på denna uppfattning är gestaltningen av en 
läsande flicka på en tavla målad av den österrikiske konstnären Franz Eybl år 
1850. Motivet är en flicka, djupt försjunken i en bok. Hennes blus är näst intill 
fallen av hennes överkropp och hon sitter med ena handen över bröstkorgen 
som i en känslosam gest. Flickans nakna hud och självberöring tangerar ett 
läsande som är sentimentalt snarare än intellektuellt; ett undflyende snarare än 
ett nyttigt, verklighetsorienterande sådant. Frågan många ställde sig under 
denna tid var om flickan eller den unga kvinnan skulle ta med sig det fiktiva 
in i hennes verkliga liv. Läshistoriker menar dock att en så kallad läsrevolution 
ägde rum under 1700-talet, där man frångick det typ av läsande som erfordra-
des i läsandet av kristen text (ett intensivt, repetitivt läsande) till att istället 
börja läsa kvantitativt, snabbt, omfattande och mycket (extensivt) (Björkman, 
1994; Wittmann, 1999). Även om läsningen ändrade form eftersom litteratu-
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ren omformades är det ändå tydligt, med en blick mot de debatter som omgär-
dade läsandet under både 1700- och 1800-talen, att det fanns en rädsla för vad 
romanen kunde göra med sin läsare. Debatten kring romanläsningens verklig-
hetsfrånvändande faror pågick i flera västeuropeiska länder, däribland Sverige 
(Björkman, 1994; Edvardsson, 1993). Angående hur diskussionen gick i Stor-
britannien skriver läshistorikern Kate Flint (1993):  
 

As in the early period [18th century], the anxieties expressed fall into easily 
identifiable categories. In particular, one encounters the familiar fear that 
young women will be corrupted by what they read, and, becoming preoccupied 
with the importance of romance, will seek perpetually for excitement; and the 
criticism that reading fiction, especially when carried to excess, wastes time 
which may more valuably be employed elsewhere. In the later years of the 
eighteenth century a new apprehension appears: that reading may teach politi-
cally seditious attitudes, especially, but not exclusively, challenging the role of 
the family and the position of women in relation to authority. (Flint, 1993, s. 
24)    

 
Fiktionens relation till verkligheten och dess påverkan på läsarna aktualiseras 
även i de utvecklingsorienterade läsundersökningar som publicerades på 
1940-talet i Sverige.16 Där argumenteras bland annat för att det verklighetso-
rienterande läsandet är ett psykologiskt behov hos den unga flickan. Denna 
läsning tillfredsställs särskilt genom läsning av exempelvis flickböcker som 
handlar om jämnåriga flickor i igenkännbara omgivningar. I de sociodemo-
grafiska studierna som har studerats i detta kapitel och som mäter läsvanor, 
hanteras istället all bokläsning som verklighetsorienterande. Det finns flera 
formuleringar kring detta i samtliga utredningar som hittills studerats. I utred-
ningen från 1952 står det att ”[b]oken kommer . . . alltjämt vara det betydel-
sefullaste medlet för bildning, studier och litterär förströelse. I det kulturella 
upprustningsarbete, som präglar vår tid och som syftar till en allmän demo-
kratisering av bildningsmöjligheterna, är boken oumbärlig” (SOU 1952:23, s. 
16). Ett av delmålen med direktiven i utredningen från 2012 formuleras utifrån 
att ”[k]unskapen om läsningen betydelse för utbildning och delaktighet i sam-
hällslivet ska ha ökat i alla grupper som idag läser i liten utsträckning” (SOU 
2012:65, s. 13), och i den senaste av statliga utredningar – som börjar med ett 
kapitel med titeln ”Vikten av läsning” (SOU 2018:57, s. 21) – står följande: 

 
Varför är det så viktigt att barn och unga läser? . . . läsning [handlar] bland 
annat om att kunna navigera i världen, att skaffa sig nödvändig kunskap och 
information, men också om att känna läsningens glädje och njutning. Läsning 
är av central betydelse för såväl privatliv och arbetsliv som utbildning och sam-
hällsliv. (SOU 2018:57, s. 23)   

                                                
16 Som undersöks i kapitlet Läsa och växa.  
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Det verklighetsnärmande läsandet samverkar med en syn på all litteratur som 
i grunden ’god’, vilket även resulterar i att läsaren blir ’god’ (vilket har stude-
rats i vidare omfattning av Magnus Persson, 2012). Här går det knappt att göra 
(läsa) fel – snarare är felgörarna de som inte läser alls. I utredningen från 2012 
skriver författarna exempelvis: 
 

En utgångspunkt för utredningen är att målet om ökat läsande bör förstås som 
att läsande i sig har ett egenvärde, oavsett vad som läses. En god förmåga att 
läsa kan endast komma till stånd och upprätthållas om människor, och särskilt 
barn och unga, läser olika typer av texter med viss regelbundenhet. (SOU 
2012:65, s. 30)  

 
På samma vis som det icke-hierarkiska läsandet uppmuntrats mer och mer 
med tiden finns det anledning, vilket även kan ses av de utvalda citaten ovan, 
att anta att formuleringar kring läsandets verklighetsnärmande egenskaper bli-
vit mer explicita med tiden, även om de inte heller är ovanliga i exempelvis 
debattböcker om skräplitteratur som publicerades under 1970-talet (i exem-
pelvis Furuland, 1975).  

I dessa utredningar är det särskilt två flickläsarsubjekt som framträder: den 
mång- eller mängdläsande flickan och den goda läsaren. Dessa subjektsform-
ationer förenas i 1972 års läsvaneundersökning till att inbegripas i samma 
formation, och huvuddragen i denna formation vidhålls fram till och med den 
sista utredningen som här har tagits i beaktande. I de två sista betänkandena 
som studeras, 2012 års och 2018 års utredningar, definieras denna goda flick-
läsare särskilt i förhållande till den icke-läsande pojken. Den förstnämnda av 
dessa formationer, den mängdläsande flickan, är ett resultat av den kvantitets-
dimension som det goda läsandet består av i utredningarna. Flickan har, i 
denna dimension, alltsedan 1966 kvalificerat sig som en regelbunden läsare. 

Den sistnämnda formationen, den goda läsaren, är i 1952 års utredning inte 
särskilt identifierad, men får framför allt i utredningen från 1972 en flickig 
form. Det är där flickan eller den unga kvinnans kvantitativa läsning framhålls 
som god. Denna förening av mängdläsningsformationen och den goda form-
ationen tenderar, som tidigare diskuterats, att fokusera läsningens samhällsen-
gagerande sidor – det vill säga, de verklighetsorienterande aspekterna av läs-
ning. I 2018 års rapport är hon alltigenom en god läsare och därmed en god 
samhällsmedborgare. I resonemanget kring pojkarnas avsvalnade bokintresse 
skriver författarna:    

 
Flickor inom OECD-länderna presterar inte bara bättre på tester som mäter 
läsförståelse, de är också mer benägna att tycka om läsning, läsa oftare, tänka 
positivt kring läsning och uppfatta sig själva som läsare [min kursivering]. 
(SOU 2018:57, s. 155) 
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Flickan får denna ’goda’ position som läsare när utredningarnas syfte och 
form blir mer explicit läsfrämjande. Den läsfrämjande ambition som betän-
kandena består av återfinns även på andra håll i samhället; exempelvis i form 
av en flora av läsfrämjande projekt och organisationer. Att läsa mycket är led-
ordet – och själva mätandet läggs i händerna på läsaren själv. Detta syns både 
de utredningar som har studerats hittills, men även i läskampanjer och täv-
lingar med läsfrämjande syften.     

Att mäta sin läsning 
 

Vi startar en läskampanj där du mäter ALLT du läser: textböcker, bilderböcker, 
tidningar, mjölkpaket, sms, butiksskyltar, instruktioner och så vidare. ALLT är 
läsbart och ALLT är mätbart! . . . Du får ett måttband och en bokföringsblan-
kett med dig hem. Använd måttbandet för att mäta all din läsning. I en bok kan 
du till exempel mäta varje rad, varje sida, bokens tjocklek, bokens rygg, bokens 
framsida och så vidare. MÄT ALLT SOM DU LÄSER! (Läsfrämjarinstitutet, 
2019) 

 
I läsfrämjande sammanhang verkar det inte finnas någon övre gräns för mäng-
den läsning som kan infogas under dygnets timmar. Läsfrämjarinstitutet, som 
citerats inledningsvis, söker främja läsande genom att anlita just den kvanti-
tets- eller mängddiskurs som visar sig i denna praktik. I citatet blir det tydligt: 
”MÄT ALLT SOM DU LÄSER!” är devisen bakom det projekt som går ut på 
att mäta allt unga läser med måttband – bokstavligen.  

Läsfrämjarinstitutet är en av många organisationer som arbetar läsfräm-
jande. År 2000 bildas den ideella föreningen Läsrörelsen efter att ett flertal 
studier påvisat det minskade läsandet i den svenska befolkningen. På hemsi-
dan står: 

 
Bakgrunden [till föreningens uppstart] var dels den kraftiga minskningen under 
många år av småbarnsföräldrars läsning för sina barn, som redovisades i Barn-
barometern 1999. En annan bakgrund var den OECD-undersökning som visade 
att 25 procent av alla vuxna svenskarna [sic] hade en bristande läs- och skriv-
förmåga. En uppföljande studie visade att 20 procent av de unga vuxna (18–25 
år) inte kom upp i den läs- och skrivförmåga som krävs när man går ut den 
obligatoriska skolan. (Läsrörelsen, 2019)  

 
Läsrörelsen är idag en av de största aktörerna på läsfrämjarmarknaden i Sve-
rige, och samarbetar bland annat med andra föreningar och företag. Ett stort 
och mångårigt samarbete har föreningen exempelvis haft med McDonald’s, 
som idag räknar sig som ”Sveriges största läsfrämjare” (McDonalds, 2019). 
Under kampanjens första 17 år har det enligt hemsidan delats ut ”totalt 21,9 
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miljoner böcker” till barn och unga i McDonald’s måltider – ”[o]ch fler ska 
det bli” (McDonalds, 2019).  

Att definiera god läsning som mycket läsning görs således av organisat-
ioner som arbetar för att få barn och unga att läsa mer. I fallet Läsfrämjarin-
stitutet är som synes ambitionen även att få barn och unga att själva mäta sitt 
läsande och tävla i ’mängdläsning’. Det finns även gott om platser på internet 
där unga individer kategoriserar sig själva som urskillningslösa och extensiva 
läsare. Bloggen Bokhora är en sådan, vars själva namn pekar på just denna 
kvalitet:        
 

Namnet Bokhora är sammansatt av två ord. Ordet bok som betyder “samling 
av (i ena kanten) hopfästa/sammanhängande blad” och ordet hora som sägs 
härstamma från det urgermanska khoraz som betyder “den som åtrår”. Vår de-
finition av en bokhora är således en man eller kvinna som utan begränsningar 
eller betänkligheter omfamnar och slukar alla slags texter, helst i bokform 
(Varför bokhora?, Bokhora17). 

 
Läsandet som en mått- och mängdsyssla syns även i de många privata bok-
bloggar som florerar på nätet. En majoritet av dessa är skrivna av kvinnor eller 
unga flickor. En av de största svenska bokbloggarna skriven av en flicka in-
nehåller både bokrecensioner och författarsamtal, varvat med inlägg som har 
med böcker eller läsande i stort att göra. I flera inlägg sammanfattar bloggaren 
sina läsår genom att anlita siffror. Då hon summerar läsåret 2018 och tittar 
fram emot läsåret 2019 omskrivs detta i antalet lästa böcker respektive läsmå-
let i antal böcker för kommande år. Trots att en stor del av bloggen består av 
mer kvalitativa bokrecensioner så anlitas alltså ’mått- och mängdblicken’ då 
läsandet ska summeras – och ju fler böcker som lästs, desto bättre. En annan 
bloggare, som även skriver om annat än just böcker men som ser läsandet som 
ett av sina största intressen, använder webbsidan Goodreads som verktyg för 
att summera sitt läsande i slutet av året. På Goodreads kan man som läsare 
delta i kvantitativa bokutmaningar, där uppmaningen ”Take the challenge” 
följs av ett formulär där man kan fylla i x:et i ”I want to read X books in 2020” 
(Goodreads, 2020). Läsaren kan även fylla i avklarade delmål samt antalet 
böcker och boksidor som lästs.  

Konceptet verkar gå hem; 2019 års utmaning hade över två miljoner delta-
gare. Denna andra bloggare visar i ett blogginlägg mot slutet av 2018 upp den 
statistik som Goodreads har sammanställt åt henne. I statistiken framgår anta-
let lästa böcker, antalet lästa boksidor, den längsta samt den kortaste boken, 
böckernas genomsnittslängd, och så vidare. En tredje bokbloggare, också 
denna en ung flicka, skriver att hennes läsmål för 2017 är att läsa en meter 
                                                
17 Artikeln är arkiverad och hämtad 2019, 26 februari från: https://web.ar-
chive.org/web/20081223112500/http://www.bokhora.se/blog/about/varfor-bokhora/ 
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böcker. Här anlitas den måttstock som även syntes i Läsfrämjarinstitutets 
kampanj. Ett stort antal bokbloggare listar sina lästa böcker och en del skriver 
månadsrapporter där de summerar antal lästa sidor, antal lästa böcker, even-
tuella omläsningar av böcker, hur de står sig i relation till Goodreads Reading 
Challenge, och så vidare. En del bloggare har även en symbol från Goodreads 
på sin blogg som räknar ner antalet lästa böcker fram till slutmålet.  

Detta räknande och mätande av sitt eget läsande står förstås inte allena i 
talet om läsande, utan utgör en del av det. Jämte mått- och mängdblicken på 
läsning konkurrerar och samsas andra diskurser som exempelvis hanterar en 
tilltro till måttfullheten eller kvaliteten i läsandet. Det står dock klart att det 
kvantitativa läsandet, i kontrast till ett mer kvalitativt, har en diskursivt säkrad 
position i talet om barns och ungas läsning och att många flickor och unga 
kvinnor både tillåts, erbjuds och anammar möjliga positioner som produceras 
ur denna mått- och mängddiskurs.  

Läsvanans ontologi 
Att mäta sin egen läsning innebär att iaktta sig själv och sina vanor. Detta 
själviakttagande sker även hos respondenterna i läsvaneundersökningarna – 
och dessa respondenter är många. Majoriteten av de undersökningar som har 
studerats i detta kapitel har även haft som syfte att täcka in en så stor eller 
generaliseringsbar befolkningsmängd som möjligt. I 1952 års utredning bidrar 
3 708 personer. Av dessa utgör ett antal en ”»uppvägning» av landbygdsinter-
vjuerna”, och femtiofem stycken är ”ett speciellt urval av personer, bosatta i 
mera otillgängliga trakter” (SOU 1952:23, s. 31). Statistiska centralbyrån har 
samlat in den data som ligger till grund för utredningen från 1966, där en del 
av empirin handlar om läsvanor. 2 384 personers svar har använts i undersök-
ningen, men fler än så har intervjuats. 1972 års undersökning har utförts på 
fem platser som valts ut på grund av att de kan representera olika typer av 
kulturfattiga samhällen som man menar finns i Sverige. Författarna skriver att 
utgångspunkten varit att ”studera effekten av en intensifierad biblioteksverk-
samhet i några miljöer, som kunde betecknas som ’kulturfattiga’ med avse-
ende på omfattningen på sitt kulturutbud” (SOU 1972:20, s. 84). 1 896 perso-
ner har intervjuats i denna undersökning.   

I 1984 års utredning nämns inte den exakta siffran av respondenter ef-
tersom utredningen tar del av andra aktörers undersökningar, men i samman-
ställningen av dessa läsundersökningar står bland annat att ”2,5 miljoner 
vuxna svenskar läser ofta böcker” och att ”2 miljoner läser aldrig eller ytterst 
sällan en bok” (SOU 1984:30, s. 46). Här hanteras alltså en mycket större 
mängd människor än i de föregående utredningarna. Även 1997 års utredning 
bygger sin information om svenskarnas läsvanor på andra aktörers datain-
samling. Här är det Mediebarometerns data som använts, där hela den svenska 
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befolkningens läsvanor årligen mäts genom breda stickprov. Författarna skri-
ver bland annat att ”[h]ela 59% av svenskarna mellan 9–79 år läste böcker 
varje vecka av 1996. 40% läste varje dag” (SOU 1997:141, s. 29).  

Från och med undersökningen 1984 använder utredarna främst andra aktö-
rers brett befolkningsomfattande läsvanedata. Denna data innebär alltså att det 
tidigare något snävare urvalet har vidgats betydligt. I 2012 och 2018 års under-
sökningar utgörs datan dessutom av resultaten från PISA och PIRLS – vilka 
innefattar stickprov av Sveriges tio- och femtonåringar. År 2009 deltog cirka 
470 000 femtonåringar från 35 länder i PISA-undersökningen, varav 4 567 ut-
gjordes av svenska elever (SOU 2012:10). Både senare tekniska möjligheter 
och ett ökat intresse att kartlägga demografiska tendenser kan här utgöra or-
saker till stegringen av deltagare i undersökningarna.            

Utöver ett brett dataunderlag har samtliga av de läsvaneundersökningar 
som studerats i detta kapitel använt sig av frågeformulär i datainsamlingen. 
Frågeformulär nyttjas även i Mediebarometern vars data senare utredningar 
använder. Dessa formulär har senare besvarats under intervjuer genomförda 
av undersökare eller via post/internet. Frågornas karaktär skiftar inte särskilt 
mycket mellan de tidiga och de sena utredningarna. I 1952 års utredning ställs 
frågor kring läsvanorna i allmänhet och inte så mycket kring läsningen i syn-
nerhet. Frågor som ställs är bland annat ”[h]ur många böcker – även facklitte-
ratur – har Ni läst den sista månaden?” (SOU 1952:23, s. 285), ”[v]ad hette 
den bok – utom bibeln – som Ni sist läste (= sist läst färdigt) och kommer Ni 
ihåg vem som skrivit den?” (SOU 1952:23, s. 286) och ”[o]m ni skulle läsa 
(mer) böcker, vilka slag tror Ni då att Ni skulle tycka bäst om att läsa?” (SOU 
1952:23, s. 287). Utöver genrebenämningar finns här inget som har med böck-
ernas innehåll att göra. I 1966 års undersökning har en enda fråga ställts re-
spondenterna kring bokläsning: ”Har Ni läst några böcker under sista måna-
den?” (SOU 1966:47, s. 239). I 1972 års läsvaneundersökning frågades om 
”antal timmar per medium (TV, radio, bokläsning osv) under en normal-
vecka”, ”[a]ntal lästa böcker de senaste 14 dagarna – titel, författare, antal 
timmar/bok”, ”[t]yp av band för dessa köpta böcker”, ”[t]yp av böcker (roma-
ner, diktsamlingar osv) som läst under de senaste 12 månaderna” (SOU 
1972:20, s. 214). Här är alltså boktyp och materialitet viktigt eftersom man 
undersöker vilka tidsmässiga och finansiella investeringar människor gör i sin 
läsning. 1984 års utredning fokuserar främst på vilka i befolkningen som läser 
mest men redogör endast kortfattat vad andra aktörer har fått för resultat. 1997 
års undersökning utgår från Mediebarometern som ställer frågor kring tidsåt-
gång per medietyp, antal minuter bokläsning per dag, antal minuters kontakt 
med böcker och i viss mån frågor kring respondenternas favoritböcker.  

Frågeformulären i de här utredningarna utgör inte längre, som den gjorde i 
de utvecklings- och fasorienterade undersökningarna där frågor kring läsin-
tresset fokuserades, en introspektiv aktivitet utan blir här framför allt en bete-
endemätning. Man mäter inte bokläsarens uppfattning om en bok, utan man 
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mäter dennes läsande av antalet böcker under viss tid. Respondenterna besva-
rar frågor som kräver av dem en själviakttagelse som är av det ytligare slaget, 
där det är vanan som kartläggs, inte de inre mentala processerna. Det handlar 
alltså snarare om en form av observation av sitt eget vanemönster. De två ut-
redningar som publicerats på 2000-talet fokuserar dels på Mediebarometerns 
siffror men även, som nämnts, på PISA- och PIRLS-resultaten. Dessa test av 
läsförmågan hos tio- och femtonåringar i Sverige undersöker således en delvis 
helt annan aspekt av läsningen än endast vanan. Här undersöks även lästekni-
ken18 – som ofta är grundad i en läsvana från tidiga barnår.        

Resonemanget kring frågeformulärens utformning är här av epistemologisk 
karaktär. Förutom att frågeformulären utgår från antaganden kring den kun-
skap som går att utvinna ur frågor av den här typen, så utgår även resone-
manget här från att det i utredningarnas metodologi finns intressanta och kun-
skapsgivande iakttagelser att göra vad gäller dessa utredningars interpelle-
rande, subjektsskapande och reglerande sidor (Butler, 1995; Foucault, 
1978/2008e). Genom att utredningarna väljer ut och mäter läsvanor, eller låter 
människor själva mäta sina läsvanor, så skulpteras också läsmätande subjekt 
– i likhet med sådana som bloggar om sina läsmätningar. De studerade utred-
ningarna ger dock även uttryck för något annat än enbart den subjektsskap-
ande sidan. I utredningarna framställs läsvanan uppbära samma ontologiska 
status som andra vanor som är väsentliga för och i livet, exempelvis matvanor 
och sovvanor. Detta görs bland annat genom argumenten för läsandets nöd-
vändighet, vilken uttrycks vara av personlighetsutvecklande och/eller med-
borgerliga/demokratiska skäl. Dessa aspekter går heller inte sällan samman. I 
1972 års utredning står exempelvis, vilket nämnts förut, att ”[l]äsandet ger oss 
en möjlighet att vidga och fördjupa vår medvetenhet om människors villkor” 
(SOU 1972:20, s. 80). Detta citat fokuserar de sociala sidorna av läsning. Ex-
plicita formuleringar kring läsningens koppling till medborgarskap görs bland 
annat i 2012 års utredning.   

Denna nödvändighet, så som den formuleras i utredningarna som har stu-
derats här, bär historiska rester från en utvecklingsdriven diskurs där läsandet 
gjordes nödvändigt för det växande barnet. I de sociodemografiska undersök-
ningarna har denna devis omfattat hela befolkningen eftersom man har utgått 
från och empiriskt studerat kopplingen mellan läsning och samhällsengage-
mang. I de två sista studerade utredningarna riktas uppmärksamheten återigen 
mot barnets och ungdomens läsning, och förklaras återigen vara nödvändig 
främst under barndomen. Nödvändigheten av läsvana under tidiga år i livet 
och de läsundersökningar som här har studerats, som har manat sina respon-
denter att iaktta sina vanor (att mäta dem, att räkna dem, att väga dem mot 
varandra), föreskriver subjekt att öva läsning, iaktta sitt läsande och infoga sig 

                                                
18 Uppfattningen om läsning som teknisk förmåga diskuteras i nästa kapitel, Om form-
ation.  
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själva i läsmängdrelaterade kategorier. En sådan praktik som läsutredningarna 
är en del av genererar även ständigt nya kategorier; allra senast den svag- eller 
icke-läsande pojken. Vetenskapsfilosofen Ian Hacking (2002) skriver, utifrån 
en blick mot befolkningsstatistik runt 1820:    

 
Constantly new ways of counting people were devised. New slots were created 
into which people could fall and be counted. Even the decennial censuses in 
the different states amazingly show that the categories into which people fall 
change every ten years. This is partly because social change generates new 
categories of people, but I think the countings were not mere reportings. They 
were part of an elaborate, well-meaning, indeed innocent creating of new kinds 
of ways for people to be, and people innocently "chose" to fall into these new 
categories. (Hacking, 2002, s. 49) 
 

Studiet av befolkningar eller befolkningsgrupper inverkar på de (läsande eller 
icke-läsande) subjekt som skapar och skapas i och med detta: ”upon the ways 
in which people are understood, governed, see themselves” (Hacking, 2002, 
s. 99). Även Foucault har skrivit, i sitt resonemang kring den biopolitiska mak-
ten och dess utövande av mätningar och interventioner riktade mot hela be-
folkningar eller stora befolkningsgrupper, om hur statistik kan verka regle-
rande på en befolkning (Foucault, 1976/2008c; 1978/2008e). Att responden-
terna åläggs att iaktta sig själva i läsvaneundersökningarna bidrar till en inter-
nalisering av den styrning som den biopolitiska makten avser. Här ska med 
andra ord medborgaren själv ta ansvar över sitt läsande och sin medborgarsta-
tus, vilket inte varit fallet tidigare under 1900-talet; i läsundersökningarna som 
publicerades på 1940-talet låg expertisen och den analytiska blicken hos un-
dersökaren, och de studerade barnen utgjorde där främst studieobjekt. I de 
undersökningar som har studerats i detta kapitel är respondenterna själva iakt-
tagare och mätare av sina läsvanor – experten sammanställer främst den in-
formation som inkommer från befolkningens egna skattningar.      

Att läsning definieras som en (kroppsligt och mentalt) nödvändig vana i 
både de utvecklingsorienterade och sociodemografiska läsundersökningarna 
gör att de icke-läsande pojkarna försätts i centrum för det strålkastarljus som 
utredningarna kastar. Samtidigt blir ett ’icke-läsande’ i dessa undersökningar 
en form av ’icke-existens’ – pojkens läsning, i sin extrem, går inte att räkna, 
mäta och väga. Det gör däremot de läsande flickornas.    
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En vanemässig läsare: slutdiskussion 
Utöver de studerade läsvaneundersökningarna bedrivs mängder av andra lik-
nande studier av andra aktörer under andra hälften av 1900-talet. Det är inte 
heller uteslutande sociodemografiska undersökningar som görs utan även så-
dana som bland annat undersöker människors attityder till läsning och upple-
velser av läsning. I En bok för alla från 1986 studeras exempelvis huruvida 
människor väljer att läsa klassisk litteratur om den kommer förpackad som 
populärlitteratur; i Svenska läsare från 1986, Den konstiga konsten från 
samma år samt Varför läser du? från 1997 studeras människors motivation till 
att läsa; och barns och ungas läsning undersöks exempelvis i Wåhlin och 
Asplunds Barnens tre bibliotek från 1994. Det de flesta har gemensamt, och 
särskilt då det handlar om ungas läsande, är undersökningen av läsvanor i läs-
främjande syfte.  

Ett sådant uppmuntrande av läsande som vi ser i de studerade läsundersök-
ningarna under andra hälften av 1900-talet kan ha eldats på ytterligare av det 
upplevda hotet mot bokläsandet som utredningarna efter 1970-talet till viss 
eller stor del bygger sina argument kring. Vad som dock än mer utmärker 
dessa studier är betoningen på läsande som en kvantitativ snarare än kvalitativ 
praktik – en uppfattning som visserligen kan drivas av bokhotsretoriken men 
som vi hittar bakgrunden till redan långt innan ’bokdöden’ formulerades som 
ett pågående och näraliggande hot. Ytterligare en gemensam nämnare dessa 
undersökningar emellan är studiet av bokläsaren och dennes läsvana. I de stat-
liga utredningarna går omfånget av medverkande i studierna från ett par tusen 
till att slutligen omfatta hela den svenska befolkningen. Att utreda svenskarnas 
läsvanor, och senare specifikt barns och ungas, anses med andra ord vara en 
angelägenhet lika brännande som studiet av andra vanor: matvanornas och 
sovvanornas relation till psykisk ohälsa, exempelvis. Läsning omtalas även 
som medicin eller terapi, i strikt vetenskaplig mening, vilket ytterligare för-
stärker bilden av läsning som en kroppslig vana. Läsningens hälsobringande 
effekter studeras bland annat i den forskningsgren som kallas biblioterapi 
(Canty, 2017; Carty et. al., 2016). Mycket av denna forskning är kliniskt psy-
kologisk och anlitar därmed mätbarhet i kontrollerade miljöer. Ofta är det psy-
kisk ohälsa, posttraumatiskt stressyndrom och dåligt självförtroende som an-
ses kunna avhjälpas med läsning. I utredningen från 2018 skriver man om läs-
ningens hälsofrämjande effekter och pekar på att läsning är en folkhälsofråga 
som bör sorteras under hälsa och sjukvård. Utredarna skriver:    

 
Större delen av den läsfrämjande verksamhet som bedrivs i Sverige i dag kan 
härledas till framför allt politikområdena kultur och utbildning, men som ex-
empelvis Bokstart och biblioterapin har visat kan läsning också betraktas ur ett 
folkhälsoperspektiv. Således bör även politikområdet som rör hälsa och sjuk-
vård vara involverad i ett departementsövergripande samarbete kring barns och 
ungas läsning. (SOU 2018:57, ss. 173–174) 



 108 

 
Studiet av befolkningens läsvanor föranleder inte enbart kategoriseringen av 
människor i kohorter som ’regelbunden läsare’ eller ’icke-läsare’ – här sker 
även en subjektsformation som opererar över dessa kategorigränser och som 
bär på ett historiskt arv. Hacking, som i Historical ontology (2002) har reso-
nerat kring bland annat statistik som biopolitiskt maktmedel, skriver:   
 

Historical ontology is about the ways in which the possibilities for choice, and 
for being, arise in history. It is not to be practiced in terms of grand abstrac-
tions, but in terms of the explicit formations in which we can constitute our-
selves, formations whose trajectories can be plotted as clearly as those of 
trauma or child development, or, at one remove, that can be traced more ob-
scurely by larger organizing concepts such as objectivity or even facts them-
selves. Historical ontology is not so much about the formation of character as 
about the space of possibilities for character formation that surround a person, 
and create the potentials for "individual experience". (Hacking, 2002, s. 23) 
 

Läsvanans ontologi består av kroppens observerbara rörelser: de lättåskådliga 
rörelsescheman som förtäljer läsandet i antal minuter, antal bladvändningar, 
antal sittningar i veckan. Denna ontologi resulterar i, som Hackings skriver, 
”explicit formations in which we can constitute ourselves” (Hacking, 2002, s. 
23). Sådana formationer har i detta kapitel gestaltats som ’den mångläsande 
flickan’, ’den goda läsaren’ samt ’det mätande subjektet’. Alla dessa format-
ioner förenas i vad som i dessa utredningar senare blir ’den goda flickläsaren’. 
Detta subjekts genealogi går att hämta i de utvecklingsdrivna studier som un-
dersöktes i tidigare kapitel (den verklighetsorienterande läsaren, den omogna 
läsaren, lustläsaren, och så vidare), men får sina gränser definierade i de so-
ciodemografiska undersökningarna som har studerats i detta kapitel. Den hän-
delse (Foucault, 1970/1993) som har fokuserats – praktiseringen av en socio-
demografisk diskurs i undersökningar av barns och ungas läsning – har 
sålunda vecklats ut i ett antal riktningar. Två av dessa riktningar formulerades 
redan i de utvecklingsorienterade undersökningarna från 1940-talet men ut-
vecklades i de sociodemografiska utredningarna: läsning som mängd och sy-
nen på läsning som naturlig och nödvändig. Ytterligare utvecklingar som hän-
delsen har genererat är läsvanans ontologiska statushöjning och ’de goda flick-
läsarsubjektens’ formation. Läsningens relation till de läsande subjektens 
samhällsengagemang är en viktig beståndsdel i dessa goda flickläsarsubjekts 
uppbyggnad.  

De läsande flickorna i utredningarna och i befolkningen har i och med detta 
erbjudits positioner som är eftersträvansvärda och värdefulla. I de två sista 
utredningarna, som utöver data kring den yngre befolkningens läsvanor även 
analyserar information som skildrar barns och ungdomars läsförmåga, accen-
tueras dessa eftersträvansvärda positioner ytterligare. Om detta, och det cen-
trala dispositif som vuxit fram under analysens gång, handlar nästa kapitel. 
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Del III: Sammansmältningar  
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Om formation  
 
 
 
 
 
 

 
Vi är inte födda läsare. Människan uppfann läsandet för bara några tusen år 
sedan. Genom den uppfinningen förändrade vi själva strukturen i vår hjärna, 
något som vidgade antalet sätt vi kunde tänka på och i förlängningen föränd-
rade vår arts intellektuella evolution. Läsning är en del av de mest häpnads-
väckande uppfinningarna i vår historia; att vi över huvud taget kan nedteckna 
vår historia är en av dess följder. Denna uppfinning var möjlig enbart tack vare 
den mänskliga hjärnans extraordinära förmåga att göra nya kopplingar inom 
existerande strukturer, en process som i sin tur möjliggörs av hjärnans förmåga 
att formas av erfarenheter. Den plasticitet som präglar hela hjärnans konstrukt-
ion utgör i hög grad grunden för vilka vi är och vilka vi kan bli.  
 

(Wolf, 2012, s. 15)   
 
 
”Får jag visa dig en flik i pärmen, Stina? Här kan man se vad som hänt sedan 
vi gjorde första testet”. Ronny Karlsson pekar på en flack kurva som visar hur 
Stinas läsning utvecklades under sex veckor som hon fick vänta på att få börja 
i intensivträning hos honom. Sedan dess har det gått ytterligare sex veckor – 
men nu ser kurvan ut som en raketuppskjutning!  
 

(Eldh & Ingvar, 2014, s.  42) 
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Det inledande citatet om Stina vars läsutveckling gått som ”en raketuppskjut-
ning” (Eldh & Ingvar, 2014, s. 42) skildrar flera aspekter av de händelser som 
fokuserats i avhandlingen och som ska komma att undersökas i det här ka-
pitlet. För det första beskriver citatet om Stina just utveckling – en faktor som 
uppehöll författarna i de läsundersökningar som publicerades på 1940-talet 
(och som undersöktes i kapitlet Läsa och växa). För det andra visar citatet att 
det har skett ett arbete, en ”intensivträning” (Eldh & Ingvar, 2014, s. 42), för 
att komma dit Stina är idag, vilket tangerar den vanediskurs som de läsunder-
sökningarna som publicerats under efterkrigstiden anlitar (vilka undersöktes i 
kapitlet En god vana). Utöver detta omskrivs även andra centrala begrepp och 
element i citatet, exempelvis ”testet” och framställningen av en ”flack kurva” 
(Eldh & Ingvar, 2014, s. 42). Att Stina har testats i sin läsutveckling är en 
praktik som gränsar till både den granskande funktion som läsvaneundersök-
ningen innebär för de som medverkar och för de som i sådana undersökningar 
låter sig ”fall into . . . new categories” (Hacking, 2002, s. 49), men även den 
examinerande funktion sådana läsundersökningar har fått på senare tid i form 
av internationella kunskapsmätningar.  

I PISA (Programme for International Student Assessment) och PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study) testas vart tredje respektive 
vart femte år svenska femton- respektive tioåringars läsförmåga. De svenska 
barnens och ungdomarnas resultat jämförs sedan med andra OECD19-länders 
genomsnitt; där exempelvis de svenska femtonåringarna sedan första testet år 
2000 visat en nedåtgående kurva vad gäller läsförmåga, för att därefter klättra 
upp på kurvan efter år 2015. Det här kapitlet handlar om dessa mätningar och 
om hur en uppmärksamhet riktad mot läsförmågans ’tekniska’ aspekter har 
samsats med en kognitionsorienterad blick på läsning. Således är den analy-
tiska händelse som studeras just implementeringen av ett perspektiv som fo-
kuserar barns och ungas kognitiva läsprocesser. De diskursiva händelserna be-
står primärt av de statliga utredningarna Läsarnas marknad, marknadens lä-
sare (SOU 2012:10), Läsandets kultur (SOU 2012:65) och Barns och ungas 
läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57). Efter den inledande 
undersökningen av kognitionsdiskursen i dessa läsutredningar centreras ana-
lysen kring det ’objekt’ – den läsande hjärnan – som här får utgöra noden i det 
dispositif vars drag har skissats fram men inte explicit kartlagts i detta och de 
tidigare kapitlen. Utläggningen av dispositifet – det maskineri av relationer, 
institutioner, diskurser, regleringar, vetenskapliga utsagor, och så vidare 
(Foucault, 1977/1980) – knyter därmed ihop de två tidigare kapitlen och låter 
ett nutida perspektiv på läsning belysas utifrån de delvis historiska analyser 
som gjordes i Läsa och växa och En god vana.  

Kapitlet börjar med en inblick i hur de nämnda utredningarna bland annat 
presenterar PISA- och PIRLS-resultaten från de mätningar som har skett un-
der 2000-talet. En diskussion förs kring studiet av barns och ungas läsförmåga; 
                                                
19 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 
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ett begrepp som argumenteras för att fokusera de ’tekniska’ aspekterna av läs-
ning, samt flickans kvarblivande som ’god läsare’ i den kognitivt orienterade 
diskursen. Därefter diskuteras PISA och PIRLS i egenskap av genererare av 
storskaliga datamängder och de mätverktyg som används för att studera kog-
nitiva läsprocesser. Efter kartläggningen av dispositifet, där ’den läsande hjär-
nan’ utgör noden, diskuteras den styrningsrationalitet som är sprungen ur detta 
specifika dispositif.      

Den könade läsförmågan 
 

Fråga 3: PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN. 
Vad gjorde personerna i pjäsen precis innan ridån gick upp? 

 
PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN POÄNGSÄTTNING 3 
UPPGIFTENS SYFTE: 
Sammanföra och tolka: Göra en tolkning  
Identifiera en händelse i pjäsens värld i relation till andra händelser i pjäsen 
och en händelse i ”verkliga” livet.  

 
Full poäng  

 
Kod 1:  Omnämner middag eller att dricka champagne. Kan omskriva eller 

citera texten direkt. 
• De har just ätit middag och druckit champagne. 
• ”Vi har just kommit hit från matsalen där vi har ätit en utsökt 

middag.” [direkt citat] 
• ”En utsökt middag och druckit två flaskor champagne.” [direkt 

citat]  
• Middag och vin.  
• Middag.  
• Drack champagne.  
• Åt middag och drack.  
• De var i matsalen.  
 

Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar. Visar på felaktig förståelse av 
materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar.    
• Vi tre är gäster på det här slottet.  
• De samtalar högljutt bakom dörren. [Detta är en del av första ak-

ten, inte något som föregår den.] 
 

(Skolverket, 2009, ss. 12–13) 
 



 114 

Ovan gestaltas en av de läsuppgifter som fanns med i PISA-undersökningen 
2009. Uppgiften består av att utifrån ett pjäsmanus tolka vad som i manuset 
refererar till det ”’verkliga’ livet” (Skolverket, 2009, s. 12). Det finns ett rätt 
svar (som kan formuleras på olika sätt) och uppgiften mäter således elevens 
förmåga att förstå var i manuset det rätta svaret ligger. I uppgiften ovan åter-
finns rättningskoderna och i punktlistorna uppvisas vad några medverkande 
elever har svarat.  

Sättet att här mäta läsförmåga baserar sig på en definition av läsning som 
anlitas i PISA-undersökningarna samt i de utredningar som studeras i det här 
kapitlet. Utredningarna har, utöver ett särskilt fokus på barn och unga, även 
ett särskilt fokus på just dessa internationella kunskapsmätningar som PISA 
och PIRLS är. Både 2018 års utredning och 2012 års utredningar (forsknings-
antologin samt slutbetänkandet) sammanfattar samtliga av de kunskapsmät-
ningar som gjorts för att se vilka tendenser i barns och ungas läsförmåga som 
kan spåras över tid. Det är läsförmågan – som en teknisk-kognitiv funktion – 
som mäts i dessa undersökningar. I forskningsantologin Läsarnas marknad, 
marknadens läsare (SOU 2012:65) skriver utbildningsforskaren Ulf Fredriks-
son:   

 
För att kunna testa elevernas läsning är det nödvändigt att definiera vad som 
menas med läsning. I PISA:s ramverk talas om ”reading literacy” som definie-
ras som ”förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter 
för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för 
att delta i samhället” (Skolverket 2010, s. 29). Ramverket bygger på tre huvud-
dimensioner: slag av text, läsprocesser och sammanhang. . . . Utifrån dessa 
dimensioner är det möjligt att inte bara få ett mått på läsning generellt utan 
också på läsning av olika slags texter och på olika läsprocesser. (Fredriksson, 
2012, s. 96) 
 

I betänkandet från 2012 konkluderas PISA:s definition som följer: 
 

PISA:s definition av läsförståelse inbegriper alltså både den tekniska förmågan 
att avkoda en text såväl som förmågan att tillgodogöra sig texter på djupet och 
kunna använda sig av den kunskap som förmedlas. (SOU 2012:65, s. 52) 

 
I kontrast till tidigare utredningars fokus på läsningens kvantitet så mäts här 
alltså snarast en kvalitativ process. Denna kvalitativa process är teknisk-kog-
nitiv; den har att göra med avkodning, informationsbearbetning och förståelse. 
Utifrån dessa definitioner av läsning har man även kunnat se hur de svenska 
femtonåringarna står sig i olika delmoment av läsprocessen. Fredriksson skri-
ver:  
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Det kan alltså noteras att inte bara resultatet på hela lästestet försämrats mellan 
2000 och 2009, utan att också resultaten på alla tre delskalorna för olika läs-
processer försämrats. Störst är förändringen på delskalan sammanföra och 
tolka. I PISA 2000 hade eleverna det bästa resultatet på delskalan sammanföra 
och tolka. Att sammanföra och tolka läst information kan i regel anses vara en 
mer krävande uppgift än att söka och inhämta information. De svenska elever-
nas resultat har alltså inte bara allmänt försämrats utan elevernas styrka tycks 
också ha förskjutits från de mer krävande uppgifterna att sammanföra och tolka 
information till mindre krävande uppgifter som att söka och inhämta inform-
ation. (Fredriksson, 2012, s. 98) 

 
Den uppgift som introducerade det här avsnittet är en av uppgifterna som mä-
ter elevernas förmåga att ’sammanföra och tolka’. I ovanstående citat skriver 
även Fredriksson om de svenska elevernas allt sämre resultat i PISA-under-
sökningarna mellan 2000 och 2009. Vid tiden för forskningsantologins publi-
kation har de svenska eleverna gjort sämre ifrån sig för varje mätning. Om 
detta skriver Fredriksson vidare:  
 

I den första PISA-undersökningen 2000 var de svenska elevernas medelvärde 
på lästestet 516 poäng. Detta var ett medelvärde som låg över det sammantagna 
medelvärdet för alla OECD-länder. Av de 27 deltagande OECD-länderna hade 
tre medelvärden på lästestet som var signifikant högre än det svenska medel-
värdet. Vid PISA-undersökningen 2003 hade det svenska medelvärdet sjunkit 
något till 514 poäng, men var fortfarande över OECD:s medelvärde. Föränd-
ringen mellan 2000 och 2003 var inte statistiskt signifikant. Fyra av de delta-
gande 29 OECD-länderna hade signifikant bättre medelvärden än de svenska 
elevernas medelvärde. Vid nästa PISA-undersökning 2006 hade medelvärdet 
sjunkit ytterligare något till 507, men förändringen var inte signifikant och låg 
över OECD:s medelvärde. Fem av totalt 29 OECD-länder hade ett signifikant 
högre medelvärde än det för de svenska eleverna. I PISA 2009 hade medelvär-
det sjunkit igen och låg på 497 poäng, vilket var en signifikant förändring jäm-
fört med tidigare resultat. Det svenska resultatet var nu inte signifikant högre 
än OECD:s medelvärde utan låg på samma nivå som detta medelvärde. (Fred-
riksson, 2012, s. 97)  
 

Redogörelsen anlitar den sortens begrepp som gränsar till sådana som i före-
gående utredningar har skildrat det läsande som mäts i bokhyllemeter, antal 
läsminuter och antal tillgängliga böcker: ”medelvärde”, ”statistiskt signifi-
kant”, ”nivå”, ”högre”, ”sjunkit”, och så vidare (Fredriksson, 2012, s. 97). Det 
som beskrivs med ord här är även skildrat i ett diagram, som består av en 
kraftigt nedåtgående kurva över en fixerad och linjär medellinje. Anlitandet 
av tabeller, diagram och en kvantitativ terminologi påminner, trots hante-
ringen av en kvalitativ läsprocess, om terminologin i de utredningar där läsva-
norna stod i centrum för analyserna.     
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Resultaten från PISA-testerna utgör i sin kvantitet en stor mängd informat-
ion om barns och ungas läsförmåga. Som sådana används de ofta i jämförande 
syfte; dels genom att jämföra olika årliga testresultat, men också genom att 
under en och samma omgång jämföra läsförmågan hos gruppen pojkar med 
gruppen flickor. I det underlag som Fredriksson anlitar i sammanställningen 
av PISA-resultaten framgår att flickor alltsedan testerna startade haft ett över-
tag över pojkarna när det kommer till läsförmåga, och att detta övertag har 
ökat över tid.20 Fredriksson skriver att ”[s]killnaden mellan flickors och poj-
kars medelvärden har . . . ökat från 37 poäng 2000 till 46 poäng 2009” (Fred-
riksson, 2012, s. 99). Anledningarna till varför framför allt pojkar tycks för-
sämra sin position som läsare, menar Fredriksson, är svårt att spekulera i: 

 
Det är rimligt att anta att flera olika faktorer samverkar. Vi vet att läslust, läsva-
nor och läsförmåga hänger samman. Resultaten från PISA-undersökningarna 
visar att pojkarnas läslust har minskat och att andelen pojkar som läser läs-
material på papper för nöjes skull också har minskat. (Fredriksson, 2012, s. 
108) 
 

Fredriksson menar alltså att det är lusten och vanan att läsa böcker som påver-
kar läsförmågan (och möjligen vice versa).21 Denna logik återfinns även hos 
kognitions- och neurovetenskapliga forskare som studerar läsning. I Proust 
och bläckfisken. Berättelsen och vetenskapen om den läsande hjärnan (2012) 
skriver den neurovetenskapliga forskaren Maryanne Wolf om hur barn som 
inte blir lästa för eller har böcker omkring sig blir ordfattiga: ”Om man inte 
hör ord så lär man sig aldrig begrepp. Om man inte stöter på olika syntaktiska 
former så får man mindre kunskap om förhållandet mellan det som sker i be-
rättelserna” (Wolf, 2012, s. 117). Att bli en bra läsare, menar hon, handlar om 
att höra och läsa berättelser: 
 

                                                
20 Dessa könsskillnader har i forskning bland annat diskuterats bero på PISA-testets 
utformning, då samma skillnader inte ses i den vuxna befolkningen (Solheim & Lun-
detræ, 2018).   
 
21 Viss forskning kring PISA-mätningarna har diskuterat huruvida kopplingen mellan 
läsmotivation och läsförmåga är vidare hos pojkar än hos flickor; det vill säga, att det 
är viktigare för pojkar att ha läsmotivation för att kunna uppvisa god läsförmåga. Sa-
rah Logan och Emma Medford (2011) skriver exempelvis att “[t]he closer reciprocal 
relationship between boys’ intrinsic motivation, competency beliefs and reading skill 
could indicate that boys’ intrinsic motivation and competency beliefs are more de-
pendent on their reading success; therefore reading interventions that are attainment 
orientated, with realistic and manageable goals, may be particularly suitable for boys” 
(Logan & Medford, 2011, s. 93). 
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Processen att lära sig läsa inleds när spädbarnet för första gången får höra en 
saga. Hur ofta detta händer, eller inte händer, under barnets första fem år är en 
av de bästa indikatorerna på hur bra han eller hon senare kommer att läsa. 
(Wolf, 2012, s. 32)       

   
I PISA-testernas resultat kan då möjligen varje enskild femtonårings hela 
läskarriär, från spädbarnsåldern och framåt, avtecknas. Inkluderat i PISA-
undersökningarna är även ett frågeformulär som skickas till föräldrar, där de 
får besvara frågor kring sina egna och barnets vanor.   

I nämnda utredning och forskningsantologi (SOU 2012:10) finns även ett 
kapitel där resultaten från PIRLS – testet för tioåringar – redogörs och disku-
teras. Monica Rosén, som har sammanfattat resultaten från PIRLS, inleder 
med att beskriva läsandets nödvändighet. Hon skriver att ”[d]en som inte kan 
eller har svårt med läsningen löper hög risk att fara illa. Att kunna läsa med 
god förståelse kan därför anses vara en mänsklig rättighet, lika mycket som 
det är en individuell och samhällelig nödvändighet” (Rosén, 2012, s. 111). 
Även Rosén skriver om läsförmågan som en kognitiv process utifrån definit-
ionen av ’reading literacy’ i PIRLS-undersökningarna:    

 
Detta synsätt återspeglas i åtskilliga teorier där reading literacy förstås som en 
konstruktiv och interaktiv process. Läsaren antas enligt denna definition aktivt 
konstruera mening, känna till effektiva lässtrategier och kunna reflektera över 
en text. Vidare har läsare en positiv inställning till läsning och läser både för 
avkoppling och för att tillägna sig information. Mening skapas i interaktionen 
mellan läsaren och texten. Läsaren för med sig en arsenal av färdigheter, kog-
nitiva och metakognitiva strategier och bakgrundskunskap. (Rosén, 2012, s. 
113) 

   
Den här omtalade bakgrundskunskapen som läsaren för med sig in i läsningen 
beror på läsvana. Därmed är, precis som för Fredriksson och Wolf, en god 
läsvana avgörande för en god läsförmåga. Det handlar även här, liksom i fö-
regående kapitel, om att läsa mycket och skapa en sådan läsvana – gärna så 
tidigt som möjligt i livet. 

Rosén menar vidare att begreppet ’reading literacy’ inte har någon svensk 
motsvarighet då det är bredare än exempelvis ’läsförmåga’: ”I begreppet . . . 
innefattas inte bara läsförmåga, utan även attityder till läsning, läsintresse, 
läsvanor och självbild som läsare” (Rosén, 2012, s. 113). Här anlitas begrepp 
från samtliga läsundersökningar som har undersökts i den här avhandlingen: 
läsintresse och attityder (som granskades i de läsundersökningar som publice-
rades på 1940-talet), läsvana (som granskades i de undersökningar som pub-
licerades under andra hälften av 1900-talet) samt läsförmåga – som introdu-
cerats i de internationella läsmätningar som undersöks här. Detta samlande 
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begrepp pekar både framåt och bakåt i det läsande barnets läskarriär, och in-
kluderar samtliga de personliga egenskaper och kroppsliga funktioner som är 
och har varit av intresse i studier av barns och ungas läsning.  

Vad gäller resultaten från PIRLS-mätningarna så uppvisar de, i likhet med 
PISA-resultaten, en försämrad ’reading literacy’ hos tioåringar mellan testom-
gångarna 2001 och 2006. Rosén skriver:      
 

Sverige deltog i PIRLS 2001 med riksrepresentativa urval i både årskurs 3 och 
årskurs 4. Den högsta genomsnittliga läsförståelsenivån bland 34 deltagande 
skolsystem hade de svenska eleverna i årskurs 4. De var också äldst, en följd 
av att den obligatoriska skolan börjar vid 6 års ålder i de flesta länderna. På 
tjugonde plats uppifrån placerade sig medelpoängen för Sveriges årskurs 3, 
vilket var på samma nivå som medelpoängen från Grekland, Slovakien och 
Island, och cirka 40 poäng lägre än den för svenska årskurs 4. Sverige tillhörde 
den grupp länder som rapporterat störst könsskillnad i läsprovsresultat. (Rosén, 
2012, s. 114) 
 

Enligt Rosén har ”andelen mycket goda läsare … blivit mindre” (Rosén, 2012, 
s. 115) mellan de två testomgångarna. Resultaten uppvisar i princip samma 
fenomen som PISA. I diagrammen pekar kurvorna tämligen kraftigt nedåt för 
både pojkar och flickor, men flickorna har en bättre ’reading literacy’ 
alltjämt.22 Vad gäller resultaten av undersökningsområdet ’självbild som lä-
sare’ skriver Rosén att det sedan 1991, då en annan typ av läsmätning genom-
fördes av IEA som driver PIRLS, ”ingått ett batteri av frågor som tar sikte på 
elevers attityder till läsning och bilden av sig själv som läsare” (Rosén, 2012, 
s. 119):  
 

Tidigare forskning har kunnat fastslå att båda dessa faktorer, självbild som lä-
sare och attityder till läsning, är betydelsefulla för barns läsutveckling samti-
digt som de också är sprungna ur den läsutveckling eleverna redan genomgått 
(Adams 1990; Stanovich 1986, 2000; Snow m.fl. 1998; Taube 2007; Lundberg 
2010). I 1991 års RL-undersökning visade sig lässjälvbilden vara den faktor 
som starkast hängde samman med elevernas läsförmåga (Taube 1995). Det är 
därför intressant att se hur elevernas inställning till den egna läsförmågan har 
förändrats över tid. I RL 1991 och RL 2001 besvarade eleverna i årskurs 3 
frågan ”hur bra är du i läsning?” med svarsalternativen ”inte särskilt bra”, ”me-
del”, ”bra” och ”mycket bra”. (Rosén, 2012, s. 119) 

   

                                                
22 Diagrammen visar även organisationen IEA:s (The International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement), som driver PIRLS-mätningarna, andra läs-
mätning vars första omgång var år 1971, därefter 1991 och till sist 2001.     
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Frågorna har därefter utvidgats till tre för eleverna i årskurs fyra. Generellt, 
visar resultaten, har elever god bild av sig själva som läsare. Rosén skriver 
även att ”[e]levernas bedömning av den egna läsförmågan var . . . betydligt 
mer positiv år 2001 än år 1991. Det framgår att förändringen i positiv riktning 
var större för flickor än för pojkar” (Rosén, 2012, s. 119). Flickornas självbild 
som läsare har med andra ord vuxit sedan testet 1991, och de uppvisar i övrigt 
ett liknande övertag vad gäller läsning som de gjorde i de läsvaneundersök-
ningar som genomförts under andra hälften av 1900-talet; detta oberoende av 
om flickorna är tio eller femton år gamla. I den kognitiva diskursen behåller 
de läsande flickorna således sina positioner som goda läsare – deras gedigna 
läsvana har enligt detta synsätt även givit dem en god läsförmåga och/eller 
’reading literacy’. Samtidigt manar PIRLS till en reflektion hos de medver-
kande kring deras självbild som läsare och huruvida man är en ’inte särskilt 
bra’, ’bra’, ’medelbra’ eller ’mycket bra’ läsare. Detta självkategoriserande 
tangerar den själviakttagelse som varit tydlig i tidigare läsundersökningar som 
har undersökts i den här avhandlingen.      

Fredrikssons och Roséns analyser av PISA- och PIRLS-resultaten ligger, 
bland andra analyser, till grund för delegationens arbete i slutbetänkandet 
Läsandets kultur (SOU 2012:65). Där redovisas både Mediebarometerns 
undersökningsresultat (som bland annat visar på läsvanor) samt den informat-
ion som tillkommit via PISA och PIRLS (som uppvisar läsförståelse eller läs-
förmåga). Redogörelserna följs av ett resonemang kring varför läsförmågan 
hos både tio- och femtonåringar försämrats, varpå internetanvändning och 
skolsystemet diskuteras. Här anlitas även en socioekonomisk förklaringsmo-
dell. Författarna skriver bland annat:  

 
Av ovanstående tabell framgår att den socioekonomiska bakgrunden har bety-
delse för elevers läsresultat. I Sverige kunde 2009 hela 43 poäng förklaras av 
denna variabel, vilket är högre än år 2000 enligt Skolverket. Sverige är inte 
bara det nordiska land där socioekonomisk bakgrund påverkar resultaten mest, 
Sverige är även sämre än OECD-genomsnittet i detta avseende. Utvecklingen 
i förklaringsgrad för denna variabel antyder att den svenska skolans kompen-
satoriska förmåga har blivit sämre. Sverige har historiskt haft en skola som 
varit bättre på att utjämna socioekonomiska skillnader än OECD-genomsnittet 
men så är inte längre fallet. I OECD:s analys av framgångsrika länder framgår 
att de länder som lyckas bäst i PISA även är de länder som lyckas minska de 
socioekonomiska skillnaderna. De länder som ligger i topp i PISA-undersök-
ningen ligger under OECD-medel vad gäller betydelsen av socioekonomisk 
bakgrund för resultaten. (SOU 2012:65, s. 61) 

 
Av den information som går att utvinna ur PISA-undersökningarna framkom-
mer att de svenska resultaten är starkt påverkade av elevernas socioekono-
miska bakgrund. Vidare skriver författarna att läsvanorna och läslusten har 
minskat bland svenska barn och unga:   
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Läsförmåga är naturligen nära sammanlänkat med läsvanor och läslust. Sam-
banden kan förmodas gå åt båda håll, dvs. den som tycker om att läsa blir bättre 
på aktiviteten och den som är bra på att läsa kommer att läsa mer och på så sätt 
utveckla sin förmåga ytterligare. Detta skapar en spiral som lätt blir negativ för 
den som aldrig når en viss nivå i sin läsförmåga. Den danska forskaren Elisa-
beth Arnbak har visat på det tydliga sambandet mellan basal läsfärdighet och 
läslust och läsvanor. Hon understryker särskilt att det för att nöjesläsa krävs 
grundläggande färdigheter såsom förmåga att avkoda text och ett tillräckligt 
ordförråd för att förstå vad som läses. Med andra ord krävs grundläggande läs-
färdigheter för att tycka om att läsa och läslust innebär sedan i sin tur att eleven 
läser mer vilket i sin tur kommer att skapa en god läsare. Det handlar om att 
knäcka läskoden för att komma vidare i utvecklingen. (SOU 2012:65, s. 63)  
 

Läslustens betydelse för både läsvanan och läsförmågan, vilket leder till att 
”eleven läser mer vilket i sin tur kommer att skapa goda läsare” (SOU 
2012:65, s. 63), diskuteras vidare utifrån den skillnad mellan könen som 
PISA-undersökningarna uppvisar. Sex år senare, när utredningen Barns och 
ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) publiceras, är 
dock tonen något mer hoppfull, detta på grund av PISA-resultatet från 2015 
som visade en uppgång. Författarna skriver:    
 

I Sverige har man relativt nyligen kunnat iaktta vissa förbättringar vad gäller 
barns och ungas läsförståelse vid jämförelse med tidigare internationella mät-
ningar. Som Ulf Fredriksson dock pekar på i sin rapport är det för tidigt att 
säga om uppgången i den senaste PISA-undersökningen från 2015 bara är ett 
tillfälligt brott i en längre utvecklingslinje eller början på en ny uppåtgående 
trend. Likaså återstår att se om de förbättrade resultaten i den senaste PIRLS-
undersökningen från 2016 är början på en trendvändning eller bara ett tillfälligt 
brott i en långsiktigt negativ trend. Ett illavarslande tecken är att svenska elever 
i högre grad än elever i andra länder är negativa till läsning. (SOU 2018:47, s. 
25) 

 
Man är dock fortsatt bekymrad över läsandets position bland svenska barn och 
unga. I utredningen uttrycks även ungdomen utgöra ett särskilt problem. För-
fattarna skriver att ett ”orosmoln är de sjunkande läsvanorna hos ungdomar 
mellan barn och vuxenliv”: 
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Som framgår av Ulf Fredrikssons rapport är det inte i befolkningen som helhet 
och bland barn i allmänhet som läsvanorna förändrats så mycket utan bland 
just ungdomar. Denna nedgång förefaller heller inte vara ett resultat av mins-
kad läsning i de yngre åldrarna utan något som händer i ungdomsåren. Som 
Fredriksson noterar finns anledning att vidare utforska vad som händer med 
ungdomars läsning mellan barndom och vuxenliv. En intressant fråga är om 
detta vikande läsintresse bland ungdomar är något tillfälligt som hör ungdom-
såren till eller om det är en långsiktig trend som på sikt kommer att påverka 
läsning i samhället som helhet. (SOU 2018:57, s. 26)   
 

Utredningens förslag på åtgärder är brett riktade – från skolläsning till fritids-
läsning, läsande förebilder och bibliotekssatsningar. Tonvikten ”befinner sig 
på gränsen mellan skola och fritid” (SOU 2018:57, s. 29) och delegationen 
manar till samverkan ”såväl inom respektive sektor som över sektorsgränser”:   
 

Vi vill avslutningsvis betona att barns och ungas läsning är en fråga för hela 
samhället. Det är därför viktigt att aktörer i och utanför skolan som på olika 
sätt arbetar läsfrämjande gör detta i en systematisk och långsiktigt hållbar sam-
verkan med varandra. Samverkan bör ske såväl inom respektive sektor som 
över sektorsgränser. Samverkan bör också ske mellan de olika nivåerna stat, 
region och kommun, liksom på tjänstemannanivå och politisk nivå. Det är 
också av största vikt att följa upp de insatser som görs, utvärdera resultaten och 
utifrån dessa resultat förbättra kommande insatser. Och kanske viktigast av allt 
– alla insatser måste utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv. (SOU 
2018:57, s. 30) 

 
Trots uppåtgående PISA-resultat så är det alltså en allvarsam ton som delegat-
ionen vill förmedla i betänkandet. Det som står på spel är främst läsförmågan 
– den som mäts i de internationella kunskapsmätningarna. Det är denna för-
måga som rasar i takt med försämrade läsvanor och minskad läslust. Därmed 
följer delegationens definition av läsning den tekniska jargong som PISA och 
PIRLS uppvisar:     
 

Läsning är en språklig aktivitet som innehåller två huvudmoment: avkodning 
och språkförståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen 
bokstäver och skrivna ord och språkförståelse är resultatet av tolkningen av 
språkliga meddelanden. En god läsfärdighet förutsätter att båda dessa moment 
fungerar väl. Därför brukar också formeln avkodning × språkförståelse använ-
das om läsning, det vill säga avkodning gånger språkförståelse. Det innebär att 
om avkodningsfärdigheten eller språkförståelsen saknas blir resultaten ingen 
läsning. (SOU 2018:57, s. 31) 
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Denna teknisk-kognitiva läsförmåga beror som nämnts på läsvanor, läslust 
och i viss mån socioekonomisk position – men den är framför allt könad. De 
svenska ungdomarna utgör ingen unik grupp vad gäller sådana könsskillnader, 
även om de svenska könsskillnaderna är stora i relation till andra länder. I The 
woman reader (2012) skriver Belinda Jack om hur “[t]he literacy gender gap 
spans every racial and ethnic group and holds true regardless of income, disa-
bility or facility with spoken English. In every country in the world, females, 
on average, have a higher level of reading literacy than males” (Jack, 2012, s. 
286). Den ’könade’ läsförmågan visas sålunda i PISA- och PIRLS-resultaten 
vilket motiverar ett särskilt behov av att rikta uppmärksamheten mot de svag- 
eller icke-läsande pojkarna; särskilt de som befinner sig i brytningen mellan 
barndom och vuxenliv. 

I mätningen av barns och ungas läsning i PISA och PIRLS sker två saker: 
dels anlitas en stor mängd barn och unga vars läsförmåga utreds, och dels lag-
ras informationen om dessas läsförmåga i databaser online. Detta medför att 
’läsförmåga’ konstrueras som ett mätbart objekt som samlas som ’data’. Sam-
tidigt innebär själva undersökningen en form av examination – mycket bero-
ende av den teknisk-kognitiva läsdefinition som diskuteras ovan samt den typ 
av frågor som testen innehåller där det finns rätta och felaktiga svar. Med 
andra ord befinner sig PISA- och PIRLS-mätningarna på gränsen mellan läs-
undersökning och examination.    

Objektifiering, datalagring och examination  
Både OECD och IEA använder begreppet ’data’ för att benämna de mängder 
information som utvunnits ur PISA- och PIRLS-mätningarna och som finns 
att hämta från respektive webbsida. Denna ’data’ består bland annat av fråge-
formulär, rättningskoder och elevsvar. Användandet av begreppet ’data’ tan-
gerar den teknisk-kognitiva läsdefinition som diskuterades ovan; begreppsan-
vändningen gör att den information som finns i datan begripliggörs som 
någonting som enbart har hämtats utan att ha analyserats eller manipulerats. 
Genom att objektifiera ’läsförmåga’ och placera detta objekt ”in the long chain 
of transformations that moves from nature to knowledge” (Strasser & Ed-
wards, 2017, s. 329), så antas den data som finns att tillgå på OECD:s och 
IEA:s webbsidor vara så nära ’naturen’ som möjligen går efter att en datain-
samling ägt rum. Att samla stora mängder data i stora databaser tangerar den 
kvantitativa praktik som setts i läsundersökningar under tidigare decennier: 
räknandet, mätandet och vägandet hör även till PISA och PIRLS undersök-
ningspraktiker. Att PISA även begagnar den diskurs som gör siffror till ’fakta’ 
har studerats av läroplansteoretikern Thomas S. Popkewitz. Han skriver att 
faktagörandet av siffror ”makes the comparisons of PISA possible” 
(Popkewitz, 2011, s. 31), och vidare: 
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The seeming rigor and uniformity of numbers appear as transported across time 
and space so as to not require intimate knowledge and personal trust. The com-
paring inscribes a seeming naturalness to answers in different national settings. 
As placed in the perennial struggles of sciences and policies against subjectiv-
ity, numbers appear to exclude judgment. The mechanical objectivity of num-
bers appears to follow a priori rules that project fairness and impartiality, ex-
cluding judgment and mitigating subjectivity. (Popkewitz, 2011, s. 34)  

 
Det objektifierande som begreppet ’läsförmåga’ undergår i PISA och PIRLS 
underlättas av att den teknisk-kognitiva definitionen av läsprocessen är belagd 
i kognitions- och neurovetenskaplig forskning. I boken Den läsande hjärnan 
(2018) av psykologen Daniel T. Willingham förklaras den kognitiva läspro-
cessen stegvis – från lärdomen kring bokstävernas utseenden, ljudande och 
synintryck, till den mer avancerade läsförståelsen.  I redan nämnda Proust och 
bläckfisken (2012) beskriver neuroforskaren Maryanne Wolf denna läsprocess 
neurologiska aspekter och dess analogi med en kulturell eller idéhistorisk pro-
cess. Forskningen kring dyslexi fokuserar ofta den kognitiva läsprocessen där 
den inte fungerar (vilket även Wolf gör). Barns och ungas läsförmåga, som 
här är av teknisk-kognitiv art, kan med andra ord med enkelhet utgöra ett stu-
dieobjekt då definitionen i utredningarna och i läsmätningarna drivs av en po-
sitivistisk logik, där det viktiga är objektets potentiella mätbarhet. Läsför-
mågan är även, utöver egenskapen av att utgöra ett objekt i en läsmätningssi-
tuation, en förmåga som har satt fysiska spår, enligt den forskning som foku-
serar hjärnan.             

Vad som utgör ’data’ i PISA:s och PIRLS:s databaser har med andra ord 
bland annat föregåtts av en definitionsprocess av läsning som formats utifrån 
en kognitiv förståelseram. Att objektet ’läsförmåga’ blir ’data’ har att göra 
med hur läsförmåga har objektifierats och därefter samlats in och placerats på 
en och samma plats – i en databas, där tillfällen har skapats för ”classification, 
comparison, and analysis” (Strasser & Edwards, 2017, s. 331). Datan från 
PISA- och PIRLS-undersökningarna på OECD:s och IEA:s webbsidor bildar 
alltså här en stor mängd svar på frågor som söker mäta kognitiva funktioner 
hos en stor mängd barn och unga. Datan kan användas för flera odefinierade 
syften, och är fri att inhämta för vem som helst. Att datan består av ’natur’ på 
så vis att den existerar ’endast som data’ – insamlad och fri att använda för 
analys – framgår av informationen kring PISA-databasen på OECD:s webb-
sida:  
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The PISA database contains the full set of responses from individual students, 
school principals and parents. These files will be of use to statisticians and 
professional researchers who would like to undertake their own analysis of the 
PISA data. The files available on this page include background questionnaires, 
data files in ASCII format (from 2000 to 2012), codebooks, compendia and 
SAS™ and SPSS™ data files in order to process the data. (OECD, 2020) 

          
Den teknisk-kognitiva förståelsen av läsning är delvis också en förutsättning 
för att kunna jämföra en så stor grupp som en halv miljon ungdomars läsför-
måga i PISA-undersökningarna. I studiet av läsförmåga (samt naturveten-
skaps- och matematikuppgifter som ingår) deltog år 2009 ungefär 470 000 
elever från 35 länder som ”representerade 26 miljoner 15-åringar i de delta-
gande länderna” (Fredriksson, 2012, s. 96). Det ”svenska stickprovet omfat-
tade 4 567 elever från 189 skolor” (Fredriksson, 2012, s. 96). Trots att testet 
utförs med hjälp av så kallade stickprov så omfattas som synes många elever 
av denna verksamhet – både internationellt sett och i Sverige.  

Den kunskap som datan från PISA- och PIRLS-undersökningarna genere-
rar är även den omfattande. I Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela 
samhället (SOU 2018:57) skriver författarna om hur resultaten på PIRLS-mät-
ningarna uppvisar en glimt av det enskilda barnets (läs)uppväxt:       

 
Föräldrar spelar en viktig roll för barns tidiga språkutveckling och hur barnen 
senare utvecklar sin läsförmåga. PIRLS-undersökningarna pekar exempelvis 
på ett tydligt samband mellan resultat på läsprovet och läs- och skrivkunskaper 
vid skolstarten. Ett av de områden som delegationen identifierat som särskilt 
angeläget handlar därför om de minsta barnens språkutveckling och tidiga läs-
stimulans. Här kan olika former av samverkan mellan aktörer som barnhälso-
vården och biblioteket spela en stor roll. Hit hör givetvis också förskolan, inte 
minst med tanke på den kompensatoriska funktion förskolan kan ha för barn 
från hem där läsning förekommer i mindre grad. (SOU 2018:57, s. 28)  
 

Då ’tidig lässtimulans’ anses vara av största vikt anlitas allt fler i nätverket 
runt barnet som nybörjar- eller blivande läsare: föräldrar, barnhälsovården, 
biblioteket, förskolan. Datan som samlas in via testen är alltså mer än endast 
en mätning av den läsförmåga som tioåringarna kan uppvisa vid testtillfället; 
en hel samling epistemologiska möjligheter hopas kring mätningarna. Alla 
dessa epistemologiska möjligheter som datan kring barns och ungdomars läs-
förmåga alstrar är beroende av den tekniska definition som här används. Ge-
nom att studera och mäta läsning som en kognitiv process kan slutsatser dras 
kring stora grupper av individer: läsvanans och läsintressets inverkan på läs-
förmågan, eventuella köns- och/eller generationsskillnader, med mera 
(Popkewitz, 2011). När datan har passerat sådana variabler kan även andra 
slutsatser dras kring skolans och samhällets inverkan på mätresultaten. Sådana 
slutsatser underlättas av att det, som nämnts, i PISA-undersökningen anlitas 
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föräldrar och lärare för att besvara frågor kring bland annat läsaktiviteter som 
de har tillsammans med barnen. Då objektet som undersöks är barns och ungas 
läsförmåga är med andra ord respondenterna inte endast barn och unga, även 
om de bildar den allra största deltagardelen.  

PISA och PIRLS utgör därmed mycket omfattande versioner av de ’big 
data’-studier som sociodemografiska läsvaneundersökningar under andra 
hälften av 1900-talet är, men där utformningen antar formen både av under-
sökning och examination. I både PISA och PIRLS frågas eleverna om sina 
läsvanor, sitt läsintresse och den socioekonomiska positionen i familjen, vilket 
indikerar att läsförmågan som objekt beror av dessa faktorer. Mätningen är 
dock till stor del utformad som ett test med den typ av uppgifter som inledde 
det här kapitlet. PISA och PIRLS står således på två ben: mätningarna har dels 
en examinerande funktion och fungerar dels som demografiska informations-
genererare som hämtar information kring barns och ungas läsförmåga. Den 
examinerande funktionen är dock på befolkningsnivå snarare än individnivå – 
det är med andra ord befolkningar som examineras, liksom det är samhällssy-
stem och skolsystem som senare utvärderas i samband med att resultaten från 
läsmätningarna publiceras. Däremot är åtgärderna mot en försämrad läsför-
måga i den yngre delen av befolkningen särskilt riktad mot svaga eller icke-
läsande grupper, det vill säga pojkar i brytningen mellan barndom och vuxen-
liv. Den examinerande roll som PISA och PIRLS har gör med andra ord både 
’läsförmåga’ och befolkningar, här den unga delen av befolkningar, till objekt. 
Foucault (1975/2003) skriver: 

 
Genom examen införs också individualiteten i ett dokumentärt område. Det 
efterlämnar ett petigt litet arkiv som upprättas tätt inpå kropparna och dagarna. 
Den examen som placerar individerna inom ett övervakningsområde ger dem 
också en bestämd plats i ett nät av skrivna handlingar; genom den hamnar de i 
en mängd dokument som infångar och låser fast dem. (Foucault, 1975/2003, s. 
190)   
 

I PISA:s och PIRLS databaser förlorar ungdomarna således sin individualitet; 
de uppgår i ’befolkningen’. Foucault skriver vidare att ”individen görs till ett 
objekt som kan beskrivas och analyseras” (Foucault, 1975/2003, s. 191) samt 
att det ”upprättas ett jämförelsesystem som gör det möjligt att mäta helhetsfö-
reteelser, beskriva grupper, karakterisera kollektiva fakta, uppskatta avvikel-
serna individerna emellan och hur de fördelas inom en ’befolkning’” 
(Foucault, 1975/2003, ss. 191–192). Allt detta sker inom av ramen för de in-
ternationella kunskapsmätningar som har studerats här: objektifieringen av 
’läsförmågan’ och eleven, jämförelsen, beskrivningen av diverse grupper – 
oftast baserat på ålder och kön, uppskattningen av svaga eller icke-läsare inom 
befolkningen, och så vidare. Genom PISA och PIRLS blir individen, den fem-
ton- respektive tioåriga eleven, ”ett föremål för vetande” (Foucault, 
1975/2003, s. 193).   
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Resonemanget hittills har kretsat kring hur anlitandet av stora data och ob-
jektifierande processer har en disciplinerande effekt på de individer som med-
verkar i läsmätningarna eller som ingår i den grupp av befolkningen som läs-
mätningarna representerar. Dessa mätningar fungerar reglerande på individer 
även på andra sätt, bland annat genom att rikta uppmärksamheten mot läsva-
nans och läsintressets kroppsliga omstruktureringar.     

Plasticitet och automatiserade kroppsrörelser 
Den tekniska, kognitiva läsförmågan ses i PISA och PIRLS som ’natur’: på så 
vis att läsförmågan (hos tusentals barn och unga) framställs som information 
hämtad direkt från ’verkligheten’; samlad i en databas för att utgöra ’data’, till 
förfogande för forskare som vill analysera denna ’natur’. Denna tekniska 
aspekt av läsning ekar ljudligt, inte bara i rapporterna kring PISA- och PIRLS-
undersökningarna, utan även i andra sammanhang där barns och ungas läsning 
hanteras. Teknikaliteten syns i meningar som ”det brukar sägas att det krävs 
5000 timmar att träna upp sin läskondition, gå från att staka sig igenom en text 
till att läsa med flyt och lust” (Regeringskansliet, 2016); ”daglig läsning för 
barnen, regelbundna sängtider och regelbundna besök på bibliotek var [i en 
brittisk studie] associerade med en bättre kognitiv utveckling” (Göteborgs 
stad, 2017); begrepp som ”ordförråd” dyker ideligen upp i nyss nämnda un-
derlag – något som också neurovetenskapen studerar ifråga om språkförståelse 
(se exempelvis Lee m.fl., 2007). Kulturrådets rapport Med läsning som mål 
beskriver forskningsläget 2015 med att ”merparten av forskningen om läsning 
handlar om tillägnandet av läsförmåga och de kognitiva processer som ligger 
till grund för läsning” (Kulturrådet, 2015, s. 13); Lars Höglund nämner i forsk-
ningsantologin Läsarnas marknad, marknadens läsare (SOU 2012:10) en stu-
die som genom att titta på hjärnans funktioner sett hur bristande läskunnighet 
påverkar utvecklingen av det abstrakta tänkandet på ett negativt sätt; och i 
samma utredning tas kognitionsforskning som argument för skönlitteraturens 
värde och den berättande hjärnans natur (SOU 2012:10). Samtidigt studeras 
alltmer den plastiska och formbara hjärnan, vilket motiverar att barn i mycket 
ung ålder börjar läsa. I en artikel i Dagens Nyheter med rubriken ”En läsande 
hjärna formas i tidig ålder” (2017, 27 september) beskrivs hjärnan som en 
muskel: ”den utvecklar de delar som används” (Letmark, 2017).   

Att tala om läsning som avkodning och informationsbearbetning är både en 
kognitiv-psykologisk orientering av läsning och en neurovetenskaplig sådan. 
De abstrakta, kognitiva aspekterna av läsning har under 2000-talet visat sig i 
visuella och mer påtagliga former genom avbildningar av läsande hjärnor. 
Forskningen om den läsande hjärnan är tämligen ny, men stödjer sig mot den 
kognitiv-psykologiska: medan kognitionsforskarna talar om representationer 
som begreppsmässiga element i tankeprocessen, så pekar hjärnforskningen på 
”den fysiska realiseringen av sådana representationer” (Uddén, 2018, s. 226). 
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När den kognitiva läsförmågan framställs som hämtad direkt från ’naturen’ i 
PISA- och PIRLS-sammanhang tangeras de kroppsliga aspekterna av läsning. 
I hjärnforskningens domäner blir den kognitiva, intellektuella processen för-
kroppsligad; den hittar sin fysiska form. Läsförmåga blir här, liksom i OECD:s 
och IEA:s databaser, en ’naturlighet’.  

Denna naturlighet är dock inte av samma statiska karaktär som en variabel-
avskalad entitet i en databas – den är plastisk. I den neurovetenskapliga för-
ståelsen av läsning, som alltså bygger på den kognitiva förståelsen som även 
PISA och PIRLS utgår ifrån, förenas den utvecklingsdiskurs som präglade 
1940-talets läsundersökningar och den vanediskurs som kännetecknade efter-
krigstidens läsvaneundersökningar. ’Den läsande hjärnan’ som objekt hämtar 
diskursiv kraft från utvecklingsdiskursen då den fokuserar den unga, plastiska 
hjärnans förmåga att skapa ”nya kopplingar inom existerande strukturer” 
(Wolf, 2012, s. 15) – strukturer som evolutionärt sett existerade innan männi-
skor kunde läsa (Uddén, 2018; Wolf, 2012). ’Den läsande hjärnan’ hämtar 
vidare kraft från vanediskursen på grund av denna plasticitet; där träning och 
vana är avgörande, enligt diskursen, för hur väl hjärnan gör dessa nya kopp-
lingar. En god läsförmåga är, liksom i den kognitiva förståelsen, beroende av 
vana för att vissa kroppsliga/cerebrala funktioner ska bli så effektiva att de blir 
automatiserade. Även i detta avseende har flickor bättre förutsättningar än poj-
kar. Flickor är, enligt neuroforskaren Maryanne Wolf, ”i många avseenden . . 
. snabbare än pojkar, fram till cirka åtta års ålder” (Wolf, 2012, s. 110). 

Kunskapen kring hjärnans plasticitet har format debatten kring läsning de 
senaste decennierna. I boken Hjärnkoll på skolan (2014) argumenterar Gunilla 
Eldh och Martin Ingvar för att skolans verksamhet, och även läsandet av skön-
litteratur i skolan, bör bygga på de kunskaper som finns kring hjärnans plasti-
citet och läsförmåga. Ingvar och Eldh skriver bland annat att ”hjärnan är ett 
under av anpassning och har en inbyggd förändringsförmåga, plasticitet. Den 
utvecklas under hela vår livstid, byggs upp och bryts ner, förändras och stel-
nar, förfinas i vissa delar och trubbas av i andra. Allra snabbast växer den i 
början, från anläggningen under fostertiden till explosionen av de nya nerv-
kontakterna under spädbarnstiden” (Eldh & Ingvar, 2014, s. 29). Författarna 
skriver bland annat om hur analfabeter och dyslektiker saknar vissa utveckl-
ingar i hjärnan som läsande individer har. I boken blir läsandet således en strikt 
teknikalitet. I anslutning till det stycke från boken som inleder detta kapitel, 
som handlar om Stina som gått i intensivträning, skriver Eldh och Ingvar bland 
annat att ”Stina har gått från en läshastighet på 35 ord i minuten till 65 på 
sammanlagt 12 tjugominuterspass under sex veckor” (Eldh & Ingvar, 2014, s. 
42). I den kognitiva förståelsen av läsning mäts således andra kroppsrörelser 
än kroppens växande (som i den utvecklingsdrivna förståelsen) eller kroppens 
vanebeteenden (som i den vanedrivna förståelsen): här mäts små, diskreta – 
och i slutändan automatiserade – kroppsrörelser. Dessa inomkroppsliga rörel-
ser mäts i ögonrörelser, kvalitativ bearbetning av information och skanningar 
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av hjärnan. Wolf (2012) skriver att en ”faktor som möjliggör höggradig auto-
matisk läsning är det till synes enkla sätt som våra ögon rör sig över en text”:  

 
Som Rayner [expert på ögonrörelser] påpekar är det mest häpnadsväckande 
med de här ögonrörelserna närheten i kopplingen mellan öga och sinne. Vi kan 
faktiskt observera den kopplingen. På tidslinjen kan vi se att många visuella 
och ortografiska representationsprocesser äger rum i intervallet 50 till 150 mil-
lisekunder; och sedan, någonstans i intervallet 150 till 200 millisekunder, ak-
tiveras det exekutiva systemet och uppmärksamhetssystemet i frontalloberna. 
Det är nu vårt exekutiva system börjar styra ögonrörelserna. (Wolf, 2012, s. 
164)  
 

Framställningen av läsning är här påtagligt olik den som avsåg utvecklingsfa-
ser på 1940-talet och den som avsåg läsvanor under senare delen av 1900-talet 
trots att den, som nämnts, är diskursivt förankrad i dem båda. Hjärnforskaren 
Julia Uddén skriver om den läsande hjärnans aktivitet i strikt tekniska termer: 
 

När vi läser avbildas det vi ser på näthinnan, som med hjälp av sina fotorecep-
torer omvandlar intrycken till nervsignaler. Signalerna skickas sedan via mitt-
hjärnan till synbarken, som är placerad längst bak i nackloben (se Figur IA). I 
synbarken finns olika så kallade neuronala populationer (samlingar av hjärn-
celler) vars aktivitet bildar ett slags kod kopplad till varje del av våra synin-
tryck. Man kan säga att populationerna ”kodar för” olika delar av intrycken. 
Varje neuronal population har sin särskilda uppgift, som att avslöja om synin-
trycket innehåller kontraster, färger eller bokstäver. (Uddén, 2018, s. 225)  

 
Läsande formuleras här ännu mer som ett invant beteende (åtminstone i relat-
ion eller motsats till att uppfatta det som en intellektuell, inåtvänd praktik); 
det blir vanemässiga, omedvetna, automatiserade rörelser, exempelvis i hjärn-
barken. Dessa inomkroppsliga rörelser studeras bäst av experter och inte av 
individen själv. Det som alltså skiljer den vanediskurs som gestaltades utifrån 
de läsvaneundersökningar som publicerades under efterkrigstiden från neuro-
diskursen är att förmågan för den enskilda individen att själv mäta och lämna 
uppgifter om sitt läsande försvåras här. Det är av uppenbara skäl svårt att själv 
registrera ögonrörelser, och möjligen även lästa ord per minut – och det är 
synnerligen svårt att iaktta de rörelser som sker i den egna hjärnan.  

Den kognitiva förståelsen av läsning som infinner sig i de utredningar som 
publiceras på 2000-talet och som hämtar sin information bland annat från de 
internationella kunskapsmätningarna PISA och PIRLS förkroppsligas således 
i och med hjärnforskningens undersökningar av den läsande hjärnan. I och 
med detta förkroppsligande uppenbaras en röd tråd längst alla de undersök-
ningar som har studerats i denna avhandling. Den växande (omogna, ovana) 
kroppens läsning har ständigt fokuserats, men på olika sätt och utifrån olika 
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epistemologiska perspektiv. Från studier av det konkret kroppsliga och men-
tala växandet, till studiet av kroppsrörelser som vana och beteende, till att slut-
ligen förena dessa element i studiet av den plastiska hjärnan. Som en före-
nande faktor gestaltas därmed i det följande ’den läsande hjärnan’ som ett ob-
jekt varifrån formen kan skönjas av ”a thoroughly heterogeneous ensemble 
consisting of discourses, institutions, architectural forms, regulatory deci-
sions, laws, administrative measures, scientific statements, philosophical, 
moral and philanthropic propositions” (Foucault, 1977/1980, s 194). Med 
andra ord: det dispositif som producerar ’det goda flickläsarsubjektet’ kan nu 
målas upp, och dess nod är ’den läsande hjärnan’.    

Dispositifet 
I de analyser som har föregått denna: undersökningen av de läsundersökningar 
som publicerades på 1940-talet i kapitlet Läsa och växa samt de läsvaneun-
dersökningar som publicerades i efterkrigstiden och framåt i En god vana; har 
ett dispositif vuxit fram som ännu inte har definierats eller kartlagts. I och med 
den analys som skrivits i detta kapitel kan gränserna och formerna för dispo-
sitifet urskiljas tydligare. Noden i detta dispositif är den läsande hjärnan. Som 
sådan ses den som ett objekt som tangerar och aktualiserar diverse diskurser, 
institutioner, arkitektoniska former, regleringar, lagar, administrativa åtgär-
der, vetenskapliga yttranden, filosofiska, moraliska och filantropiska påståen-
den – för att omskriva Foucaults ord som citeras ovan. Den läsande hjärnan 
ska dock inte uppfattas som ett ’objekt’ i den mening att den är ett ting a priori, 
utan snarare att den framhålls som ett ting i det dispositif som producerar de 
goda flickläsarsubjekten. Dispositifet är frammanat via dessa subjekts genea-
logi, men ’den läsande hjärnan’ samlar och förenar de diskurser, regleringar, 
åtgärder, vetenskapliga mätningar, och så vidare, som de tidigare analyserna 
har gestaltat – och blir därmed central i kartläggningen av dispositifet.  

Detta specifika dispositif, som alltså producerar de goda flickläsarsubjek-
ten (som i analyserna har fått många olika former), består av diverse förgre-
ningar. Dessa förgreningar påvisar ’den läsande hjärnans’ historiska arv, dess 
ontologiska och epistemologiska byggstenar och former, dess myller av relat-
ioner, med mera. Varje förgrening har olika tidsliga rymder och ontologiska 
byggstenar, men hierarkiseras inte utifrån dessa; snarare förenas allt i disposi-
tifet som – åtminstone här – reflekterar formen av en smältdegel. Det är här 
den läsande hjärnan som objekt och diskursformation som centreras, medan 
det är dispositifet som målas upp i och omkring denna centrering. I det föl-
jande listas således dispositifets former:      
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Den läsande hjärnans historiska arv: Denna första förgrening innefattar de 
analytiska händelser som hittills har fokuserats i avhandlingen:  

 
i) I Läsa och växa fokuserades den händelse som utmärktes av en cen-

trering av barns och ungas läsning i undersökningar som publicerats 
under början och mitten av 1900-talet. Denna händelse kännetecknas 
av tre utmärkande drag: i) den utvecklingsdrivna mätningen av barns 
och ungas läsning, där bland annat en moralism kring flickors läsning 
klätts i ny språkdräkt och inkluderats i vetenskapliga studier av barns 
läsning; ii) den kvarhållna övervakningen och styrningen av barns och 
ungas läsning, där censur och förbud byts ut mot samtal och vuxet 
engagemang; samt iii) undersökningsformen frammanande av självi-
akttagelse hos de undersökta subjekten. 
 

ii) I En god vana studerades den händelse som innebar en praktisering 
av en vanediskurs i undersökningar av barns och ungas läsning. 
Denna händelse utmärks av: i) den mängdmässiga definitionen av god 
läsning; ii) den tilltagande synen på läsning som naturlig och nödvän-
dig; iii) läsvanans ontologiska statushöjning; samt iv) och ’det goda 
flickläsarsubjektets’ formation.  

 
iii) I detta kapitel, Om formation, har den händelse undersökts som inne-

burit en implementering av ett tekniskt-kognitivt perspektiv på barns 
och ungas läsning. Denna händelse karakteriseras av: i) studiet av läs-
ning som en kognitiv och cerebral process; ii) formuleringen av ’läs-
förmåga’ som ett mätbart objekt och handhavandet av denna förmåga 
i storskaliga databaser samt; iii) expertisens mätande av små eller in-
omkroppsliga rörelser; och slutligen iv) föreningen av de tidigare två 
dominerande diskurserna (utveckling och vana) under en kognitions-
orienterad blick med fokus på den plastiska hjärnan.   
 

Dessa tre händelser förenas med andra ord i objektet ’den läsande hjärnan’ 
genom detta objekts genealogi. Då den dominerande diskursen i 1940-talets 
undersökningar fokuserar utveckling och då den dominerande diskursen i ef-
terkrigstidens undersökningar centrerar vana, förenas alltså dessa domine-
rande diskurser under fanan av den plastiska hjärnan – en diskursformation 
där både utveckling och vana är i fokus. Alla de beståndsdelar som de enskilda 
händelserna består av återfinns i formationen ’den läsande/plastiska hjärnan’: 
övervakningen i form av föräldraengagemang (exempelvis i frågeformuläret 
som skickas ut i samband med PISA-undersökningen); det utvecklingsdrivna 
och det vaneorienterade mätandet av barns och ungas läsning; studiernas ma-
nande till själviakttagande och övning hos respondenterna; det goda läsandets 
mängdcentrering; samt studiernas mängdcentrering i form av storskalighet. 
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 Således är den läsande hjärnan som diskursformation sammanvävd med 
de undersökningar som här har studerats i tidigare historiska perioder. Dessa 
undersökningar – deras angreppssätt, antaganden, respondenter, påståenden, 
och så vidare – har samtliga formgett den läsande hjärnan som diskursformat-
ion.  
 

Den läsande hjärnans institutionella praktiker: Bland de institutionella 
praktiker som aktualiseras i dispositifet återfinns de diskursiva händelser som 
har studerats i avhandlingen: alltså i första hand de utvecklingsdrivna läsun-
dersökningarna, de vanedrivna läsvaneundersökningarna och de internation-
ella kunskapsmätningarna PISA och PIRLS. De institutionella praktikerna ska 
ses utifrån dess materiella effekter: mätandet, ordnandet och reglerandet av 
subjekt och kroppar. I den första gruppen diskursiva händelser bidrog under-
sökningarna med en själviakttagelse som var av introspektiv art; i den andra 
gruppen bestod denna själviakttagelse av en mer extrospektiv form där fokus 
låg på vana, beteende och observerbara rörelsemönster; medan det i den tredje 
gruppen av diskursiva händelser bestod i ordnandet av stora mängder ’data’ 
kring ungas läsförmåga och expertisens blick på de små eller inomkroppsliga 
rörelser som läsning innebär. I denna sista händelse har subjektet alltså delvis 
förlorat den utvärderande förmågan av sin egen läsning – den har tillfallit ex-
perten eller examinatorn.   

 
Den läsande hjärnans epistemologi: De epistemologiska grundvalar som 

skönjts i de olika undersökningarna som har studerats i avhandlingen har med 
de ovan nämnda institutionella praktikerna att göra. Det handlar om 1940-ta-
lets läsundersökningar och deras fokus på barns och ungas läsning som mått 
på kroppslig och mental utveckling samt som generering eller bekräftelse av 
teorier kring barns och ungas psykologiska och fasorienterade behov av olika 
grader av verklighetsskildringar i böcker. I de läsvaneundersökningar som är 
drivna av en vanediskurs fokuseras läsvanans (ontologiska och) kunskaps-
bringande element för studiet av potentiellt goda eller mindre goda medbor-
garskapspositioner. I de internationella kunskapsmätningarna av läsförmåga 
(eller ’reading literacy’) centreras barns och ungas läsförmåga som storskalig 
data, öppen för olika experters analyser, som kan generera kunskap kring skill-
nader i läsförmåga mellan kön, generationer och nationer. Den läsande hjär-
nan som diskursformation och ’objekt’ förenar således dessa olika epistemo-
logier vad gäller studiet av läsförmågan som samlas i databaserna på OECD:s 
och IEA:s webbsidor – i denna data kan man studera både läsutveckling, läs-
intresse och vana, samt demografiska skillnader.            
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Den läsande hjärnans nätverk av relationer: De relationer som fästs sam-
man och aktualiserats i de olika händelser som har fokuserats är mångfaldiga, 
men det stod klart redan i det första analyskapitlet att föräldern har knutits allt 
hårdare till det läsande subjektet i de studerade undersökningarna. Utöver på-
budet om föräldraengagemang i barnets läsning har också andra personer 
kopplats in för att studera, övervaka och uppmuntra barns och ungas läsning: 
lärare, psykologer, sociologer, kognitionsforskare, hjärnforskare, litteraturve-
tare, litteraturdidaktiker, med flera. När läsning allt mer ses som en nödvändig 
praktik för den växande individen anlitas även barnhälsovård och andra folk-
hälsoverksamheter i arbetet med och för barns och ungas läsning. I diskurs-
formationen ’den läsande hjärnan’ samsas samtliga dessa relationer under 
samma figuration, inte minst då läsning idag anses viktig för den psykiska 
hälsan (SOU 2018:57).   

 
Den läsande hjärnans kroppslighet: Som redan har nämnts förkroppsligar 

den läsande hjärnan de kognitiva, abstrakta tankeelement som läsning defini-
erats genom under 2000-talet. Dess förkroppsligande av kognitiva processer 
utgör en bestående del av den kroppstematik som läsning omfamnar – från 
den antika uppfattningen om människokroppen som instrument för texten  
(Svenbro, 1999); till den kroppsliga och sentimentala läsningen som framför 
allt kvinnor vid romanens genombrott beskyllts för (Flint, 1993; Littau, 2006); 
den växande kroppens läsning i de utvecklingsdrivna läsundersökningarna (i 
kapitlet Läsa och växa); den ’vanemässiga’ kroppen i läsvaneundersökning-
arna under efterkrigstiden och framåt (i kapitlet En god vana); samt de väx-
ande och plastiska hjärnorna (i detta kapitel) som förenar det växande och det 
vanemässiga.                 
 

Den läsande hjärnans objekt: De objekt som aktualiseras i dispositifet är 
mångfaldiga. Det är böcker, skärmar, ljudböcker och bokhyllor; mätinstru-
ment såsom måttband, röntgenmaskiner för att skapa bilder av hjärnor, tidta-
garur för att klocka hur många ord per minut som Stina hinner läsa, med mera. 
Ur ett epistemologiskt perspektiv har ’vana’ och ’utveckling’, och särskilt 
’läsförmåga’, objektifierats.        

 
Den läsande hjärnans subjekt: Eftersom dispositifets gränser har studerats 

utifrån ett särskilt subjekt, det goda flickläsarsubjektet, så har just subjektet 
från början utgjort navet som analyserna har roterat kring. Detta subjekt har 
under analysens gång vecklats ut till en mångfald, vilket vidare visar ’det goda 
flickläsarsubjektets’ genealogi och sammansättning. I de utvecklingsdrivna 
undersökningarna som studerades i det första kapitlet blev hon en omogen 
läsare (i likhet med pojkarna) men även en lustfylld läsare (i kontrast till poj-
karna). Hon konstruerades även där som en verklighetsnärmande läsare re-
spektive en verklighetsflyende sådan. I de vanedrivna undersökningarna han-
terades hon snarare som en mångläsare, en god läsare samt en mätande läsare. 
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I de internationella kunskapsmätningarna blir hon ett subjekt med god läsför-
måga samt ett ’cerebralt’ subjekt. Pojkarna har sedan flickläsaren seglade upp 
som god läsare i utredningarna i efterkrigstiden erbjudits positionen av icke- 
eller svag läsare. Vidare har subjektens individualitet minskat i takt med att 
datamängderna utökats.  

 
Ovan nämnda förgreningar utgör det dispositif som analyserna av läsunder-
sökningar i avhandlingen har frammanat. Dispositifets historiska och form-
mässiga gränser är dock tillfälliga och särskilda för just de undersökningar 
som har studerats här. Dispositifet tangerar även olika platser och producerar, 
utöver subjekt, även erfarenhet – vilket diskuteras mer utförligt i nästa kapitel.      

Omformation: slutdiskussion 
Today, there’s the sudden dominance of so many ways to quantify things that 
used to be amorphous and that we imagined were merely expressive or per-
sonal: Big Data, Facebook, ubiquitous surveillance, the growing use of phar-
maceuticals to control our moods and minds. In other words, neurohumanities 
is not just a change in how we see paintings or read nineteenth-century novels. 
It’s a small part of the change in what we think it means to be human. (Quart, 
2013, s. 22)   

 

Det finns en postmodern logik i uppfattningen och kunskapandet kring den 
läsande hjärnan, då den exempelvis överbryggar modernistiska dikotomier. 
Hjärnan ses bland annat både som biologiskt fixerad och socialt föränderlig. 
Begreppet ’plasticitet’ förenar ”the hard and social sciences, . . . views of the 
mind/self as natural and hardwired and those of it as nurtured or socially 
shaped” (Pitts-Taylor, 2010, s. 636). Att hjärnan är plastisk betyder, som 
nämnts, att dess materia är föränderlig, rörlig, i ständig omvandling (Pitts-
Taylor, 2014; Rose & Abi-Rached, 2010). Pitts-Taylor (2010) refererar till ett 
flertal forskare som pekar på parallellerna mellan postmodernistisk teori och 
neurovetenskaplig sådan; ”[p]arallels between Deleuzian theory and the neu-
roscience-based theories show that we are ‘infinite multiplicities’” (Pitts-Tay-
lor, 2010, s. 638) och hur utsida eller miljö påverkar vår insida (rent materi-
ellt). I den neurovetenskapliga logiken är vi, som Lynne Huffer skriver i Mad 
for Foucault (2010), helt enkelt ’coextensive subjects’. Pitts-Taylor (2010) 
skriver:              
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For postmodernists, poststructuralists, and others interested not only in dis-
placing the liberal subject but also in productive alternatives, plasticity seems 
to offer positive chaos, creativity, and multisubjectivity. For those pursuing 
posthumanism at various levels, plasticity renders the world as an infinite 
source of ‘wideware’ for the brain, and positions the individual brain as inher-
ently connected to others – things, artifacts, other brains. (Pitts-Taylor, 2010, 
s. 646) 

 

Pitts-Taylor (2010) samt Rose och Abi-Rached (2014) menar att den neuro-
vetenskapliga logiken manar oss till den introspektion och styrning av oss 
själva som Foucault skrev om i sina sista arbeten. Rose och Abi-Rached 
(2014) skriver:  
 

In this emerging neuro-ontology, the claim is not that human beings are brains. 
The argument is different – that our selves are shaped by our brains but can 
also shape those brains. And indeed, references to neuroplasticity are used to 
underpin the argument that our brains are open to change across our lives, and 
that we can take conscious control of the ways in which those changes happen 
– we can learn the techniques to ‘rewire’ our brains. It is in this form that neu-
roscientific arguments are impacting upon conceptions of personhood and 
practices of self-fashioning. (Rose & Abi-Rached, 2014, ss. 16–17)  

 

I liknande anda skriver Pitts-Taylor (2010):  
 

neuroscientific language about the brain, particularly that meant for layper-
sons, is saturated with neoliberal capitalist models of thought. As my account 
here shows, flexibility in popular neuroscience-based discourse is linked to the 
‘flex-subject’ – to the language of labor, to constant change, to adaptability, to 
eschewing security. These are characteristics not only of healthy brains, but of 
brain-healthy subjects. (Pitts-Taylor, 2010, s. 647)  

 

De antaganden som ligger till grund för en neurovetenskaplig blick på barns 
och ungas läsning argumenteras för i detta kapitel grunda sig på en samman-
smältning av både en utvecklingsdriven läsdiskurs och en vanedriven sådan.  
Här är alltså fokus på både omedveten mental och kroppslig rörelse respektive 
medvetna, observerbara kroppsscheman. I den teknisk-kognitiva logiken till-
förs här också en numera avbildad och materiellt påvisad aspekt kring vad som 
sker i hjärnan vid läsandet. Dessa rörelser, det vill säga de som sker i hjärnan, 
kan inte registreras med hjälp av den läsande individens egna observationer. 
De undersökningar som under 1940-talets drivits av utvecklingsdiskursen har 
till stor del haft fokus på introspektiva frågor till de läsande barnen (frågor 
som exempelvis rörde deras favoritböcker) och de undersökningar som drivits 
av vanediskursen i efterkrigstiden har istället haft fokus på extrospektiva frå-
gor (frågor som rör den tillfrågades läsvanor). Dessa kräver förvisso att en 
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expert sammanställer och tolkar de svar som inkommer, men i den teknisk-
kognitiva diskursens fålla fråntas individen tolkningsföreträde som den even-
tuellt hade i utvecklings- och vanediskursen. I den teknisk-kognitiva diskur-
sen, eller specifikt neurodiskursen, är experten allenarådande på så vis ef-
tersom den studerade individen inte själv kan mäta sina hjärnrörelser. Rose 
och Abi-Rached (2014) pekar på neurodiskursens roll i styrningsrationaliteten 
och hur talet om en plastisk hjärna manar oss att ständigt iaktta, skapa och 
omskapa oss själva (och vår hjärna), men i kontexten av barns och ungas läs-
ning pågår alltså även en motsatt rörelse där observationerna läggs utanför 
barnkroppen. Barnet blir i denna diskurs mer ett objekt än ett subjekt. Detta 
beror på att det finns en maktasymmetri, delvis ärvd från utvecklingsdiskur-
sen, inkapslad i den teknisk-kognitiva blicken på subjektet som är särskilt läm-
pad för studiet av barns och ungas läsning.  

I sammansmältningen av utvecklings- och vanediskursen sker dock något 
som även ger upphov till en ökning vad gäller den internaliserade styrningen 
i lässammanhang. Vanediskursens kroppsliga tränings- eller invänjningsfokus 
flyter över på utvecklingsdiskursen, som under första hälften av 1900-talet 
dominerades av talet kring ’naturlighet’ och ’faser’ – alltså ett fokus på omed-
vetna processer i kroppen. I och med förflyttningarna mellan diskurserna blir 
den mentala och kroppsliga utvecklingen även en tränings- eller vanesak. Om 
utvecklingen ska gå i rätt riktning krävs inte längre endast smidiga övergångar 
mellan olika utvecklingsfaser, utan även en idelig och stundtals ansträngande 
träning för att sätta vanor. Dessa två diskursers sammanslutning öppnar upp 
för att talet om den plastiska hjärnan utan svårigheter kan inlemmas i talet om 
barns och ungas läsning. Talet om den plastiska hjärnan ter sig nästan krono-
logiskt ’naturlig’ mot bakgrund av utvecklings- och vanediskursernas inver-
kan på läsområdet.  

Den teknisk-kognitiva eller neuro-diskursiva blicken bidrar med både en 
specialiserad, expertbetonad kunskap om (det unga) subjektet, samtidigt som 
det även understödjer den ökade tillsynen av oss själva och vår mentala ut-
veckling (eller våra barns). ’Den postmoderna hjärnan’ – det vill säga den 
plastiska, rörliga, föränderliga – kräver ett större engagemang både från indi-
vid och kollektiv. Det kollektiva engagemanget blir eller bör vara större då det 
handlar om just barn och unga, vilket syns i de senaste utredningarna kring 
barns och ungas läsning (där den allra senaste till och med är betitlad Barns 
och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället). Denna ’postmodernistiska’ 
logik bygger på redan befästa modernistiskt konstruerade diskurser kring 
barns och ungas läsning (det vill säga, utvecklings- och vanediskursen). Den 
genealogiska blicken på ’den plastiska hjärnan’ och neuro-diskursens logik 
visar därmed även denna epistemologis tillfälliga plats i historien. Om genea-
login även ämnar ”visa att det som antas sakna historia faktiskt har en historia” 
(Bartelson, 2016, s. 331) så har den här visat hur den (i lässammanhang) är 
byggd kring två diskurser som har en längre kronologisk historia än den neuro-
orienterade. Detta är även den analytiska händelse som har studerats i detta 
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kapitel – sammansmältningen av utvecklings- och vanediskurserna. Analysen 
har därmed visat den teknisk-kognitiva och neuro-diskursens historiska arv, 
dess informations- och datagenererande egenskaper, dess subjektsprodukt-
ioner och diskursens styrningsrationalitet.     

Rubriken till det här kapitlet, Om formation, centrerar just plasticitet som 
infångande begrepp i de undersökningar som har studerats i den här avhand-
lingen. Begreppet inkluderar även den formation av medborgarsubjekt som 
varit en effekt av dessa olika läsundersökningar: allra senast den anonyma 
men unga ’befolkningen’ i PISA och PIRLS samt dess avvikelse – ungdoms-
pojken. Intill den svag- eller icke-läsande pojken har den ideala läsaren gjorts 
synlig. I det här kapitlet har hon varit både tio och femton år gammal och i 
avsaknad av social klass, eftersom den sociala klassen tilldelats de svaga lä-
sarna. Hon har främst varit ett ’cerebralt’ subjekt med god läsförmåga. Hon 
har i och med denna position även bildat figurationen ’god medborgare’; ett 
subjekt i en större gemenskap som har hög läsvana och gör relativt bra ifrån 
sig i internationella kunskapsmätningar. Ju större datamängderna blivit under 
åren desto mer anonym har flickan dock blivit, trots att hon framhålls som en 
god läsare. I nästa kapitel lyfts individerna från det anonyma mumlet, och 
läsande flickors och kvinnors egna berättelser som sin läsning och sin livser-
farenhet av läsning undersöks.      
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Gömställen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livet blev lite annorlunda när jag upptäckte boken. Boken – fylld av spänning, 
fantasi – försvann så fort jag kunde ner i källaren, på toaletten, bakom vinbärs-
buskarna där jag fick vara ifred med mina böcker.   
 

(kvinna f. 1937)  
 
 
Jag antar att jag använde böckerna för att fly från ensamheten. Jag gick in i 
böckerna totalt, jag varken hörde eller såg något annat när jag läste. Tillslut 
blev jag nästan fånge i böckerna, inte ens om jag någon gång hade en kompis 
hemma slutade jag läsa. Jag läste långt in på nätterna. För att mamma inte 
skulle se att jag var vaken lade jag en matta för springan under dörren där ljuset 
från lampan annars skulle ha avslöjat mig.  
 

(kvinna f. 1972) 
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Vid årsskiftet 1999/2000 skickade Nordiska museet ut en frågelista om läs- 
och skrivvanor. Museet har bland annat har till uppgift att löpande samla in 
”berättelser och bilder om händelser, upplevelser och traditioner” (Nordiska 
museet, 2020), och just denna frågelista besvarades av cirka tvåhundra perso-
ner. I det här kapitlet bildar frågelistan och de svar som tillkom museet un-
derlag för en undersökning av kvinnliga upplevelser och erfarenheter av läs-
ning. Analysen arbetar utifrån ett epistemologiskt åtskiljande mellan upple-
velse och erfarenhet, baserad på en sekvens från Njutningarnas bruk 
(1984/2002b). Där beskriver Foucault erfarenhet som ”växelförhållandet i en 
kultur mellan kunskapsområden, regelsystem och personliga upplevelser” 
(Foucault, 184/2002b, s. 8). I kapitlet betyder detta att kvinnornas berättelser 
av sina läsupplevelser tolkas mot bakgrund av de ”kunskapsområden” och ”re-
gelsystem” (Foucault, 184/2002b, s. 8) som skildrats i Läsa och växa, En god 
vana och Om formation. Kunskapsområdena utgörs här av de diskurser som 
har präglat uppfattningarna kring barns och ungas läsning: den utvecklingso-
rienterade diskursen, vanediskursen samt den tekniska-kognitiva diskursen. 
Regelsystemen som innefattas i den triad som utgör erfarenhet här består 
bland annat av de krav på identifikation och själviakttagelse som åläggs frå-
gelistans respondenter.        

Då många kvinnor beskriver sina läsupplevelser som ’flykt’ – både som en 
flykt in i fiktionen och som en fysisk eller rumslig flykt – utgör ’gömstället’ 
en övergripande tematik i analysen som teoretiseras med hjälp av heterotopi-
begreppet. Gömstället blir genom detta begrepp ’ett annat rum’ i både materi-
ell och upplevelsemässig bemärkelse; ett mellan- eller övergångsrum som 
alstrar en specifik erfarenhet (Foucault, 1967/2008a). Gömstället utgörs bland 
annat här av flickrummet (som kan ses som ett övergångsrum), men även av 
andra platser (vilka exempelvis skildras i det första citatet som inleder det här 
kapitlet: ”i källaren, på toaletten, bakom vinbärsbuskarna”).  

Mot bakgrund av de tidigare kapitlen i denna avhandling som har studerat 
de ”kunskapsområden” och ”regelsystem” (Foucault, 1984/2002b, s. 8) som 
har skapat specifika flickläsarsubjekt, så utgör ’gömstället’ här även en (an-
nan) plats som stör det genomlysningsprojekt som har bedrivits inom ramen 
för läsundersökningar och kunskapsmätningar. Både frågelistan som Nordiska 
museet skickade ut i årsskiftet 1999/2000 samt de svar som inkom till museet 
bildar diskursiva händelser, medan den analytiska händelsen således består av 
’gömstället’ som erfarenhet och ’annan plats’. I syfte att kartlägga denna dis-
kursiva händelse startar kapitlet med en blick mot utropets karaktär, det vill 
säga frågelistans utformning.   
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Studiet av den läsande 
Hittills har analyserna i avhandlingen pekat på en tilltagande anonymisering 
av de läsande flickorna i de undersökta läsundersökningarna. De är främst ge-
staltade utifrån avvikelsen: den svag- eller icke-läsande pojken. I Nordiska 
museets frågelista kommer dock en majoritet av de individuella berättelserna 
från kvinnor. Frågelistan är besvarad av cirka tvåhundra personer (201), och 
av dessa är nästan åttio procent kvinnor (79%). Knappt sju procent av dessa 
utgörs av kvinnor som är födda 1974 eller senare, och som alltså är cirka tju-
gofem år eller yngre vid tillfället för frågelistans utskick. Den yngsta flickan 
bland svaren är tolv år gammal. Enligt Schultz-Nybacka, som också har stu-
derat frågelista Nm 228 i sin avhandling Bookonomy (2011), motsvarar köns- 
och åldersuppdelningen i frågelistans svarshög hur meddelargruppen hos Nor-
diska museet ser ut även i generella termer. Hon skriver att ”[t]hose figures 
corresponds exactly with the estimation of the Nordic Museum informants as 
having 80 per cent share of women informants, most of them born in the 1940s 
or earlier” (Schultz-Nybacka, 2011, s. 148). I det här kapitlet beaktas både 
äldre och yngre kvinnors berättelser, detta eftersom många svar, särskilt av 
äldre, innehåller minnen av barn- eller ungdomsläsning. I framställningen av 
svaren är respondenterna anonymiserade och endast födelseår anges. De utgör 
däremot inte längre, som i de läsundersökningar som har studerats i föregå-
ende kapitel, ’andelar och antal’ utan läses som individuella narrativ av upp-
levelser tolkade utifrån kunskapsområden och regelsystem.  

Frågelistan är utformad som ett brev med ett flertal frågor.23 Meddelaren, 
den person som är ansluten till museets frågelisteverksamhet och erbjuds be-
svara olika frågelistor regelbundet,24 får själv välja huruvida hon/han alls vill 
svara, i vilken omfattning hon/han vill svara, samt huruvida hon/han vill be-
svara samtliga eller endast några av frågorna (Söderlund, 2004). De flesta svar 
som är inskickade till museet för just den här frågelistan är skrivna på skriv-
maskin eller för hand, och några är nedskrivna på dator. Omfånget varierar 

                                                
23 Frågelistan i sin helhet finns som bilaga längst bak i avhandlingen.   
   
24 Nordiska museet har ett antal meddelare knutna till verksamheten att samla in be-
rättelser om händelser, upplevelser och traditioner. På museets webbsida står det att 
”[i] det äldre frågelistmaterialet bygger de upplysningar som lämnats om olika före-
teelser många gånger inte på meddelarnas egna erfarenheter; ortsmeddelarna funge-
rade som upptecknare och skrev ned vad olika sagesmän hade att berätta. Med hjälp 
av de gamla sagesmännen ville forskarna nå det ’oförstörda’ allmogesamhällets trad-
itionsvärld, ett kunskapsmål som man med tiden tvingades lämna” (Nordiska museet, 
2020). Nu för tiden utgör meddelarna ingen representativ befolkningsandel. ”Inte hel-
ler könsfördelningen är jämn då dagens meddelarstab till stor del består av kvinnor” 
skriver museet på sin webbsida: ”en förändring som kommit med övergången till det 
subjektiva” (Nordiska museet, 2020).      



 140 

från mellan ett par till ett tiotal sidor. Att frågorna i frågelistan är ställda till 
vana läsare framkommer i presentationen av ämnet som museet inleder fråge-
batteriet med. Där står att de denna gång frågar ”om något som vi vet att ni 
inte är främmande inför” (Nm 228, 1999/2000). De svarande meddelarnas 
läsvana framkommer även i de individuella berättelserna – endast någon en-
staka menar att de inte har tid eller ork för läsning. 

Frågelistan har delvis karaktären av en introspektiv och kvalitativ under-
sökning där meddelarna utöver att observera och i en ofta utförlig text skriva 
ner sina läs- och skrivvanor, även manas att fundera kring den roll som läsande 
(och skrivande) har och har haft för dem genom livet. Även om museets argu-
ment för att utforska just läs- och skrivvanor formuleras i kvantitativa termer 
(”Vi översvämmas idag av ny teknik. . . . Nya medier konkurrerar med text-
medierna”) så är syftet kvalitativt formulerat:  
 

Vårt förhållande till det skrivna ordet kan vara bra eller dåligt, men det saknar 
aldrig mening. Vilken meningen är och hur viktigt det är för olika människor 
att läsa och skriva vill vi nu försöka ringa in. (Nm 228, 1999/2000)  

 
Efter syftesformuleringen inleds de frågor som museet söker svar på, vilka är 
indelade i fyra grupper. ”Nyckeln till en värld” innehåller frågor som handlar 
om barndomens läsande och minnen av läs- och skrivinlärning. ”Vanor och 
ovanliga upplevelser” handlar om erfarenheter av läsande (och skrivande) ge-
nom livet och i det vuxna livet samt särskilda läsupplevelser. ”Ordens makt” 
handlar främst om skrivande och hur meddelarna ser på sitt eget skrivande och 
den påverkan detta eventuellt har på meddelarens liv. Den sista frågegruppen, 
”Din uppgift som meddelare”, fokuserar den meddelaruppgift som responden-
terna har då ett delsyfte med just denna frågelista är att utvärdera den verk-
samhet som insamlandet av berättelser utgör på museet.  

De kvalitativa, subjektiva eller introspektiva frågorna består exempelvis av 
uppmaningar att berätta om de första läs- och skrivupplevelserna, ”gärna de-
taljerat om situationer som du minns” (Nm 228, 1999/2000). Meddelaren om-
beds skriva ner minnen från barndomens läsning och fundera kring hur ”läs-
ningen i unga år [har] format [meddelaren] som människa” (Nm 228, 
1999/2000). Meddelaren ombeds även skriva ner sina favoritböcker, hur 
läsandet har påverkat henne, om hon anser det vara viktigt att läsa, och under 
vilka omständigheter hon helst läser. Den allra sista uppmaningen innan sista 
frågegruppen, som handlar om uppgiften som meddelare och alltså inte om 
läsning, lyder ”[b]erätta om samhörighet och avstånd som grundas på läsande 
och skrivande” (Nm 228, 1999/2000). Denna interpellation, i frågelistans 
adressering och kvinnornas svar, producerar här – och i övriga delar av fråge-
listan – specifika subjektsformationer (Butler, 1995); i det nyss nämnda fallet 
en subjektsformation som är frammanad av en reflektion kring den egna iden-
titetens gränser.  
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Av de frågor som fokuserar läsning i frågelistan är ungefär hälften formu-
lerade utifrån kvantitativa (eller extrospektiva) anspråk. Det handlar om frågor 
som inte kräver den introspektion som frågor av sorten ”[h]ar läsningen i unga 
år format dig som människa?” gör. Snarare manar dessa frågor respondenten 
till ett mätande och registrerande av det egna läsandet som är relativt enkelt 
att omsätta i skrift. Exempel på sådana frågor och uppmaningar är ”[b]erätta 
om tidningar och tidskrifter som du läst regelbundet, om vad och hur mycket 
du läst under olika perioder i ditt liv”, samt ”[g]ör gärna en sammanfattning 
av allt du läst under den senaste månaden, från texten på mjölkpaketet till ro-
maner och facklitteratur” (Nm 228, 1999/2000). Dessa extrospektiva frågor 
visar sig dock, i kvinnornas svar, alstra introspektion.    

En majoritet av de kvalitativa frågorna rör barndomens läsning, varför två 
huvudsakliga teman kan utvinnas ur frågelistans frågebatteri: utvecklingste-
mat och vanetemat. I tidigare kapitel i denna avhandling har dessa två temans 
(som där hanterats som diskurser) förening mot slutet av 1900-talet diskute-
rats; att de tidigare fungerat relativt åtskilda men börjar samsas under samma 
fana kring början av seklet för att sedan helt lieras under den teknisk-kognitiva 
blicken. Denna diskursiva förening syns även i Nordiska museets frågelista, 
där läsande både hanteras som en väsentlig del av utvecklingen i barndomen 
och som en betydande del av (det sociala) livet. Nordiska museets frågelista 
om läs- och skrivvanor utgör med andra ord en läsvaneundersökning av flera 
som genomförs under andra hälften av 1900-talet. Som sådan är den även ett 
exempel på en läsundersökning som ålägger sina respondenter, som i detta fall 
inte positioneras som representativa då meddelarna utgörs av en övervägande 
andel medelålders kvinnor (Schultz-Nybacka, 2011; Söderlund, 2004), att 
iaktta sig själva och reflektera över sina läsvanor. Detta är tydligt vid en blick 
mot ett av styckena i frågelistan. Där formuleras ett flertal frågor som alla 
uppmanar till reflektion på olika sätt – vare sig det handlar om att räkna upp 
sitt läsande eller att begrunda läsningens vikt:   

 
Berätta om dina favoriter i skönlitteraturen och bland fackböcker av olika slag, 
bland författare och journalister. Berätta om tidningar och tidskrifter som du 
läst regelbundet, om vad och hur mycket du läst under olika perioder i ditt liv. 
Har du någon uppfattning om varför du läst mycket eller lite? Vad har bibliotek 
och bokklubbar betytt för din bokförsörjning och dina bokval? Berätta hur du 
påverkats av det du läst. Tycker du att det är viktigt att läsa? Vad utmärker en 
bra text enligt din mening? Vad, var och hur läser du helst? Vilka erfarenheter 
har du av högläsning? Berätta om läsning som du tycker varit särskilt givande, 
kanske omvälvande. Har det någon gång varit besvärligt och plågsamt att läsa? 
(Nm 228, 1999/2000)  

 
Det reflekterande och själviakttagande elementet borde dessa meddelare dock 
vara vana vid; de flesta av dem har tidigare bidragit med berättelser och svar 
på frågor som ställts i andra av museets frågelistor. Detta framgår av de brev 
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som meddelarna har skrivit, eftersom ett delsyfte med just denna frågelista är 
att utvärdera meddelarfunktionen. Berättelserna utgör dock, vanan till trots, 
ett aktivt själviakttagande av både introspektivt och extrospektivt slag: genom 
att nya frågor ställs, att frågor kring läsintresset ställs, och att mätandet och 
registrerandet av det egna läsandet uppmanas. Detta mätande är också en tids-
överskridande tematik som har uppmärksammats i de läsundersökningar som 
tidigare har studerats i avhandlingen. I nästa avsnitt diskuteras hur flickorna 
och kvinnorna i frågelistans svar mäter och presenterar sitt läsande. 

Register, bokhyllor och betraktelser 
I frågelistan, som besvarats av ett hundratal flickor och kvinnor, åläggs de 
svarande flickorna och kvinnorna att minnas tillbaka, registrera, lägga märke 
till. Dessa tillbakablickar, registreringar och betraktelser är dock inte endast 
framförhandlade av den specifika frågelistan. I många svar skildras ett mät-
ande och registrerande av det egna läsandet som ägt rum långt innan fråge-
listans uppmaningar. I kvinnornas svar existerar sålunda en uppfattning om 
läsningens mätbarhet som kunskapandet kring läsning möjligen har bidragit 
med, och som samsas med självpresentationen och själviakttagelsen som är en 
del av läsundersökningarnas regelsystem. Denna själviakttagelse är i fråge-
listans svar självvald och specifik – den antar formen av ett bokregister. En 
kvinna, född 1950, skriver att hon ”skriver upp varenda titel i ett häfte sedan 
några år tillbaka. I en årslös kalender skriver jag titel och författare samt vilket 
år det är, då jag avslutat en bok. Sedan 1991 och fram till idag har jag läst 413 
böcker. Och jag är en långsam läsare, tyvärr”. En annan kvinna, född 1935, 
skriver:   
 

Ända sedan skolåldern har jag ”bokfört” mina lästa böcker i bokstavsordning. 
Det är min ”hemliga last”. När jag vilar hjärnan sätter jag mig och skriver ur 
minnet ned alla titlar jag minns på en viss bokstav. På S och D finns det numera 
bortåt 200 st. (kvinna f. 1935)  

 

En kvinna, född 1939, skriver också att hon för ett sådant register: 
 

Som minst har det blivit sex böcker [om året], som mest femtiosju böcker. 
Vanligt är 25–30 böcker. Har jag en period läst en bok om dagen, så har jag 
varit sjuk! Då blir det snabbt påfyllt. Det år vi byggde huset hann jag inte läsa 
mer än sju böcker, ett år tog prefektuppdraget all tid och jag kunde bara notera 
sex böcker. Så där kan jag koppla anteckningarna om läsandet till vad jag 
gjorde olika år. ”Bröstcanceråret” gav fyrtioåtta böcker. (kvinna f. 1939) 

 

En del skriver dock inte enbart ner vilka böcker de läst, utan har ett mer om-
fattande register. En kvinna född 1976 skriver: 
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Nuförtiden läser jag ca 30 böcker om året. Sedan 14-årsåldern har jag skrivit 
upp alla böcker jag läst i en särskild bok, med datum för när jag läste ut dem 
och betyg. Varje år har jag också skrivit en liten sammanfattning om hur det 
bokåret har varit. Det låter kanske lite maniskt, men det är väldigt bra att kunna 
se tillbaka på vad jag har läst. (kvinna f. 1976) 

 

Andra önskar att det hade fört just ett sådant register över lästa titlar: 
 

I julas fick de tre största [besökare på skolbibliotek] var sin liten inbunden bok 
där de kan skriva upp alla böcker de läser. Jag önskar att jag själv hade haft en 
sådan bok redan från början. Om man i genomsnitt har läst en bok i veckan sen 
man var fem, så blir det ju en hel del innan man är 60. (kvinna f. 1939)  

 

Tyvärr har jag inte ”bokfört” alla böcker jag konsumerat. . . . För något år sedan 
gick jag igenom Litteraturhandboken för att undersöka vilka böcker jag läst, 
en eller flera gånger, och då rörde det sig om cirka 1500. Det låter litet, men 
alla böcker jag läst står ej i den. Och jag kan inte alls komma ihåg alla böcker 
jag läst och läst om. (kvinna f. 1930)  

 

Kvinnornas register över lästa böcker visar att läsande här till en del ses som 
en syssla som är mätbar, och kanske särskilt att den är mätbar över tid. Liksom 
kvinnan som använder sitt läsregister som en dagbok (”Så där kan jag koppla 
anteckningarna om läsandet till vad jag gjorde olika år”) menar en majoritet 
av de kvinnor som besvarat frågelistan att läsandet periodvis varit olika 
mycket eller lite under livet, beroende av yttre omständigheter och händelser. 
Således fungerar registret, för vissa av kvinnorna, som en dagbok eller ett 
självbiografiskt index. Registren som en del av kvinnorna upprättar (eller hade 
velat upprätta) över sitt läsande signalerar ordning. I denna praktik kan en 
symmetri skapas, liksom en av kvinnorna som citeras ovan skriver, ett sätt att 
enkelt kunna ”se tillbaka på vad jag har läst” (kvinna f. 1976). Registrerandet 
av läsningen blir således en typ av själviakttagelse som möjliggör betraktelser 
över (det läsande) livet.  

Även skildringen av bokhyllor är i frågelistans svar en aspekt i berättel-
serna av den erfarenhetsalstring som sker i mötet mellan kunskapsområden 
och regelsystem. Medan bokregistren samlar information om lästa böcker på 
en koncis och precis plats så är bokhyllan dess motsats, på grund av denna och 
böckernas materialitet. Ett flertal av de skrivande kvinnorna beskriver sitt bok-
bestånd i sina svar på frågelistan, även om ingen direkt fråga ställs om detta. 
En kvinna som är tjugotre år vid tiden för frågelistan skriver att där hon bor, 
på ”32 m², har jag tre gigantiska bokhyllor. Jag älskar mina böcker så mycket! 
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Fast de börjar bli för många, särskilt som jag är lite allergisk mot pappers-
damm. Jag har massor med olika uppslagsböcker, en halvmeter poesi, en halv-
meter språk, romaner, idéhistoria, musik, fysik, massor…”.  

Många av de äldre kvinnorna i frågelistan beskriver sina bokhyllors interiör 
i termer av ett livslångt samlande. En kvinna skriver exempelvis att hon ”räk-
nade hur många böcker, som vi har här i vårt hem och har samlat under ett 
äktenskap på 53 år, det blev omkring 400 exemplar” (kvinna f. 1922). En an-
nan kvinna skriver att hon samlar på Sagabibliokets barnböcker: ”Det finns 
över 300 st. Men i bokhyllan med dessa gamla böcker står nu ett drygt 30-tal. 
De äldsta från 1912. Ett trevligt samlarobjekt” (kvinna f. 1942). Detta sam-
lande började för en del redan under barndomen. En kvinna skriver att hon 
som åtta-nioåring lekte att hon hade ett eget bibliotek: 
 

jag var hemskt noga med ordningen och redan. Jag fick väldigt mycket böcker 
av min far som ibland arbetade på Bonniers bokförlag. (kvinna f. 1955)  

 

Flera andra skriver om hur deras läsintresse resulterat i mängder av böcker i 
hemmet:  
 

Jag var medlem i flera bokklubbar, bl a Wahlströms Ungdomsbokklubb (röda 
pärmar) och Läslusens Bokklubb. Jag har en hel garderob, säkert flera hundra, 
böcker som jag läste mellan 7 och 12–13 årsåldern. (kvinna f. 1979)  
 

Jag lånar sällan böcker på biblioteket, jag har tillräckligt att läsa i hemmet. 
Genom de enkla bokklubbarna, FIB och Svalan, byggde jag upp mitt bokbe-
stånd från början. (kvinna f. 1924)  
 

Jag samlar på en del böcker. Kokböcker och hälsoböcker, vackra böcker med 
fin text och fina bilder tex målningar, Madonnaböcker, vissa biografier, deck-
are och böcker om andra världskriget och gamla sortens Kitty, Mary Lou och 
Pirkko böcker. . . . Sånt samlar jag på. (kvinna f. 1972)  
 

Jag har ca 200 böcker av blandad kompott i bokhyllan. De flesta har jag köpt 
på bokrean. De är mina käraste ägodelar. Det händer att folk blir förundrade 
över att jag har läst så många böcker när de ser min bokhylla. Det tycker jag är 
komiskt eftersom de bara utgör en bråkdel av vad jag faktiskt har läst. (kvinna, 
födelseår okänt) 
 

Jag har fortsatt att konsumera böcker genom livet och har samlat på mig lite 
för mycket. En del ligger idag i banankartonger och en del har jag givit bort 
eller kastat. Det finns helt enkelt inte plats och är alldeles för tungt att flytta. 
(kvinna f. 1943)  
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Även Schultz-Nybacka (2011) uppmärksammar hur ett antal av kvinnorna 
som besvarat frågelistan har räknat sina böcker. Hon skriver bland annat att 
en kvinna, 
 

born in 1936 . . . , notes that people are surprised at the number of her books 
and reflects that she cannot seem so well read to them, but remarks that the 
people who know her often ask her to look up some books for advice. She also 
checks out bookshelves herself. Someone comments on having unread books 
on their shelves. . . . For one woman, the sheer quantity is surprising, she cannot 
believe she has bought all that, and more to boot. (Schultz-Nybacka, 2011, s. 
244)  

  
Många av de kvinnor som bidragit med svar till frågelistan har med andra ord, 
långt innan frågelistan ber om detta, mätt sin läsning. Genom detta räknande 
och mätande av bokhyllemeter och antalet genrer eller böcker tangeras den 
kunskapstradition som sedan det utvecklingsdrivna ’läsraseriet’ i 1940-talets 
läsundersökningar fokuserat läsningens mängd (vilket undersöks i Läsa och 
växa). Det som mäts och räknas här är det observerbara och visuella läsandet; 
en sådan typ av mätande som uppmanades i de läsvaneundersökningar som 
publicerades kring efterkrigstiden och framåt (som diskuteras i En god vana). 
Här faller även bokregistren in som goda praktiker ur ett mätbarhetsperspek-
tiv. Utifrån detta resonemang kring bokregistren och räknandet av böcker i de 
privata bokhyllorna frammanas subjektsformationer som, liksom det subjekt 
som formades i de sociodemografiska läsvaneundersökningarna, hanterar ett 
mätande. I denna frågelista framkommer dock att hon är ordningsam; även om 
hon inte, som en del, har skrivit ner alla titlar som lästs sedan många år tillbaka 
så blir den privata bokhyllan likt ett galleri över (det läsande) livet. I dessa 
skildringar av kvinnornas egna bokhyllor uppenbarar sig således ett nätverk 
av kunskapsområden, regelsystem och subjektsformationer. 

De självpresentationer som har framställts utifrån skildringarna av bokre-
gister och bokhyllor gestaltar sålunda kunskapsområden och regelsystem som 
formger subjekt – här mätande och ordningsamma sådana. Dock framgår inte 
i argumentationen ovan vad den personliga upplevelsen i detta nätverk består 
av. Det intensiva läsandet, ibland uttryckt i mängd, har en upplevelsesalst-
rande dimension som i tidigare läsundersökningar har beskrivits i termer av 
’läslust’. I pedagogen Georg Brandells studie från 1913 heter det att flickornas 
läsning har ”haft en mera lustbetonad karaktär än hos gossarna” (Brandell, 
1913, s. 215) och i 2012 års forskningsantologi och betänkande (SOU 
2012:10; SOU 2012:65) skriver utredarna om läslustens vikt för den goda läs-
förmågan och hur ”pojkars lust att läsa har minskat” (SOU 2012:65, s. 63) 
medan flickors läslust är högre och mer bestående. Denna läslust har främst, 
särskilt i de senaste utredningarna, antagit en instrumentell karaktär där den 
utgör en bakgrundsfaktor till god eller dålig läsförmåga. I det följande ska 
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denna läslust, i egenskap av personlig upplevelse, undersökas utifrån svaren i 
frågelistan.  

Gränser, förflyttningar och läslust 
När barn- och tonårens ’läsraseri’ naturliggörs i Huséns (1944) och Larsons 
(1947) utvecklings- och fasorienterade läsundersökningar från 1940-talet ges 
utrymme för en typ av barn- och tonårsläsning som är affektiv i sin karaktär. 
Denna affektiva eller känsloladdade läsning är oftast nyttig, menar Husén och 
Larson, då den fyller specifika behov som den växande har. När barn och unga 
sålunda tycks minska omfånget av sitt läsande görs denna uppfattning synlig 
även i de uppmaningar till läsning som präglar de statligt initierade läsunder-
sökningarna under seklets andra hälft fram till idag. Idag används snarare be-
greppet läslust än läsraseri i de undersökningar som har studerats i avhand-
lingen. Känslans nytta i läsningen har även tonats ner; i de senaste statliga 
utredningarna utgör läslusten främst en nytta i instrumentell tappning då den, 
enligt statistiken, leder till ökad läsförmåga (SOU 2012:65; SOU 2018:57).  

I berättelserna skrivna av flickor och kvinnor till Nordiska museets fråge-
lista skildras läslustens känslomässiga tillstånd på framför allt tre sätt: dels i 
form av uppenbarelser, dels i form av ett intensivt barndomsläsande och dels 
i form av oberoende. Dessa tre aspekter utgör vidare element av de ’gömstäl-
len’ som barndomens läsande har erbjudit flickorna och kvinnorna i berättel-
serna: avskildheten där uppenbarelserna äger rum, den intensiva läsningens 
fysiska och mentala gömställen samt oberoendet som en fysisk och mental 
’annan plats’. Dessa (känsloladdade) gömställen stör det genomlysningspro-
jekt som även uppvisades i föregående avsnitt, där det mätande och ordning-
samma subjektet svarade på frågelistans tilltal präglat av mätande och ord-
nande – men, där den personliga upplevelsen uteblev från skildringarna.   

Detta avsnitt undersöker således personliga upplevelser av läsning utifrån 
berättelser om läslust. I avsnittet fokuseras skildringar av uppenbarelser och 
hur dessa uppenbarelser aktualiserar gränserna mellan av- eller enskildheten 
och omvärlden. Flera berättelser i frågelistan innehåller någon form av uppen-
barelse och nästan samtliga av dessa är relaterade till läsinlärningen i barnår. 
Två kvinnor, födda 1924 respektive 1951, skriver:     

 
Jag minns en gång då jag var 7 ½ år. Vi var på middag hos min mammas kusin. 
. . . Dottern i huset gav mig en liten bok m. stor stil ”Skrynkelben”. Jag tittade 
i den o märkte att jag kunde läsa en bok. Det var som en sorts uppenbarelse 
[mina kursiveringar]. (kvinna f. 1924) 
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Från att vara ett ”naturbarn” till att sitta still och lyssna och att dessutom forma 
bokstäver inom vissa linjer och ramar, det var en svår uppgift för mig. Men så 
helt plötsligt så hittade bokstäverna och jag varandra! Kärlek uppstod! Vilken 
lycka var inte detta, jag hade besegrat en drake, jag kunde och jag ville [min 
kursivering]. (kvinna f. 1951) 

 
I det första citatet används begreppet ”uppenbarelse” då kvinnan beskriver när 
hon förstod att hon kunde läsa. I det andra citatet skildras uppenbarelsen av 
orden ”helt plötsligt”. Läsinlärningen beskrivs inte som en process utan som 
något som sker oväntat, utan förvarning. I ett annat brev skriver en kvinna 
född 1972 om sin läsinlärningsupplevelse:   
 

Att lära sig läsa var ett viktigt ögonblick för mig. Det kommer jag alltid att 
minnas. Jag var i 5 eller 6 års åldern och det var en lördagsmorgon. Jag hade 
vaknat och tagit upp en lära-sig-läsa-bok. Och helt plötsligt föll allt på plats 
och jag kunde läsa och forma orden. Jag blev överlycklig och helt fascinerad, 
helt klart att en ny värld hade öppnat sig för mig. Jag sprang till pappas säng 
och försökte få honom att vakna för att visa att jag kunde läsa. Men det var 
väldigt tidigt på morgonen så det var inte så konstigt att han inte var så vidare 
pigg och intresserad [mina kursiveringar]. (kvinna f. 1972)  
 

Läsinlärningen beskrivs här som en aha-upplevelse: ”plötsligt föll allt på plats 
och jag kunde läsa och forma orden”. Samtidigt aktualiseras den avskildhet 
vari denna uppenbarelse kunde äga rum. I citatet gestaltas den på två sätt: dels 
genom hennes handlande (”Jag hade vaknat och tagit upp en lära-sig-läsa-
bok”) och dels genom avskildhetens motsats (”Jag sprang till pappas säng”). 
Uppenbarelsen sker därmed i av- eller enskildhet och den inlärning som för-
anledde uppenbarelsen tas därefter med ut i världen. Dessa förflyttningar mel-
lan av- eller enskildhet och den sociala omvärlden syns även i andra berättelser 
som skildrar läsinlärning:     
 

Jag lärde mig läsa innan jag började i skolan, antagligen med hjälp av storebror 
och mamma. Jag kommer ihåg när jag hade stavat mig igenom en hel sida i en 
Pelle Svanslös-bok helt på egen hand, jag gick ut i köket och talade om det för 
mamma [min kursivering]. (kvinna f. 1943)  
 

Av- eller enskildheten gestaltas i den sista meningen, där hon går från att ha 
”stavat [sig] igenom en hel sida” till att hon ”gick ut i köket och talade om det 
för mamma”. En annan kvinna, född 1953, skriver:   
 

Mor och far har berättat att jag en dag kom ut från toaletten innan jag riktigt 
börjat skolan och förkunnade för dem att nu hade Singapore (uttalat som det 
stavas) fallit [min kursivering]. (kvinna f. 1953) 
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Här skildras således läsinlärningen, samt den fysiska förflyttningen mellan det 
’egna’ rummet och det gemensamma, genom att kvinnan berättar att hon som 
barn ”kom ut från toaletten” och ”förkunnade” för sina föräldrar om innehållet 
i det hon hade läst.  

För andra har läsinlärningsprocessen skett tillsammans med andra, men 
framför allt med familjemedlemmar och sällan i skolan. En kvinna, född 1944, 
skriver:  

 
Jag lärde mig läsa på skyltar som fanns i min omgivning. Jag växte upp i en 
vaktmästarbostad i ett hus med enbart verkstad och bilförsäljning varför det 
fanns en hel del skyltar. Den första skylt jag minns var i vår egen farstu, det 
var skylten till HISSMASKINRUMMET. Jag satt på mammas arm och bok-
staverade. Jag började med att säga ”Harrys ord, Ingeborgs ord, Svens ord” osv 
tills jag kunde utläsa ordet. Jag läste sedan på gula runda skyltar ”Gasbehållare 
bringas i säkerhet vid eldfara”. Jag begrep inte ett ord men läste gjorde jag och 
senare då jag hjälpte min mor att städa i bl a trapporna läste jag dessa skyltar 
högt och allvarligt och det ekade i trappen och det tyckte jag var så festligt. 
(kvinna f. 1944) 
 

Förflyttningen sker här istället från den egna farstun till trapporna, där hon 
läser ”skyltar högt och allvarligt och det ekade i trappen”. Det är många som 
skriver att de lärde sig läsa innan skolan, tillsammans med den närmaste fa-
miljen. Två kvinnor, födda 1939 och 1926, skriver:    
 

Jag lärde mig läsa när jag var fyra år och skrev, vad jag minns ungefär samti-
digt. Det var lätt. . . . Jag ser ännu fram för mig hur han [brodern] och min mor 
satt på ena sidan av bordet medan min två år äldre syster och jag hängde över 
från andra sidan bordet. Det gjorde att jag lärde mig läsa upp och ner, vilket 
inte betydde att jag höll boken upp och ner när jag läste själv. (kvinna f. 1939) 

 

Jag lärde mig läsa när jag var rätt så liten. Ungefär i fyraårsåldern har jag fått 
mig berättat. Min mor sa att jag sprang efter henne med en tidning, pekade på 
ord och frågade ”va’ står dä där?” På så sätt knäckte jag ju läskoden och när 
jag var fem vet jag att jag läste flytande. (kvinna f. 1926)  

 
De allra flesta skildrar sin läsinlärning som en händelse som äger rum i det 
privata eller egna rummet – antingen på platser som på ovan angivna toaletten 
eller i någon annan typ av avskildhet, eller tillsammans med familjemedlem-
mar. Läsinlärningen skildras ofta som en aha-upplevelse även då den sker till-
sammans med andra. En kvinna, född 1931, skriver:     
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Sommaren 1937, då jag var sex år, bodde vi på Gotland, mina föräldrar, min 
morbror och jag. Då inköptes ”Vill du läsa” och min mormor och jag arbetade 
med den boken. Jag lärde mig då att läsa, och så öppnades då för mig den nya 
fantastiska värld, som upptäckten av läsförmågan leder till. (kvinna f. 1931)  

 
Bland frågorna som ställs i frågelistan är det flera som uppmanar till sådana 
berättelser som har valts ut här, samtliga placerade i ett och samma stycke: 
”När och hur lärde du dig läsa och skriva? Hade du lätt för dig, var det roligt 
eller besvärligt? Berätta om dina första läs- och skrivupplevelser, gärna detal-
jerat om situationer som du minns” (Nm 228, 1999/2000). Kvinnorna, som de 
allra flesta som citerats här är födda mellan 1920- och 1950-talet, svarar 
sålunda på detta tilltal genom att beskriva sin läsinlärning som i många fall 
’plötslig’. Samtidigt aktualiserar de citerade styckena här gränsen mellan av- 
eller enskildhet och omvärlden; där uppenbarelsen sker i enskildhet medan 
den nya lärdomen tas med ut i världen.   

Läsinlärningens aha-upplevelse leder inte sällan i kvinnornas berättelser till 
barn- och tonår som är läsintensiva. Många av de läsintresserade kvinnorna 
som besvarat frågelistan skriver om hur de ’slukade’ böcker som barn. En 
kvinna skriver att hon som barn ”upplevde en ohygglig frustration om jag inte 
hade en bok att läsa som jag höll på med. Jag kallade tillståndet ’bokbrist’ och 
då kunde jag verkligen läsa vad som helst, jag minns bl a ett tyskt lexikon” 
(kvinna f. 1976). En annan kvinna skriver att hon som yngre ”läste ALLT! 
Hela skolbiblioteket, alla veckotidningar jag hittade, dagstidningar, kunde ha 
5 olika romaner på gång när jag var i början av tonåren” (kvinna f. 1950). I 
frågelistan är begrepp som ’sluka’ och ’hunger’ vanliga då barn- och tonårens 
läsande beskrivs. En kvinna skriver att hon under högstadiet ”slukade . . . alla 
böcker jag kom över” (kvinna f. 1977) och en annan kvinna skriver att hon 
som liten ”slukade . . . bok efter bok” (kvinna f. 1982). En kvinna skriver att 
hon ”hade en otroligt intensiv slukarålder i mellanstadiet”: 
 

jag läste böcker jämt, på alla raster i skolan, var på biblioteket varje helg, sov 
med hela sängen full av böcker. Tyvärr prioritererade jag nog läsande för 
mycket över social samvaro och blev lite utanför. (kvinna f. 1976)        

 
En annan kvinna berättar att hon läste så mycket att hennes föräldrar blev be-
kymrade:  
 

Mina föräldrar var mycket oroliga för min läshunger – dom trodde att jag skulle 
ta psykisk skada av all litteratur, som jag slukade. Kanske blir hon förläst, 
hörde jag dem viska till varandra. (kvinna f. 1923)  

 
Det intensiva läsandet i barn- och tonåren beskrivs av många av flickorna och 
kvinnorna i frågelistans svar i termer av en mer explicit av- eller enskildhet än 
som framställdes i uppenbarelseberättelserna. Barn- och tonårsläsningen som 
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oberoende, som nämndes inledningsvis, och flykt (gömställe) undersöks här-
näst.  

Flickrumläsning 
Det förra avsnittet inleddes med tre former av läsupplevelser som skildras i 
flickornas och kvinnornas svar på frågelistan. Den tredje av dessa upplevelser 
är oberoendet som mental och fysisk ’annan plats’. Att lära sig läsa är enligt 
många som besvarat frågelistan en fråga om att bli självständig. Denna själv-
ständighet innebär också, enligt många, förmågan att kunna avlägsna sig – 
fysiskt eller mentalt in i fiktionens värld. Många berättelser innehåller beskriv-
ningar av läsning på hemliga platser, men också implicita skildringar av flick-
rumsläsning. Barnrummets betydelse som barndoms- och läshistorisk plats är 
särskilt intressant ur ett genusperspektiv. Historikern Jason Reid skriver ex-
empelvis att amerikanska ”[n]ineteenth-century bedrooms were often geared 
towards middle-class girls – many of whom . . . used their sleeping quarters 
for ’private rumination of self’” (Reid, 2017, s. 3). Medan pojkarnas fritidsak-
tiviteter ”were rarely centered in the bedroom” (Reid, 2017, s. 3) så uppehöll 
sig ofta flickorna i sina rum. Av denna anledning har även flickrummet stude-
rats av cultural studies-forskare som intresserat sig för studier av flickskap. I 
”Girls and subcultures: An exploration” (i Hall och Jeffersons Resistance 
through rituals) från 1976 skriver Angela McRobbie och Jenny Garber bland 
annat om hur arbetarklassflickor i England under 1970-talet utvecklade en viss 
’flickrumskultur’. Flickrumskultur (eller bedroom culture) har vidare stude-
rats av ett flertal forskare inriktade på flickskap. I det här avsnittet blir flick-
rummet både en empirisk kategori och en metafor för den fysiska avskildhet 
som i berättelserna inte namnsätts. Det finns nämligen flera platser i berättel-
serna som namnges som inte är flickrummet. Många som i sina svar till fråge-
listan har beskrivit sin barndoms läsande skriver om hur den utfördes på olika 
specifika platser, utanför hemmet eller i hemmets små vrår. Detta är inte en 
typiskt kvinnlig sak – Schultz-Nybacka (2011) uppmärksammar exempelvis 
två manliga meddelares skildringar av sin läsning på toaletten – men beskriv-
ningarna av att på olika sätt ’gömma sig’ från omvärlden, om så bara in i 
bokens universum, upprepas på flera håll i de kvinnliga meddelarnas texter.  

Det citat som inleder det här kapitlet beskriver just detta. Kvinnan, som är 
född 1937, skriver att ”[l]ivet blev lite annorlunda när jag upptäckte boken. 
Boken – fylld av spänning, fantasi – försvann så fort jag kunde ner i källaren, 
på toaletten, bakom vinbärsbuskarna där jag fick vara ifred med mina böcker” 
(kvinna f. 1937). De här skildrade tillflyktsorterna: källaren, toaletten, vin-
bärsbuskarna, utgör möjligtvis olika privata tillhåll i ett hushåll – något som 
bekräftas av hennes senare beskrivning av att det var där hon kunde vara en-
sam med böckerna. I det andra citatet som inleder kapitlet skriver en kvinna 
att hon på kvällarna ”lade en matta för springan under dörren där ljuset från 
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lampan annars hade avslöjat” henne (kvinna f. 1972), vilket tangerar ett flick-
rumsläsande. Andra beskriver sitt flickrumsläsande mer tydligt, exempelvis 
en kvinna som skriver att hon delade både ett rum på vinden och läsning med 
sina systrar: ”Där uppe gömde vi travar med böcker som vi lånat av kompisar 
och låg och läste på nätterna” (kvinna f. 1939). En kvinna skriver att hon ”gick 
in på [sitt] rum” och ”sträckläste”:  

 
jag minns hur min mamma uppmanade mig att ”spara” dem lite. Jag gick in på 
mitt rum och sträckläste [oläsligt] 1,5 timme senare var boken slut. Det tyckte 
mamma var slöseri. (kvinna f. 1948) 
 

I de fall då flickrummet (eller det egna rummet, eller ’rummet’) inte nämns, 
är det inte ovanligt att man istället nämner sängen. En kvinna skriver att hen-
nes ”’läsställning’ var liggande, på sängen, både dag- och kvällstid under 
barn- och ungdomsåren” (kvinna f. 1933). Hos de yngre kvinnor som beskri-
ver sitt läsande i nutid, verkar just sängen vara den främsta läsplatsen. En 
kvinna skriver:     

 
Jag tycker att det är mycket viktigt att man läser böcker. Det är skön avkopp-
ling och man lär sig alltid något. Helst ligger jag hemma i sängen. Med tända 
ljus runt omkring och någon bra musik på stereon när jag läser en bok. Men 
det går även bra att sitta på ett flygplan eller i en väntsal och läsa. Men är boken 
inte tillräckligt intressant kan det vara svårt att koncentrera sig då. (kvinna f. 
1979)  
 

En kvinna skriver att ”travar med litteratur finns alltid vid min säng” (kvinna 
f. 1953) och en annan skriver att ”[s]ängen är det ställe jag helst använder till 
läsställe” (kvinna f. 1938). En annan skriver att hon läser tidningar och tid-
skrifter var som helst, ”men böcker i sängen” (kvinna f. 1940). En vid tiden 
artonårig kvinna skriver att hon har böcker samlade vid sängen:     
 

När det gäller kvällsläsning så är jag oftast så trött att jag somnar direkt så jag 
släckt sänglampan, men nog ligger det en trave med böcker vid nattduksbordet. 
Ofta skolböcker, tidningar, någon bok av Roald Dahl, en annan av Jonas Gar-
dell, och så Bibeln, den nya. Inte det att jag läser Bibeln varje kväll, den ligger 
bara där för att den hamnade där när jag fick den, och så brukar jag läsa lite 
bevingade ord ibland, eller läsa lite för att jag tycker att den nya översättningen 
är så munter! (kvinna f. 1982) 

 
Sängen och/i flickrummet är sålunda platser för av- eller enskildhet. I essän 
Andra rum (1967/2008a), som behandlar heterotopibegreppet, skriver 
Foucault om ”sovrummet, sängen” som ”den stängda eller till hälften stängda 
viloplats”, uppbyggd och begränsad av ”en samling relationer” (Foucault, 
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1967/2008a, s. 252). I resonemanget utifrån flickornas och kvinnornas berät-
telser förstås sängen, liksom flickrummet, som heterotopier då de alstrar erfa-
renhet och ’andra platser’. Heterotopier är, enligt Foucault, platser som karak-
teriseras av att vara just ’annat’. Han skriver exempelvis om den så kallade 
krisheterotopin som ett mellan- eller genomgångsrum, och om hur tonårs-
flickor fram till mitten av 1900-talet lämnade familjen eftersom hennes ”de-
florering måste äga rum ’någon annanstans’” (Foucault, 1967/2008a, s. 254). 
Som mellanrum, eller för människor i någon typ av ”övergångsstadium” (Lee, 
2014, s. 140) som flickor mellan barndom och vuxenliv är, utgör således flick-
rummet en heterotopi även i denna bemärkelse. Etnologerna Frykman och 
Löfgrens (1979/2019) resonemang kring det borgerliga hemmet på 1800-talet, 
dess olika rum och öppna respektive stängda dörrar, tydliggör och historiserar 
sovrummet som privat sfär:  
 

Övergången mellan det offentliga och det privata ritualiseras i hemmets ut-
formning. Vi får en starkare markering av intimitet och distans. Den borgerliga 
bostaden utrustas med allt fler sociala slussar och zoner, som inte bara skiljer 
hemmets invånare mot yttervärlden utan även sorterar besökare och hushålls-
medlemmar efter bestämda principer. . . . Senare under århundrandet kan vi 
följa hur sängkammaren blir till det privata sovrummet. Makarnas sovutrymme 
placeras allt längre in i bostaden, bort från entré- och sällskapsutrymmen. I 
högborgerliga miljöer blir detta rum det mest privata, ”ett fridlyst område”. 
(Frykman & Löfgren, 1979/2019, ss. 124–125) 
 

Samma resa gör senare även barnkammaren, men det ska dröja till 1900-talet 
innan barnens sovrum blev en del av hushållets privata sfär (Frykman & Löf-
gren, 1979/2019). Den arkitektoniska barnkammarresan från offentligt till pri-
vat som syns i de borgerliga hushållen under 1800- och 1900-talen, och som 
numera utgör regeln snarare än undantaget vilket har medfört den mångfald 
av studier kring ’bedroom culture’ (flickrumskultur) som exempelvis McRob-
bie och Garber (1976) skriver om på 1970-talet, tangerar således heterotopibe-
greppets innebörder. Flickrummet som heterotopi lägger betoningen på den 
arkitektoniska placeringen av rummet och dess upphov till diskurser om av- 
eller enskildhet (Jason Reids historiska studie om tonårsrummet heter Get out 
of my room!), samt rummet som en plats där övergången från barndom till 
vuxenliv ofta sker. Tonårskontemplerandet som exempelvis Reid (2017) näm-
ner sker i flickrummet bör, enligt hushållsarkitekturen, således utföras i en-
skildhet.   

I frågelistans svar finns som nämnts även skildringar av andra ’gömställen’ 
eller ’hemliga platser’ där läsningen under barndomen ägde rum. Utöver det 
citat som inledde det här avsnittet – om kvinnan som läste i källaren, på toa-
letten, i vinbärsbuskarna – skriver en kvinna om läsning ”hos grannens flicka”, 
”på vinden”, vad som verkar vara flickrummet (”somnat med nattlampan 
tänd”, ”far hade kommit in”), och ”på hemliga ställen”:         
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Sen minns jag inte så mycket mer av vad jag läste. Mycket var förbjudet. Veck-
otidningar tjuvläste jag hos grannens flicka, där jag inte fick vara, eller på vin-
den efter pappersinsamlingar. Ända upp i vuxen ålder fick man gömma sina 
böcker noga, annars brände min far upp dem. Jag minns en gång när jag lånat 
Sommaren med Monika av en kompis och somnat med nattlampan tänd utan 
att lägga ifrån mig boken. Min far hade kommit in och tagit boken, och jag var 
förtvivlad innan jag lyckades få tillbaka den. Jag fick förstås lova att aldrig läsa 
sånt snusk mera, hur nu han kunde veta att det var snusk, han som sällan läste 
annat än Biblar och postillor. . . . När jag var 11 eller så bildade jag en bokklubb 
med tre av mina kompisar, i hemlighet förstås. Vi träffades på hemliga ställen 
och varje gång lade vi 25 öre i en kassa. När vi hade fått ihop 1,75 fick någon 
i tur och ordning köpa en bok, som vi sen alla läste. Det var så mycket en av 
Wahlströms ungdomsböcker kostade på den tiden. Jag tror fortfarande jag har 
kvar en Kitty-bok någonstans från den tiden. (kvinna f. 1939)    
 

En kvinna skriver om att hon gömde sig under en säng för att läsa:   
 

Jag minns att mamma inte ville att jag skulle läsa Löwensköldska ringen – den 
är ju lite hemskt, den! Men förbjuden frukt smakar som bekant bäst, och ett 
olydigt barn som jag var tog jag den i hemlighet. Liggande under en säng i ett 
rum på övre våningen, så ingen skulle hitta mig, läste jag den. (kvinna f. 1926)  
 

Att läsa i enskildhet visar sig bland frågelistans svar inte endast göras genom 
att förflytta sig fysiskt – även de mentala förflyttningarna skapar enskildhet. 
Många beskriver sina läsupplevelser, både förflutna och nutida, i termer av 
verklighetsflykt: 

 
Böckerna har varit en verklighetsflykt, då jag sällan trivts i den värld jag lever 
i. Genom böckerna skapade jag mig andra identiteter och världar. Jag identifi-
erade mig ofta med någon av bokens personer och levde med i det livet. Ofta 
var det 1800-tals skildringar, som fascinerat (Jane Eyre, Raskens) [min kursi-
vering]. (kvinna f. 1943) 
 

Jag tycker att det är viktigt att läsa, man kopplar av ’stressen’ i det dagliga 
livet, kommer bort från verkligheten ett slag [min kursivering]. (kvinna f. 1957) 
 
Det värsta är att när jag läser kan jag inte sluta förrän jag läst färdigt. Därför 
får jag se till att jag inget annat har för mig när jag läser. . . . Jag lever mig in i 
böckerna och varken hör eller ser, skrattar och gråter [min kursivering]. 
(kvinna f. 1929)  
 

Några skriver även om hur omgivningen har reagerat på deras verklighetsfly-
ende, uppslukande läsning i barn- och tonåren: 
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Jag kopplade av omvärlden då jag läste och fick ibland ovett för att jag svarat 
på saker jag skulle uträtta – tex torka disk m m – men jag var inte medveten 
om tiden som gick mellan jag läste och då jag blev påmind om mina försum-
melser. (kvinna f. 1942) 
 
Över huvud taget läste jag allt som kom i min väg, var jag än befann mig. 
Omgivningen klagade på att jag glömde alla när jag fick tag på något läsbart. 
(kvinna f. 1928)  
 

Den fysiska och upplevelsemässiga avskildheten och verklighetsflykten är, 
enligt flera av dessa berättelser, förenat med barndomsläsning (och i vissa fall 
även den läsning som görs som vuxen). Även om flickrummet inte alltid 
nämns explicit i berättelserna så är detta flickrum närvarande på ett eller annat 
sätt i en majoritet av skildringarna av barndomens läsning. Sängläsningen som 
en del av barndomsminnena pekar exempelvis på att läsningen skedde i 
sov/flickrummet. Skildrat är även läsning i andra skrymslen och vrår, där vin-
den, källaren, buskaget, toaletten, under sängen och grannhuset utgör några av 
de gömställen som radas upp.  

Den verklighetsflyende läsningen, som också skildras i svaren, problema-
tiserades i de läsundersökningar som publicerades på 1940-talet (och som un-
dersöks i kapitlet Läsa och växa). Där menade man även att det verklighets-
flyende läsandet var en typ av läsning som främst flickor ägnade sig åt. Senare 
formuleras all läsning, även den ’verklighetsflyende’, som potentiellt god ef-
tersom all läsning – i tabeller och diagram – visar sig öka den enskildes sam-
hällsengagemang. Att vara en läsande person är mot slutet av 1900-talet och 
idag detsamma som att vara en god medborgare.25 På så vis fångas inte längre 
det verklighetsflyende läsandet upp av diverse regelsystem; det behöver inte 
regleras eftersom all läsning, oberoende av vad som läses, förbättrar läsför-
mågan. Den fysiska förflyttningen och tillflykten i läsakten fångas inte heller 
upp av de kunskapsområden som studerats i tidigare kapitel i denna avhand-
ling, till del på grund av att läsningens rumslighet sällan efterfrågats. Genom 
att senare läsundersökningar definierat läsning, i alla avseenden, som något 
’gott’ har gömställen där genomlysningar försvåras möjliggjorts. De två typer 
av flykter som samsas i frågelistan – den fysiska samt den mentala, upplevel-
sebaserade eller fiktionsmässiga – tillfogar således en dimension till den rums-
liga tonårsfristen (flickrummet). Det är inte endast rummet som bör lämnas 
fritt från vuxen övervakning; flykten är en vädjan om att även låta fantasin stå 
obevakad.           

                                                
25 Detta resonemang förs framför allt i kapitlet En god vana, men även i Om formation.  
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Objekt och reträtt: slutdiskussion 
I Nordiska museets frågeliste om läs- och skrivvanor framhävs och formas 
subjekt som karakteriseras av ordning. De läser och mäter, registrerar och räk-
nar. Det är dock många kvinnor som skriver om hur läsningen har inneburit 
olika former av enskildhet; både fysisk sådan, och mental. Här har läsningen, 
måhända av kompensatoriska skäl, utgjort en reträtt snarare än ett uppvisande 
och mätande. För många utmärks läsning, med andra ord, av både det visuella 
mätandet och den upplevelsemässiga reträtten. Skildringarna av de privata 
bokhyllorna utgör här små narrativ som tangerar kunskapsområden, regelsy-
stem och subjektsformationer. I bokhyllan möjliggörs ett räknande och mät-
ande som utmärker även de läsundersökningar som har studerats i avhand-
lingen. Bokhyllan är en visuell och numerär uppvisning av kvinnornas 
läsande, vilket tangerar läsundersökningarnas själviakttagande och genomly-
sande praktiker. I kapitlet har även kvinnornas personliga upplevelser kopp-
lade till barn- och tonårsläsning karakteriserats av enskildhet – både rumslig 
och mental. Den rumsliga enskildheten utgjordes av läsning i sängen, i flick-
rummet eller på hemliga platser där ingen kunde störa. Den mentala enskild-
heten skapades av den uppslukande läsupplevelsen.        

Den erfarenhet som genereras av de kunskapsområden och regelsystem 
som har studerats i föregående kapitel, samt de personliga upplevelser som 
har studerats i detta (Foucault, 1984/2002b), är den subjektsformerande erfa-
renheten. I kapitlet har denna erfarenhet konkretiserats av det mätande och 
ordningsamma subjektet. Det mätande och ordningsamma subjektet är således 
format mellan vetenskapliga yttranden och epistemologier, förmaningar till 
själviakttagelser och presentationer av sig själv. Interpellationen till detta spe-
cifika subjektskap innebär delvis en process av objektifiering genom självre-
flektionen och presentationen av sig själv och sitt läsande som sker i läsunder-
sökningen (frågelistan) samt de betraktelser som bokregister och bokhyllor 
ger upphov till hos några av kvinnorna.  

Däremot undflyr både den rumsliga och mentala enskildheten att helt info-
gas i det maskineri av ”discourses, institutions, architectural forms, regulatory 
decisions, laws, administrative measures, scientific statements, philosophical, 
moral and philanthropic propositions” (Foucault, 1977/1980, s 194) som kart-
lades i kapitlet Om formation. Detta undkommande möjliggörs först och 
främst av det avskilda rummet – både (sängen i) flickrummet, vars historiska 
resa har gått från publikt till privat och enskilt, där tonårsflickan lämnas att 
själv kontemplera över sin övergång in i vuxenlivet, men även de gömställen 
som skildras i berättelserna. De fysiska reträtterna har inte tidigare fångats upp 
av kunskapsområden och regelsystem mer än att man har manat till en upp-
visning av sin läsning i läsundersökningar. Trots att det verklighetsflyende 
läsandet problematiserades i 1940-talspublikationerna så utvecklades denna 
problematiseringen senare i riktning mot en vidgad syn på ’god’ läsning, där 
den verklighetsflyende läsningen inlemmades i ’det goda’.   
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Den mentala enskildheten som en uppslukande läsning (särskilt i barn- och 
tonår, enligt kvinnorna i frågelistans svar) utgörs av frånvaron av en själviakt-
tagelse och en självpresentation. Den karakteriseras av det motsatta. En kvinna 
skriver att hon genom böckerna skapade ”andra identiteter och världar” åt sig 
själv (kvinna f. 1943), en skriver att hon ”kommer bort från verkligheten ett 
tag” när hon läser (kvinna f. 1957), och en annan att hon lever sig ”in i böck-
erna och varken hör eller ser, skrattar och gråter” (kvinna f. 1929). Även om 
många beskriver sitt läsande på äldre dagar i absorberande termer så beskrivs 
barn- och tonårsläsningen som särskilt uppslukande.  

Om läsningens verklighetsflyende och produktiva effekter har också andra 
skrivit. I avhandlingen En annan historia från 1989 skriver Lisbeth Larsson 
om hur kvinnors identifikatoriska läsande rymmer en ”produktiv distans” 
(Larsson, 1989, s. 257): ”I den upprättas inte den analytiska distans till texten 
som idealiseras inom litteraturteori och pedagogik utan en emotionell närhet 
till den som innebär en effektiv distans till omvärlden och i sin förlängning är 
en kritik av den. . . . I läsningen upprättar kvinnan ett enskilt område, ett eget 
rum, där hennes livshållning och värderingar bekräftas gentemot omvärlden” 
(Larsson, 1989, s. 257).  

Det affektiva som skildras i det uppslukande läsandet som flickorna och 
kvinnorna i frågelistan gestaltar och som således undkommer de kunskapsom-
råden och regelsystem som granskades i föregående kapitel är dock framför-
handlade av dessa kunskapsområden och regelsystem. Det är på grund av ge-
nomlysningen av de läsande subjekten och deras uppvisning av sitt läsande 
som ’andra rum’ för avskildhet kan skapas. Lustläsningens villkor har mejslats 
fram i bland annat Brandells intressepsykologiska studie (1913), Larsons ut-
vecklings- och socialorienterade undersökning (1947) och i de PISA-resultat 
under 2000-talet som lyfter läslusten som en faktor för god läsförmåga. Det 
affektiva i barn- och tonårsläsningen har med andra ord förklarats, kartlagts 
och granskats i samtliga läsundersökningar som har studerats i denna avhand-
ling, och är således – trots eller på grund av dess egenskap av ’gömställe’ – 
framförhandlat inom ramen för genomlysningsprojektet. I Nordiska museets 
frågelista, som ju antar formen av en läsundersökning, kartläggs och granskas 
läslust på samma vis, möjligen är det därför så många kvinnor beskriver en 
tilltagande läslust under barndomsåren.      

Genom att (den ’barn- och tonåriga’) läsupplevelsen skildras som avskild 
från både andras blickar och den egna, betraktande blicken, gestaltas här en 
typ av desubjektivering – om man med detta begrepp menar ”a life-affirming 
self-undoing” (Huffer, 2010, s. 122). Detta ’self-undoing eller ”becoming-ot-
her” (Huffer, 2010, s. 122) kan tolkas som ett aktivt avståndstagande till vissa 
subjektiveringar. David Couzens Hoy (2004) skriver att den foucauldianska 
desubjektivering innebär en kritik: ”by dissolving your sense of who you are 
and disrupting your sense of what the right thing to do is” (Couzens Hoy, 
2014, s. 89). I den uppslukande läsupplevelsen, som här inte fångas upp av 
kunskapsområden och regelsystem, skildras en frånvaro av självpresentation 
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och en frånvaro av uppmaningar att reflektera och betrakta sig själv. En kvinna 
”glömde alla när jag fick tag på något läsbart” (kvinna f. 1928) och en annan 
var inte ”medveten om tiden som gick mellan jag läste” (kvinna f. 1942). I 
läsningen – den uppslukande, verklighetsflyende, enskilda, som sker i barn- 
och tonåren – möjliggörs sålunda potentiella ögonblick av ett livsbejakande 
’self-undoing’. Det ’blivande’ som barnet konstrueras genom, särskilt i den 
utvecklingsdrivna diskursen, frångås med andra ord här. Trots upprättandet av 
ett eget rum och de gömställen som skildras i berättelserna i frågelistan så 
finns dock en motsägelsefullhet i kvinnornas tillbakadragande respektive de-
ras uppvisning av sitt läsande. Butler (1995) menar att detta dock är en förut-
sättning: ”[i]t is important to remember that the turn toward the law is not 
necessitated by the hailing; it is compelling, in a less than logical sense, be-
cause it promises identity” (Butler, 1995, s. 8). Denna paradox kan med andra 
ord förstås som villkoret för det gömställe som upprättas i läsningen; en för-
utsättning för att bli ett subjekt (som kan gömma sig).  
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Del IV: Sammansättningar  
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Diskussion  
 
 
 
 
 
 
 

 
Denna nya plats för fantasmer är inte längre natten, förnuftets sömn, den ovissa 
tomheten öppen inför begäret: den är tvärtom vakenheten, den outtröttliga upp-
märksamheten, det lärda nitet, den skärpta vaksamheten. En värld av chimärer 
kan födas ur de tryckta tecknens svartvita yta, ur den slutna och dammiga vo-
lymen som släpper fram en svärm av glömda ord. 
 

 (Foucault, 2008f, s. 23)  
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Denna avhandling har till stor del fokuserat läsning som en praktik konstrue-
rad utifrån kroppslighet av olika slag: den växande kroppen, den lydiga krop-
pen, den undangömda kroppen. Denna tematik bär på historisk relevans. Läs-
ning har alltsedan antiken formulerats i vardagsnära, kroppsliga metaforer. 
Läsning som ätande (Flint, 1993; Persson, 2014; Radway, 1986), läsning som 
epidemi och sjukdom (Littau, 2006; Wittmann, 1999) samt läsning som sam-
lag eller onani (Abrahamsson, 2018; Svenbro, 1999; Wittmann, 1999). Denna 
kroppslighet har även tagits fasta på i vetenskapliga discipliner som fokuserar 
just kroppen, exempelvis i psykologi och medicin (Flint, 1993; Littau, 2006). 
Att läsning har en direkt inverkan på sinnena och kroppen är således en upp-
fattning som inte tycks ha lämnat vår förståelse på ett par tusen år. Läsningens 
kroppslighet syns i de utvecklingsdrivna läsundersökningarna som framför 
allt publicerades på 1940-talet och som centrerade den växande kroppens be-
hov av läsning. Läsningens kroppslighet syns även då sociodemografiska, 
storskaliga studier kring bokläsandet tar form och fokuserar rörelse- och vane-
mönster. I och med denna beteendefokuserade blick på läsande formuleras 
läsandet här som en praktik som är minst lika viktig som andra ’kroppsliga’ 
och hälsosamma vanor (exempelvis ätvanor och sovvanor), och vidhållandet 
av denna typ av ontologi positionerar samtliga grupper och individer i sam-
hället som viktiga studieobjekt för läsutredningar och läskampanjer. När den 
teknisk-kognitiva förståelsen av läsning träder in och manar till mätning av 
exempelvis ögonrörelser så förstärks beteendediskursen ytterligare, men den 
hämtar framför allt kraft från både den utvecklingsdrivna och den vanedrivna 
diskursen som tidigare har präglat undersökningarna kring ungas och befolk-
ningens läsning. I denna diskursförening hamnar de unga läsarna återigen i 
blickfånget efter en tid av generellt befolkningsfokus, och nu samsas de so-
ciodemografiska och storskaliga läsvaneundersökningarna med en examine-
rande form, nämligen de internationella kunskapsmätningarna.  

Då de första kapitlen, som i korthet sammanfattats ovan, hanterade flickor 
och läsning utifrån ett subjektionsperspektiv – det vill säga, utifrån läsning 
som subjektskonstituerande – så handlade kapitlet Gömställen även om läs-
ning som erfarenhet och den av flickorna och kvinnorna egna subjektiveringen 
(MacLaren, 2002). Liksom de utvecklingsdrivna undersökningarna på 1940-
talet och de sociodemografiska läsvaneundersökarna under efterkrigstiden be-
tonat barndomsläsningens intensitet, så gestaltar också kvinnorna i Nordiska 
museets frågelista om läs- och skrivvanor sitt barndomsläsande som passion-
erat och förhållandevis ’måttlöst’. Detta barndomsläsande framställs emeller-
tid även som en fysisk och mental avskildhet. Flickdomens läsande beskrivs 
här i termer av ofta rumsliga reträtter: de läser i flickrummet, i sängen, i käl-
laren, på vinden, bakom vinbärsbuskar, hos grannflickan, under sängen. 

I avhandlingen har subjektet antagits utgöra sin kontext och vice versa (Flo-
rence/Foucault, 1994; Huffer, 2010). Empiriskt har detta inneburit att den hi-
storiska analysen av subjektsformationer har bildats och utlästs ur diskursiva 
praktiker och utsagor som här har bestått framför allt av läsundersökningar. 
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Denna kontext (praktikerna och utsagorna) har i sin tur utgjort fundament av 
de historiska händelser (Foucault, 1970/1993; 1971/2008b) som har fokuse-
rats samt det dispositif (Foucault, 1977/1980) som fått sina konturer under 
analysens gång. Både händelserna och dispositifet är resultatet av den i av-
handlingen kritiska framställningen av det studerade fenomenet. I det följande 
sammanfattas de historiska händelser som har studerats och vaskats fram i 
analyserna, och som utgör delar i det för avhandlingen centrala dispositifet.    

Former, gränser och villkor  
Syftet med avhandlingen har varit att undersöka vilken läsfrämjarpolitik som 
gestaltas i läsundersökningar under olika tider samt att undersöka vilka sub-
jekt som lanseras i läsundersökningar under 1900-talet och början av 2000-
talet. För att uppnå detta syfte har, som nämnts, en del av analysarbetet gått ut 
på att formge det dispositif som har producerat de olika flicksubjekten som 
introduceras i de olika läsundersökningarna. I kapitlet Om formation gavs 
detta dispositif sina former, gränser och villkor. Analysen av dispositifet om-
fattades av två huvudsakliga steg: en första och andra sondering av händelser 
som har varit tematiskt viktiga i subjektsproduktionen; samt dessa händelsers 
aktualisering av de historiska arv, institutionella praktiker, epistemologier, 
nätverk av relationer, kroppslighet, objekt och subjekt som dispositifet består 
av, producerar och ’sätter igång’. Den första händelsesonderingen utgjordes 
av det empiriska urvalet. Det är dessa historiska händelser som har kallats 
’diskursiva’ händelser i avhandlingen. Dessa händelser har sålunda bestått av 
de läsundersökningarna som här har studerats; det vill säga utsagor (Foucault, 
1969/2002) som har formulerat, producerat och vetenskapliggjort den läsande 
flickan. Den första gruppen diskursiva händelser bestod av ett antal läsunder-
sökningar som (främst) publicerades på 1940-talet och som drevs av en ut-
vecklingsorienterad förståelse av barns och ungas läsning. Den andra gruppen 
diskursiva händelser bestod av ett antal sociodemografiskt orienterade läsva-
neundersökningar som har publicerats i efterkrigstiden fram till idag. Den 
tredje gruppen diskursiva händelser bestod också av sådana sociodemo-
grafiska undersökningar, men med fokus på de internationella kunskapsmät-
ningar där barn och unga återigen centreras efter en tid av fokus ägnat hela 
’befolkningen’.  

De analytiska händelserna har därefter lyfts från dessa diskursiva händelser 
i de enskilda analyserna. Det handlar då om olika diskursers framgångar i 
olika tider samt dess (materiella) effekter. Dessa händelser bestod av:  
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i) Utvecklingsdiskursens framgång: inträdet av en utvecklingsdriven lo-
gik och mätning av barns och ungas läsning i de studerade läsunder-
sökningarna, där bland annat en moralism kring flickors läsning klätts 
i ny språkdräkt och inkluderats i vetenskapliga studier av barns läs-
ning; 

 
ii) Vanediskursens framgång: inträdet av en mängdmässig definition av 

god läsning i de studerade läsundersökningarna och den tilltagande 
synen på läsning som något naturligt och nödvändigt;  

 
iii) Den teknisk-kognitionsorienterade diskursens framgång: föreningen 

av de tidigare två dominerande diskurserna (utveckling och vana) un-
der en kognitionsorienterad blick i internationella kunskapsmätningar 
– mätningar som även har innefattat den vetenskapliga objektifie-
ringen av ’läsförmåga’ samt lagringen av detta objekt i stora databa-
ser.     
 

De historiska händelsernas funktion i analysen av dispositifet har i många de-
lar varit en kartläggande sådan. Händelserna har sålunda setts som delar av 
detta dispositif och har i analyserna utgjort utgångspunkter för kartläggningen. 
Denna analysmetod har även varit avhandlingens teoretiska projekt, det vill 
säga identifikationen av ’noder’ och arrangemang som varit viktiga i den kri-
tiska framställningen av ’den läsande flickan’ som subjekt. Redan inlednings-
vis presenterades tre sådana ’noder’ i samband med syftesformuleringen: 
flickor, läsning och medborgarskap. Runt dessa skärningspunkter har studiet 
kretsat.         

Då den sistnämnda händelsen som sammanfattats ovan förenar tidigare dis-
kurser som hanterat barns och ungas läsning så är det denna, eller ett särskilt 
objekt som formats utifrån denna, som fick stå som knutpunkt i det dispositif 
som fått sina konturer. Detta särskilda objekt är ’den läsande hjärnan’. I ka-
pitlet Om formation beskrevs dispositifets historiska arv, institutionella prak-
tiker, epistemologier, nätverk av relationer, kroppslighet, objekt och subjekt. 
I och med denna skildring så beskrevs således även dispositifets gränser och 
villkor, där gränserna utgör det som sålunda inte omfattas av dispositifet så 
som det beskrivs här (exempelvis den personliga läsupplevelsen) och där vill-
koren utgörs av de krav som åläggs subjekten. Dessa krav har att göra med 
den synlighet som subjekten erhålls genom dispositifet. Villkoren är bland an-
nat denna synlighets baksidor: övervakningen av barns och ungas läsning, 
själviakttagelsen och självkategoriseringen i läsundersökningarna, examinat-
ionen i de internationella kunskapsmätningarna och expertisens mätande av 
ögon- och hjärnrörelser. I anslutning till den tredje händelsen, den teknisk-
kognitiva diskursens framgång, diskuterades barnets eller den unges berö-
vande av iakttagelseförmåga. Att slippa eller att inte kunna iaktta sig själv och 
sin kropps rörelsemönster kan både fungera möjliggörande och begränsande, 
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och i kapitlet Gömställen diskuterades de möjliggörande effekterna av ett sub-
jektsskapande utan själviakttagelse. Dock bidrar den avlägsnade iakttagelse-
förmågan till att barnet i den teknisk-kognitiva diskursen blir mer av ett objekt 
än ett subjekt.  

Det dispositif som här har kartlagts är producent av de subjekt som har 
studerats i avhandlingen. Studiet har med andra ord utgått från (en) subjekts-
formation/er och lett till en formgivning av ett dispositif. I det följande sam-
manfattas de olika flickläsarsubjekt som har lanserats i de läsundersökning-
arna som har studerats i avhandlingen.            

Flickläsare, medborgarskap och transparens 
I de olika kapitlen i avhandlingen har olika flickläsarsubjekt avtecknat sig. 
’Den läsande flickan’ har med andra ord fått ett flertal former, positioner och 
benämningar: 
 
i) Den omogna flickläsaren: I de utvecklingsdrivna läsundersökning-

arna som främst publicerades på 1940-talet blev flickläsaren, trots den 
generositet som uppvisas gentemot hennes läsning av ’enkel och sche-
matisk litteratur’, positionerad som en omogen läsare. Denna position 
delar hon här med pojken. I dessa läsmätningar utgörs själva premis-
sen av ett undersökande av växande, inte fullt utvecklade individers 
läsintressen. Den omogna flickläsaren är här även, stundtals, en flicka 
från ett lägre socioekonomiskt skikt (ex. i Schnabl, 1946).      

 
ii) Den verklighetsorienterande flickläsaren: Denna subjektsformation 

är explicit formulerad av Karl Bruhn 1944, som kallar den för ’den 
kvinnliga domestika realisten’. Enligt Bruhn är detta den flicka som 
innan tonåren förkovrar sig i litteratur där hon kan identifiera sig med 
hjältinnan och där hon läser om miljöer som påminner om hennes 
egen. Även Ludwig Schnabl (1946) och Lorentz Larson (1947) dis-
kuterade detta ’drag’ hos de läsande flickorna.  

 
iii) Den verklighetsflyende flickläsaren: Även detta är en explicit sub-

jektsformation formulerad av Karl Bruhn 1944. Han kallar den för 
’Arabella med hjärtat’ och pekar på hur den riskabla brytpunkten mel-
lan barn- och tonår kan leda till att tonårsflickor ”vänder flickbokens 
realism ryggen och ger sig romantiken i våld” (Bruhn, 1944, s. 186). 
Även Larson (1947) skriver om detta. Denna riskabla övergång i lä-
sarens liv gestaltas dock senare – i de statliga utredningarna år 2012 
och 2018 – vara särskilt farlig för pojkar. I dessa utredningar har fokus 
hamnat på den teknisk-kognitiva läsförmågan istället för en eventuell 
sund eller osund verklighetsuppfattning.       
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iv) Lustläsaren: Här verbaliseras den subjektsformation som ska till-

gängliggöras flickor ända fram till 2010-talet: det lustläsande flick-
subjektet. Redan i Brandells studie från 1913 positioneras flickorna 
som lustläsare (i kontrast till pojkarna). Denna subjektsformation er-
bjuds och intas även av flickor som prövas i internationella kunskaps-
mätningar på 2000-talet samt av flickor och kvinnor i Nordiska mu-
seets frågelista.     

  
v) Mångläsaren: Mångläsaren påminner om lustläsaren, men när de so-

ciodemografiska undersökningarna tar vid positioneras inte nödvän-
digtvis alltid mångläsaren som en lustfylld sådan – det handlar snarare 
om att läsningen hos mångläsaren är en vana. Flickorna får då läs-
ningen mäts i kvantitet snarare än i kvalitet, i de sociodemografiska 
undersökningar som har studerats, tillträde till denna subjektsforme-
ring där hon observeras (och hyllas) på grund av ett extensivt läsande.      

 
vi) Den kompetenta, ’cerebrala’ flickläsaren: I de senaste statliga utred-

ningarna som har studerats i denna avhandling, 2012 års utredning 
och betänkande samt 2018 års betänkande, samt i de internationella 
kunskapsmätningarna PISA och PIRLS, positioneras de unga läsarna 
som ’cerebrala’ subjekt, på så vis att deras läsning reduceras till att 
handla om hjärnaktivitet. De kognitiva, abstrakta läsprocesserna har 
här börjat ta fysisk form vilket inverkar på de subjektspositioner som 
erbjuds och intas av flickor; här återfår hon positionen av ’kropp’ vil-
ket hon framför allt även hade i den ’omogna’ läsarpositionen, och 
hon framstår här även som kompetent då läsning formuleras som en 
förmåga.        

 
vii) Det ordningsamma subjektet: Den ordningsamma läsaren framträder 

framför allt i Nordiska museets frågelista. Även om hon här är medel-
ålders så utgörs ’det ordningsamma’ av en viss praktik som ofta pågått 
sedan flicktiden, nämligen registreringen av lästa böcker.      

 
viii) Den mätande flickläsaren: Den mätande och den ordningsamma lä-

saren påminner om varandra, men den mätande läsaren framträder i 
samtliga studerade läsundersökningar som publicerats i efterkrigsti-
den fram till idag. Det är detta subjekt som, antingen frivilligt eller 
genom en uppmaning i en läsundersökning, observerar sitt vanemöns-
ter vad gäller läsning (i relation till annat tidsfördriv) och således mä-
ter och uppskattar antal minuter eller timmar av läsning (och antal 
böcker, och så vidare).   
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ix) Den goda läsaren: Denna subjektsformation är en sammanställd så-
dan utifrån flera av de positioner som redan nämnts: den verklighets-
orienterande flickläsaren, lustläsaren, mångläsaren, den kompetenta 
flickläsaren, det ordningsamma subjektet, samt den mätande flicklä-
saren. Även den verklighetsflyende läsaren har omformulerats i se-
nare undersökningar och utgör således en ’god’ läsare, framför allt i 
de internationella kunskapsmätningarna där all form av läsning gest-
altas som god. Utifrån de läsundersökningar som har studerats erbjuds 
eller erhåller flickan positionen som god läsare från och med den stat-
liga utredningen från 1972; där mäts läsning framför allt i kvantitativa 
termer snarare än kvalitativa.   

 
Samtliga dessa subjektsformationer står i relation till positionen som medbor-
gare. De omogna, verklighetsorienterande respektive verklighetsflyende lä-
sarna, hanteras som blivande medborgare. Tonårsflickans brytning med barn-
domen och hennes inträde i ungdoms- och vuxenlivet är sålunda riskabelt ef-
tersom det kan inverka på hennes medborgerliga ställning i framtiden. I Lud-
wig Schnabls studie från 1946 blir denna formulering explicit då han bland 
annat jämför ’verklighetsflyktsläsning’ och föreningsengagemang. I de socio-
demografiska undersökningarna framställs en individs mängd av läsning som 
en direkt fingervisning om huruvida denna individ är en god, engagerad med-
borgare. Mångläsaren och den mätande läsaren framställs i dessa som goda 
medborgarsubjekt, liksom det ordningsamma subjektet är ’gott’ till stor del på 
grund av sin transparens.  

Det önskvärda medborgarskapet, som omskrevs i inledningen till avhand-
lingen, utgår vidare från uppfattningar av normalitet där avvikelsepositionerna 
i nutid främst har intagits av andra än unga, feminina läsare. I de utvecklings-
drivna läsundersökningarna framställdes en normalitet baserad på mognad, 
där tillbörlig mognadsgrad ställdes i relation till barnets eller ungdomens ålder 
(och klass). I en sådan klassifikation blir en brådmogen flicka med andra ord 
opassande, och även en alldeles för barnslig sådan. På samma vis ställdes den 
verklighetsorienterande flickläsaren upp, där den sunda verklighetsuppfatt-
ning som följer en god läsning av skälig litteratur kontrasteras mot den 
drömska läsning som exempelvis erotiska noveller frammanade. I de sociode-
mografiska läsvaneundersökningarna hanterades det önskvärda medborgar-
skapet som en balansakt mellan läsmani och icke-läsande, där läsningen inte 
nödvändigtvis behövde vara måttfull, men nog mätbar.  

Det önskvärda medborgarskapet framställs även som ett empatiskt och 
självmedvetet sådant. Utifrån dessa egenskaper och dess motsatser (självisk-
heten och det självutplånande läsandet) återfinns här en balansakt mellan att 
låtas genomlysas och att behålla det privata i läsakten. Kvinnorna och flick-
orna i Nordiska museets frågelista uppvisade denna och parerade den genom 
att gömma sig, samtidigt som de berättade om sitt läsande för museet. Ett 
önskvärt medborgarskap är här att läsa i enskildhet – och att berätta om denna 
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enskilda läsning. Den ’avmystifierade’ läsaren – den som läser i det öppna 
eller presenterar sin läsning – blir här en ’duktig’ flicka; det önskvärda med-
borgarskapet förpliktigar. Det är vidare denna ’godhet’, baserad på genomlys-
ning, i relation till ett medborgarskapande och flickskapande som står på spel 
och som accentueras i de läsundersökningar som har studerats i den här av-
handlingen. Här aktualiseras således den teoretiska uppdelning mellan sub-
jektion och subjektivering som presenterades i teorikapitlet (MacLaren, 
2002). Denna uppdelning visar sig dock komplex, vilket även interpellations-
begreppet (Butler, 1995) påvisar. Det är genom subjektionen (disciplinen, re-
gleringen, själviakttagelsen) som en subjektivering, eller ett självskapande på 
’andra’ villkor, möjliggörs – med referens till heterotopibegreppets innebörder 
(Foucault, 1967/2008a).  

Transparensen har frammanats i samtliga läsundersökningar i form av re-
spondenternas själviakttagelser och självkategoriseringar. Det mätande sub-
jektet och det ordningsamma subjektet kan därmed tolkas som produkter av 
dessa praktiker, även om många av de medverkande i Nordiska museets frå-
gelista har mätt och registrerat sin läsning innan de blev ombedda om detta av 
museet. Flickornas objektifiering av sig själva som läsande subjekt (genom 
sitt själviakttagande och mätande) skulle kunna ses som ett uttryck för samti-
den och den styrningsrationalitet som Foucault skrivit om i Njutningarnas 
bruk (1984//2002b) och Omsorgen om sig (1984/2002c). En kan nästan tyda 
en form av (foucauldiansk) kronologisk följdriktighet i att flickorna under 
första hälften av 1900-talet mycket mer än nu blir styrda i sin läsning, hur de 
därefter blir kategoriserade som, och kategoriserar sig själva som, ’regel-
bundna/frekventa bokläsare’ på 1970-talet, och till sist hur de i läsvaneunder-
sökningar som registrerar beteenden samt i Nordiska museets frågelista gör 
sig själva till läsande subjekt. Samtliga praktiker som faller under det disposi-
tif som har studerats i denna avhandling utmärks således av transparens. Det 
är bland annat därför den personliga läsupplevelsen, så som den omskrivs av 
de berättande kvinnorna i Nordiska museets frågelista, undkommer detta dis-
positif. I Gömställen diskuteras, i kontrast till de subjektiveringar som erbjuds 
och intas av läsande flickor, en form av desubjektivering som möjliggörs i den 
personliga läsupplevelsen som enligt många flickor och kvinnor i frågelistans 
svar har präglats av rumsliga och mentala tillflyktsorter.  

Brott, kontinuiteter och tillfälligheter 
Det återfinns i slutändan två huvudsakliga argument efter de genomförda ana-
lyserna. Det ena är att ’den läsande flickan’ i läsundersökningar och internat-
ionella kunskapsmätningar har ett flertal olika former; och att dessa former 
beror av historiska händelser, historiska arv, institutionella praktiker, veten-
skapliga utsagor och epistemologier, relationer och materialiteter. Den 
läsande flickan i den senaste PISA-mätningen har således en sammansättning 
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som grundar sig i historiska rester av ’gammal’ moralism och ett själviaktta-
gande som numera ges utrymme i denna specifika examinationsform. Hon är 
både ett ’cerebralt’ subjekt (kroppsligt, plastiskt och under utveckling) och en 
god läsare; där det goda subjektskapet tangerar ett flertal av de subjektsform-
ationer som nämnts ovan.  

Med andra ord är flickan i den senaste PISA-undersökningen sammansatt 
av kategorier och positioner som bärs upp av både historiska kontinuiteter och 
brott. Det lagras, på så vis, flera tidsskikt hos henne. Som cerebralt subjekt 
tangerar hon det omogna och vanemässiga läsandet då det cerebrala aktuali-
serar den plastiska, utvecklingsmässiga och träningscentrerade uppfattningen 
om barns och ungas läsning. Denna kroppslighet som tilldelas hennes läsning 
består följaktligen av en historisk kontinuitet; den återfinns i samtliga läsun-
dersökningar som har studerats och vidrör även den ’läsningens kroppslighet’ 
som inledde detta kapitel och som sträcker sig ända till antiken. Hennes sam-
mansättning av positionerna lustläsaren, mångläsaren och den mätande flick-
läsaren betonar den tilltagande uppfattningen om god läsning som mycket läs-
ning som syns i de studerade läsundersökningarna i avhandlingen, och som 
utmärks av en händelse: en gradvis förändring som får sitt fulla genomslag i 
de här studerade sociodemografiska undersökningarna från 1970-talet och 
framåt. Vidare är hon i PISA-mätningen en verklighetsorienterande läsare, ef-
tersom all läsning – även den som förr kunde kallas verklighetsflyende – sor-
teras under den goda, samhällsengagerande läsningen. Detta syns bland annat 
i nutida formuleringar kring läsningens effekter för den empatiska förmågan, 
formuleringar som även inledde denna avhandling. 

Det andra huvudsakliga argumentet är att de sammansättningar som läsarna 
samt kontexten som läsarna är en del av i läsundersökningarna bär på histo-
riska rester i form av diskursiva formationer. Denna kontext utgörs i nutid, i 
de läsundersökningar som har studerats, av en teknisk-kognitiv förståelse av 
läsning som i sin tur bygger på de utvecklingsdrivna och de vanedrivna dis-
kurserna som föregick den teknisk-kognitiva. Här ses med andra ord en histo-
risk kontinuitet. Det är till och med så att den tekniska aspekten av läsning 
som bland annat syns i PISA-mätningarna formuleras redan under antiken. De 
som då utan vidare kunde denna teknik som gick ut på att tyda tecknen, pausa 
där det skulle pausas, uttala de tätt ihopsatta symbolerna var ofta slavar: ”Sla-
ven är ett instrument, ett instrumentum vocale, som man sade på latin, dvs. ett 
»instrument utrustat med röst«” (Svenbro, 1999, s. 13). Det var med andra ord 
inte de mest priviligierade, de som var bestämda att delta i det demokratiska 
samtalet, som tekniskt sett hade förmågan att läsa.  

Dessa subjektssammansättningar och kontexter, dess brott och kontinuite-
ter, utgör således denna avhandlings bidrag till tidigare forskning om läsande 
flickor. Avhandlingen har dekonstruerat kategorin ’läsande flicka’ och visat 
på dess variationer och varianter. Den har fokuserat subjektsformationer sna-
rare än individer och relationen mellan ”living beings” och dispositifen som, 
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med referens till filosofen Giorgio Agamben (2009, s. 14), utgörs av subjek-
ten. I avhandlingen har subjektsformationerna visat sin mångfald, en mångfald 
som Agamben skriver om i essän What is an apparatus? från 2009, där han 
även påtalar samtidens ”boundless growth of apparatuses [dispositif]”:   

 
The boundless growth of apparatuses [dispositif] in our time corresponds to the 
equally extreme proliferation in processes of subjectification. This may pro-
duce the impression that in our time, the category of subjectivity is wavering 
and losing its consistency; but what is at stake, to be precise, is not an erasure 
or an overcoming, but rather a dissemination that pushes to the extreme the 
masquerade that has always accompanied every personal identity. (Agamben, 
2009, s. 15)  

 
Det som står på spel i de studerade läsundersökningarna, för att parafrasera 
Agamben ovan, är skapandet av specifika medborgarsubjekt. Med utgångs-
punkt i avhandlingens syfte är det de studerade flicksubjektsformationernas 
begränsningar och möjligheter som det hela handlar om. Dessa subjektsform-
ationer är framförhandlade av ”the relentless fight” (Agamben, 2009, s. 14) 
mellan ’living beings’ och det studerade dispositifet, vilket flickornas och 
kvinnornas berättelser i Nordiska museets frågelista kunde visa genom att 
skildra läsning i (och som) gömställe/n. Samtidigt som avhandlingen har visat 
’den läsande flickans’ arsenal av subjektsformer har den även visat och disku-
terat centrala händelser i anslutning till dessa formationers framträdanden i 
historien, vilket vidare har bidragit till att visa subjektsformationernas histo-
riska arv. En aspekt av dessa historiska händelser, som är av hög relevans idag, 
är det vetenskapliga objektifieringen och kvantifieringen av ’läsförmåga’.    

Den historiska objektifieringsprocessen av läsförmåga  

I want to talk about objects in general. Not just things, but whatever we individuate 
and allow ourselves to talk about. That includes not only "material" objects but 
also classes, kinds of people, and, indeed, ideas. (Hacking, 2002, s. 2)  

 
Samtidigt som ett antal subjektsformationer har studerats i avhandlingen så 
har de olika analyserna även visat hur ett vetenskapligt objekt har tagit form, 
nämligen ’läsförmågan’. Detta tog sitt explicita uttryck i kapitlet Om format-
ion, där den händelse som studerades var bland annat just denna framträdelse 
– i de storskaliga databaserna som bland annat OECD genererar existerar ’läs-
förmåga’ som ett objekt, hämtat från ’naturen’, att studera utifrån valbara va-
riabler (Strasser & Edwards, 2017). Framträdelsen av ’läsförmåga’ som ve-
tenskapligt objekt i den teknisk-kognitiva diskursen kan dock även spåras i 
utvecklings- och vanediskurserna, där den process som slutligen ska forma 
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objektet ’läsförmåga’ tar form. I utvecklingsdiskursen, som studerades i ka-
pitlet Läsa och växa, hanteras läsiver (eller läsraseri, läslust) som en naturlig 
del av barn- och tonåren. Denna konstruktion av det intensiva läsandet i unga 
år – som något naturligt och nödvändigt – skildras även i vanediskursen som 
blir framgångsrik i efterkrigstidens sociodemografiska läsvaneundersök-
ningar. Där betonas särskilt det nödvändiga i att läsa, och barn- och tonårens 
intensiva läsande hanteras som en naturlighet som är på väg att konkurreras ut 
av andra (konstlade) medier (ex. i SOU 1984:30). En uppfattning om läsning 
som ’förmåga’ snarare än god läsning som en fråga om smak lanseras även i 
de utredningar som publiceras i efterkrigstiden (Lindsköld, Dolatkhah & 
Lundh, 2020). När ’läsförmåga’ senare erhåller den ontologiska status som 
den bland annat har i PISA- och PIRLS-mätningarna är den, liksom den tek-
nisk-kognitiva diskursen, innefattad i en objektifieringsprocess som tog form 
redan i 1940-talsundersökningarna. En historisk objektifieringsprocess kan 
därmed skönjas i samtliga här studerade läsundersökningar: från konstrukt-
ionen av läslust till läsvana och slutligen till dessa entiteters sammansmält-
ning i objektet läsförmåga.    
 Utvecklingen av ’läsförmåga’ som vetenskapligt objekt och den ökade upp-
märksamheten mot ’den läsande hjärnan’ har även, i de här studerade sam-
manhangen, bidragit till ett minskat vetenskapligt intresse för sociala aspekter 
av ’god läsning’. Trots att PISA- och PIRLS-mätningarna även kartlägger de 
examinerade elevernas sociala bakgrunder förläggs en socioekonomisk för-
klaring endast som fond till de elever som presterar dåligt på testerna. Läsning 
som ’förmåga’ snarare än smak eller mognad, samt ’den läsande hjärnan’ som 
entitet i läsdiskurser, riktar följaktligen fokus bort från samhällsstrukturella 
och sociala förklaringsmodeller. Detta syns exempelvis i den minskade upp-
märksamheten riktad mot klassbakgrund i de läsundersökningar som har stu-
derats i avhandlingen. Den upplösning av natur/kultur-dikotomin som sker i 
neurodiskursen bidrar således till en avpolitiserad förståelse av medborgar-
skap; det önskvärda medborgarskapet uppnås här, i huvudsak, av flit. Uppfatt-
ningen om läsning som ’förmåga’ och god läsning som flit gynnar därför flick-
orna. I de tidiga läsundersökningarna från 1940-talet diskuteras flickornas lit-
teraturval utifrån att de är för schematiska och kvalitetstunna. I den teknisk-
kognitiva diskursen är detta inte längre ett problem; här är all läsning ’god’ 
läsning, så länge den utförs. Denna föreställning om läsning lyfter sålunda 
flickan från debatten om sund eller osund verklighetsuppfattning som domi-
nerade i 1940-talsundersökningarna. Flickorna och de unga kvinnorna har ju, 
i samtliga läsundersökningar som har studerats, positionerats som frekventa 
läsare.     
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En sista historisk förgrening  
Möjligen kan formationen av objektet ’läsförmåga’ och den nutida fokuse-
ringen på läsarens ’flit’ spåras mycket tidigare. De storskaliga, sociodemo-
grafiska läsmätningarna som har studerats i avhandlingen, som empiriskt tog 
form i Gurli Linders boklistor 1902 och senare utvidgades till att omfatta allt-
fler individer, återfinns exempelvis som praktik långt tidigare, nämligen i kyr-
kans husförhör. Där examinerades befolkningens läskunnighet i enlighet med 
kategorierna ”Har begynt att läsa”, ”Läser svagt”, ”Läser någorlunda”, ”Läser 
försvarligt” och ”Läser med färdighet” (Karlsson Vestman & Andersson, 
2007, s. 32). En annan förmåga som sattes på prov betitlades ”Begrepp” och 
examinerades utifrån grunderna ”Har vagt begrepp”, ”Har någorlunda be-
grepp”, Har försvarligt begrepp” samt ”Har godt begrepp” (Karlsson Vestman 
& Andersson, 2007, s. 32). En sista förmåga som prövades var ”Naturgåfvor” 
– där individen placerades någonstans i kolumnerna ”Har trögt minne”, ”Har 
svagt förstånd”, ”Är lättjefull”, ”Har godt minne”, Har godt förstånd” eller 
”Har flit” (Karlsson Vestman & Andersson, 2007, s. 32).    

Examinationsformen, eller husförhöret, reglerades i kyrkolagen 1686, en 
lag vars syfte var att lära hela befolkningen att läsa (Graff, m.fl., 2009). De 
husförhör, där sålunda läskunnigheten examinerades och som praktiserades av 
prästerskapet, blev senare obligatoriska och var det fram till 1888. Lagen var 
tvingande på så vis att ”ett minimum av läsförmåga och katekeskunskaper sat-
tes som kriterium för rätten att ingå äktenskap och fostra barn, att delta i för-
samlingens nattvardsgemenskap och att uppträda som vittne vid tinget” 
(Karlsson Vestman & Andersson, 2007, s. 30). Särskilt fokus låg även från år 
1723 på att föräldrar skulle ”flitigt hålla sina barn till att lära läsa i bok och 
deras kristendomsstycken” (Karlsson Vestman & Andersson, 2007, s. 30; se 
även Graff, m.fl., 2009; Kåreland, 2018). Även om visitationerna till en början 
inte präglades av förhöret utan snarare av en pastoral omsorg, så blev de mer 
och mer förhörscentrerade med tiden, och särskilt vad gällde kontroll av ung-
domens kristna fostran. Kyrkohistorikern Hilding Pleijel skriver om hur Väx-
jöbiskopen David Lund ivrade för husförhörens fortlevnad under 1710-talet, 
och ”påminde sina präster om plikten att »besöka sina åhörare, det ena huset 
efter det andra» för att tillhålla ungdomen »lära läsa i bok» och förstå sina 
kristendomsstycken” (Pleijel, 1965, s. 77). Nilsdotter Jeub (2019) skriver:  
 

församlingsborna skulle inte bara kunna rabbla det som de lärt sig utantill utan 
de skulle även förstå och med egna ord kunna förklara det. Allt detta kontrol-
lerades vid det årliga husförhöret och redovisades i katekismilängden eller hus-
förhörslängden som den vanligtvis kallades. Anteckning om betyg finns i hus-
förhörslängderna och på flyttningsattesterna. (Nilsdotter Jeub, 2019, s. 39) 
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Redan innan 1680-talet hade dock husförhör praktiserats. Pleijel skriver att ”i 
en visitationsordning från 1400-talets slut anges att biskopen på sina visitat-
ionsresor skall undersökas, om Fader vår, Ave Maria, Tron och allmän synda-
bekännelse blivit lästa på folkspråket. Försummelse härvidlag skulle straffas 
med böter” (Pleijel, 1965, s. 65). Pleijel skriver även om hur ärkebiskopen 
Laurentius Paulinus Gothus besökte Värmdö år 1641. I protokollet framkom-
mer bland annat att husförhören, eller visitationerna, ska genomföras i folkets 
hem varje år runt påsktid:          
 

Sedan frågades, om det är av nöden, att man lärer catechismum? De svarade: 
Ja. Med detsamma svimmade en hustru, vilken leddes ut ur församlingen. När 
lärarnas flit efterfrågades, svarade folket, att de pläda examinera var fredag. . . 
. Dominus pastor sade ock sig ifrån midfasto och var dag intill påsk pläda 
hemma i husen, var och en i synnerhet, examinera och förhöra, vilket ock hela 
församlingen med honom vittnade. (visitationsprotokoll från 1641 citerad i 
Pleijel, 1965, s. 67)    

 
Husförhören var med andra ord en omfattande läskampanj med inslag av läs-
undersökning och examination. Prästerna kontrollerade läskunnigheten i be-
folkningen på uppdrag av staten och förde vid husförhören även in uppgifter 
om ”födsel och dop, lysning och vigsel, ut- och inflyttning, död och begrav-
ning” i kyrkböckerna (Karlsson Vestman & Andersson, 2007, s. 31). Släkt-
skapet mellan de storskaliga läsundersökningar i bland annat statlig regi som 
pågår under 1900-talet och början av 2000-talet och de husförhör i kyrklig regi 
som genomfördes tidigare i historien, är således grundade i framför allt en 
överensstämmande faktor: att de mäter och bokför hela befolkningens läsning.  

Allra mest finns dock överensstämmelser mellan husförhöret och de inter-
nationella kunskapsmätningarna PISA och PIRLS. Både husförhöret och 
PISA/PIRLS graderar och mäter läsförmåga och uppbär karakteristikan av en 
examination. Både husförhöret och PISA/PIRLS har ett särskilt fokus på barns 
och ungas läskunnighet och innebär en undersökning av föräldrars (förr 
lagstadgade) engagemang i barnens läsförståelse. De lagrar även stora mäng-
der ’data’ om de förhörda/examinerade gruppernas läsförmåga.  

Även strävsamheten hos den enskilda individen och den generella befolk-
ningen är en gemensam omständighet hos PISA/PIRLS och husförhöret. I hus-
förhöret formulerades dock läsning även som en plikt medan det i 
PISA/PIRLS-mätningarna snarast talas om lust (vilket diskuterades i kapitlet 
Om formation). Samtidigt är läsning idag något som främjas i befolkningen 
(vilket diskuterades i kapitlet En god vana) snarare än åläggs den som förhörs. 
Det verkar idag inte vara möjligt att tala om läsning som en plikt. Snarare 
framhålls det lustfyllda läsandet – och ett idogt uppvaktande av de svag- eller 
icke-läsande pojkarna görs utifrån denna lustfyllda logik. I en artikel på Reg-
ion Örebro läns webbsida, rubricerad ”Pojkar och unga mäns läslust ska stim-
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uleras”, skrivs exempelvis att ett läsfrämjande projekt riktat åt att åtgärda poj-
kars minskade läslust ska starta (Region Örebro län, 2014). Här är problemet 
tydligt formulerat utifrån ett lustläsningsperspektiv: ”Vilka böcker ska kil-
larna ta sig an när de läst ut Zlatans bok? Länsbiblioteket efterlyser fler för-
fattare som skriver spännande och underhållande för målgruppen” (Region 
Örebro län, 2014). I husförhören var lektyren av helt annan art.  

De praktikmässiga beröringspunkterna mellan de kyrkliga husförhören och 
de internationella PISA/PIRLS-mätningarna: läskunnighetsundersökningen, 
examinationen, det påkallade eller påtvingade föräldraengagemanget, makt-
havarnas initierande av dessa undersökningar, den storskaliga ’data’-in-
samlingen och arkiveringen, samt orienteringen mot barn och unga – men där 
plikt blivit lust och där straff blivit uppmuntran; betonar den styrningsrat-
ionalitet som även påvisats i de undersökningar som har studerats i denna av-
handling. Denna styrningsrationalitet är dels baserad på storskalig befolk-
nings- eller medborgarstatistik (biopolitik) och en typ av internaliserad styr-
ning (regementalitet) som i avhandlingen har diskuterats som själviakttagelse 
och självkategorisering. Samtidigt kan möjligen den historiska objektifie-
ringsprocessen av ’läsförmåga’ skönjas även i husförhörspraktiken. Det är må-
hända ingen helt igenom dålig sak att testa och jämföra barns och ungas läs-
förmåga, men utifrån detta korta resonemang som främst bör läsas som 
idéprövning, är ett maktkritiskt förhållningssätt till sådana mätningar betydel-
sefullt – särskilt ur ett barn- och ungdomsvetenskapligt perspektiv.  
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Summary  
 
Reading girls. Policies of reading and the transparent subject.  
 
 
 
 

Introduction  
This dissertation is about a specific subject and the different forms and varia-
tions of that subject: the reading girl. This subject is engaged in one particular 
activity (reading) and consists of two fundamental dimensions (age and gen-
der). She is known for her good results in international student assessments 
like PISA and PIRLS (SOU 2012:65; SOU 2018:57), her success at school 
(McRobbie, 2009; Pomerantz & Raby, 2017) and her overall distinction in the 
area of reading; visible in reading habit surveys all over the Western world 
(Jack, 2012).   

The specific subject of the reading girl borders on and raises a number of 
positively, but also negatively, charged reader positions. The negatively 
charged positions are, for example, seen in ongoing debates on readers of ro-
mance novels and ‘chick lit’ (Abrahamsson, 2018; Steiner, 2014). Histori-
cally, the reading girl has been seen as a concern more than an inspiration – 
especially during the 19th and 20th centuries when the modern novel was pub-
lished in large numbers and reading became a public affair due to a wide-
spread reading proficiency (Flint, 1993; Jack, 2012; Kåreland, 2018; Littau, 
2006). Today, reading is by and large put in relation to democratic values and 
citizenship positions, and viewed as both a democratic right and a democratic 
must (Persson, 2012; Thavenius, 1991). In this current reading discourse, the 
girl is positioned as a valuable citizen. She is allowed to enter the specific, 
embracing spotlight – a spotlight that both illuminates and gives space, daz-
zles and limits. But this subject formation, like the adjoining ones, is not fixed. 
One of the starting points of this dissertation is, hence, to examine one of the 
central subject forms that are offered to girls today (the reading girl) by ex-
amining and breaking down the context that throws its light upon it. In other 
words, it is not only the reading girl that is being studied, but also the context 
in which she appears.  

In this dissertation, the context and the subject are assumed to be interde-
pendent, and by starting with a study of a subject an analysis of the context is 
made possible (Foucault, 1980; Huffer, 2010). By examining this specific 
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feminine subject formation in the present and analysing the historical remains 
that lie hidden in it (in terms of regulations, values or defiance), other contexts 
that are to a greater or lesser extent linked to the composition of the subject 
are made visible: institutions, relationships, discourses, rules, scientific 
claims, and so on. It is the network of these factors - here, with reference to 
Michel Foucault, called dispositif (Foucault, 1977/1980) – that shapes, consti-
tutes and determines 'the reading girl' as a subject.  

Aim and material  
The starting point for the study of the reading girl in the dissertation consists 
of three central themes: girls, reading and citizenship. These themes have been 
central in the selection of material to study, the assortment of previous re-
search and in the direction of the analysis. The aim of the dissertation is also 
based on these themes. The purpose is to investigate which reading promotion 
policies are presented in reading surveys at different times, and how these 
reading promotion policies produces specific subjects. On this basis, the dis-
sertation intends to examine: 
 

a) which girl reader subjects that are taken for granted and/or launched 
in reading surveys during the 1900s and early 2000s; 

 
b) the forms, boundaries and conditions of the dispositif that produces 

specific reading girl subjects in these reading surveys; 
 

c) and, how girls and women portray their experiences of reading and 
possibly relate to and negotiate the boundaries of the dispositif. 

 
The forms and boundaries of the dispositif, which are mentioned in part (b) 
above, is to be understood as the characteristics of the dispositif; in other 
words, the institutional, regulatory, scientific (and so on) practices and 'enti-
ties' that constitute the dispositif. The conditions of the dispositif relates to the 
subject-producing characteristics that the dispositif carries and the conditions 
imposed on the subjects in this dispositif.  

In the dissertation, a distinction is made where the studied material is 
viewed as discursive events (see a discussion of the event as a theoretical and 
analytical tool below). From these discursive events the analysis of important 
historical, or here, analytical events, are discerned. The discursive events in 
the dissertation are thus mainly consisting of reading surveys but also blogs, 
articles, popular science books, and more. There are three groups of discursive 
events in the dissertation: i) reading (interest) surveys published mainly during 
the 1940s, with a focus on the immature and growing child and its psycholog-
ical development; ii) governmental reading (habit) surveys published in the 
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latter half of the 20th century, with a focus on reading habits measured in time 
spent on reading and number of books read; and iii) the international student 
assessments PISA and PIRLS, where 15 and 10 year old students regularly 
have their reading ability examined. 

Previous research  
The dissertation addresses and draws on a number of different research fields: 
girlhood and subjectivity research, sociological research on girl readers, his-
torical research on reading and books as well as Foucauldian and genealogical 
studies. It revolves around interdisciplinary fields such as the materiality of 
reading, public education and cultural consumption. These different fields of 
research are combined in the dissertation where the girl as a reader is studied 
both as a historical subject and as a product of a dispositif.   

Research focusing on reading practices of popular literature and on cultural 
consumption, especially aiming at an interconnection with girl- and girlhood 
studies, is affluent and has been for some time. Prominent researches in this 
field are for example Angela McRobbie (1978a; 1978b; 2009) and Janice A. 
Radway (1984). The former has studied female subjectivity and popular cul-
ture since the 1970s, whilst the latter researcher is perhaps mostly known for 
the book titled Reading the romance. Women, patriarchy, and popular litera-
ture (1984). In this work, Radway explores women’s experiences of reading 
romance as a way of escaping a demanding reality. The same outcome of read-
ing popular literature amongst women is explored by Lisbeth Larson, who in 
her dissertation En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk vecko-
press (1989) studies journals read, mostly, by women. In this field of research, 
where popular culture or literature read by women is revalued, plenty research 
has focused on reading girls and the reading of books written especially for 
girls (e.g. Theander, 2006; Toijer-Nilsson & Westin, 1994; Ulfgard, 2002). 
The above-mentioned McRobbie, instead, focuses on the restraints of female 
subjectivities produced in popular culture aimed specifically at girls.  

The history of the reading woman or reading child has often been written 
with the help of historical sources such as articles in press and scientific jour-
nals. This kind of historical research are often centred around the 1700s, the 
1800s and/or the 1900s (Boëthius, 1989; Flint, 1993; Grenby, 2011; Littau, 
2006). The general history of reading in a long-term historical perspective, has 
been written by scholars such as Guglielmo Cavallo and Roger Chartiers 
(2009). The Swedish history of literacy and parish catechetical meetings has, 
amongst others, been written by Graff et al. (2009). Jan Thavenius (1991) has 
studied the reading of literature as a mean for democratic education in Sweden 
during the 19th century. Magnus Persson has examined discourses on the read-
ing of literature nowadays (2012) and the national identity shaping function 
of the reading of literature in schools (2007). Both Thavenius (1991) and 
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Persson (2007; 2012) has thus investigated the connections between the read-
ing of literature and the making and shaping of citizens. This connection, alt-
hough with a specific focus on young people, has been further examined in 
the anthology Unga läser. Läsning, normer och demokrati (2017) edited by 
Åse Hedemark and Maria Karlsson. Consequently, this dissertation is influ-
enced and informed by research concerned with the nodes of reading and cit-
izenship as well as female subjectivity and subject genealogy.    

Theoretical and methodological framework 
A central aspect of the theoretical and methodological framework in this dis-
sertation is the genealogical perspective and the identification and analysis of 
historical events (Foucault, 1970/1993; 1971/2008b). In the historical endeav-
our undertaken in this dissertation the analysis focuses on how historical re-
mains are present in reading survey practices and their formation of reading 
(or non-reading) subjects today. According to Foucault, the study of produc-
tion of subjectivities is of central concern today since “the struggle against the 
forms of subjection – against the submission of subjectivity – is becoming 
more and more important” (Foucault, 1982, p. 782). In the dissertation, three 
key events in the shaping of the girl reader have been identified and examined. 
These analytical events – that is, historical events characterized by shifts or 
fluctuations in central discourses during the 1900s and the beginning of the 
2000s – have emerged through the study of a number of discursive events. The 
discursive events (reading surveys, articles, books, and so on) are mainly 
viewed as utterances (Foucault, 1969/2002) with scientific claims. In the dis-
sertation, the discursive and analytical events are viewed as essential in the 
shaping of specific reading girl subjects.       

The theoretical concepts mainly employed in the dissertation are, except 
from the above-mentioned concepts of genealogy, event and subjectivity, also 
interpellation (Butler, 1995) and dispositif (Foucault, 1977/1980). The con-
cept of interpellation is engaged in order to study the requirement of self-ob-
servation that is imposed on the participants in the examined reading surveys, 
as well as the subjection and screening that these subjects undergo. The iden-
tification of a dispositif, then, consists of an analysis of the machinery respon-
sible for the production of the specific reading girl subject(s). The concept of 
dispositif is an important part of the analytical work done in the study. Addi-
tionally, the concepts of heterotopia (Foucault, 1967/2008a) and experience 
(Foucault, 1984/2002b) are used in the analysis of self-biographical narratives 
written by girls and women.         
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Overview of chapters  
The dissertation is divided into four parts. Part I consists of an introduction, a 
chapter on previous research and a chapter on theoretical and methodological 
framework. Part II is titled Genomlysningar [Examinations] and include two 
empirical chapters. Part III is titled Sammansmältningar [Fusions] and also 
consists of two empirical chapters. The final part is titled Sammansättningar 
[Compositions] and includes a concluding chapter.   

In the second part of the dissertation, Examinations, the two chapters have 
an empirical base in reading surveys published mainly during the 1900s. The 
first chapter in this part of the study, Läsa och växa [To read and to grow], 
examines reading surveys published during the first part of the 1900s but 
mainly during the 1940s. The analysis focuses on the study of children’s and 
young people’s reading interests during this time, and how the empirical in-
vestigation of reading interests initiated theories on the psychological nature 
of children and young people. The second chapter of this part of the disserta-
tion, En god vana [A good habit], examines the extensive socio-demographic 
reading habit studies published in the series Swedish Government Official Re-
ports (SOU) during the latter half of the 1900s and the beginning of the 2000s. 
Here, an epistemological shift in discourse is discussed and examined in the 
analysis. This shift has to do with the reading surveys’ increased scope and a 
rearticulation on the benefits of reading. In both these chapters different styles 
and forms of reading girls are introduced and analysed.        

In the third part of the dissertation, Fusions, the two chapters are built on 
two different kinds of reading surveys: governmental reports focusing on in-
ternational student assessment results in the early 2000s, and a questionnaire 
about reading habits sent out to a group of people by Nordiska museet in 
Stockholm in 1999/2000. In the first chapter, Om formation [On formation], a 
current understanding of young people’s reading is examined. The main argu-
ment in this chapter is that this particular understanding carries historical re-
mains consisting of the discourses examined in earlier chapters of the disser-
tation. Further, the forms and functions of international student assessments 
are investigated; i.e., the examining functions of the assessments and the as-
sessments’ construction of large-scale data. Finally, the dispositif that pro-
duces the reading girl subject is identified and described. This dispositif points 
to a tendency in reading discourses to quantify and measure reading rather 
than to focus its qualitative aspects. This type of measuring of reading is mo-
tivated by the various scientific practices that have guided knowledge produc-
tion on young people's reading interests, habits and abilities over the course of 
the studied period. In the fourth empirical chapter in the dissertation, Göm-
ställen [Hiding places], the analysis is based on girls’ and women’s own sto-
ries of their reading interests and habits. The chapter focuses mainly on the 
girls’ and women’s depiction of reading as flight and seclusion – both in the 
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spatial meaning (hiding in the bedroom) and in the non-spatial sense (immers-
ing into the fictional universe). These hiding places are further elaborated on 
in relation to the examining and inspecting practices discussed in earlier chap-
ters of the dissertation.     

In the last part of the dissertation, Sammansättningar [Compositions], the 
chapter Discussion consists of a conclusion of the above-mentioned empirical 
studies.  

Concluding discussion  
The first three empirical chapters of the dissertation each focuses on one spe-
cific historical (analytical) event. The narratives in the fourth empirical chap-
ter, Hiding places, are thus mainly analysed through these three historical 
events. The result of the analysis of reading surveys and assessments is, then, 
the identification of three historical events that have been important in the for-
mation of the girl reader:   

 
i) The entry and success of a discourse concerned with (healthy) devel-

opment: the entry of a development-driven logic and the subsequent 
measurements of children’s and young people’s reading in accord-
ance with that logic, where ideas with moral implications affect the 
perceptions of girls’ reading interests;       

 
ii) the entry and success of a discourse concerned with (good) habits: 

the entry of a definition of healthy reading habits in terms of quantity 
and the perception of reading as something natural and necessary;  

 
iii) the entry and success of a discourse concerned with cognitive devel-

opment: the unification of the two above-mentioned discourses (de-
velopment and habits) within a cognitive and neuroscientific frame-
work, including a scientific objectification of the concept reading lit-
eracy.     

 
Since the last of the above-mentioned events combines the two earlier men-
tioned events or discourses, the node of the dispositif is constructed around an 
object that obtains ontological status in the cognitive discourse: the reading 
brain. In the chapter On formation, this dispositif’s historical heritage, insti-
tutional practices, epistemologies, arrangements of relations, materializations, 
objects and subjects are mapped out. In the mapping of the reading-girl-pro-
ducing dispositif an elaboration on the dispositif’s boundaries and conditions 
is made. The conditions of the dispositif are characterized by the examining 
and exposing practices in the reading surveys. The boundaries of the dispositif 
are mainly visible in the chapter Hiding places, where girls and women depict 
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reading as a place away from the scrutinizing practices of reading surveys and 
assessments that comes with being a reading girl.  

In the analysis the different forms and variations of the reading girl are also 
identified. The different forms of reading girls found in the material are:  
 
i) The immature reading girl: In the development-driven reading sur-

veys published mainly during the 1940s, the reading girl is positioned 
as an immature reader. She mainly shares this position with the boy, 
since the interest of these publications is the investigation of the grow-
ing, developing child’s reading interests. The immature reading girl is 
sometimes positioned as a girl from a lower socioeconomic stratum.   

 
ii) The reality-oriented reading girl: This subject formation is explicitly 

depicted by one of the researchers who published studies concerned 
with children’s reading interests in the first half of the 1900s – Karl 
Bruhn (1944). He called this subject the female domestic realist and 
she is the reader who in her early teenage years immerse herself in 
literature where she can identify with the protagonist and the environ-
ments.        

 
iii) The escapist reading girl: This too is a subject formation identified 

by the above-mentioned Karl Bruhn (1944). He called this subject Ar-
abella with the heart and she is characterized as a girl in her late teen-
age years who reads literature that is not corresponding correctly to 
her reality. This is, as formulated in the works published in the 1940s, 
a danger as it could negatively affect her womanhood.       

 
iv) The lust reader: In the 1913 work of Georg Brandell a girl with a 

desire of reading is depicted. This subject formation is accessible for 
girls throughout the 1900s and the beginning of the 2000s.       

 
v) The multi-reader: The multi-reader is mainly described in the socio-

demographic surveys of the latter half of the 1900s. This reader has a 
(good) habit of reading – a lot. In these socio-demographic surveys, 
the reading girl is portrayed as a (good) multi-reader, and reading is 
mainly measured in terms of quantity.    

 
vi) The competent, ‘cerebral’ girl reader subject: In the official govern-

mental reports on reading habits published in the beginning of the 
2000s as well as in the international student assessments of the 2000s, 
the young readers are positioned as a ‘cerebral’ subject. The abstract, 
cognitive reading processes are being materialized by new neurosci-
entific technology, making the reading girl both an object (a body) 
and a subject (a competent reader).    
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vii) The orderly subject: The orderly subject appeared in the narratives 

that emerged out of the questionnaire sent out by Nordiska museet in 
1999/2000. Even though the informants are (mainly) middle aged dur-
ing the time of the survey, the tidiness and orderliness – specifically 
regarding keeping an account of read books – is for many of these 
women something they had practiced since childhood.     

 
viii) The measuring reading girl: The measuring and the orderly subject 

are closely linked, but in contrast to the orderly subject the measuring 
reader appears in all of the reading surveys published in the latter half 
of the 1900s and the beginning of the 2000s. This is the subject who, 
either by requirement of a survey or voluntarily, observe her own ha-
bitual patterns in relation to reading and thus measure and estimate 
the amount of time dedicated to reading, the number of books read, 
and so on.      

 
ix) The good reader: The good reader is a subject formation composed 

by a number of these above-mentioned subject variations: the reality-
oriented reading girl, the lust reader, the multi-reader, the cerebral girl 
reader subject, the orderly subject and the measuring reading girl. 
Also, the escapist reading girl is, in the surveys published in the be-
ginning of the 2000s, being positioned as a good reader. In the surveys 
studied in this dissertation, the reading girl was first offered this posi-
tion in the report published in 1972. Her being a good reader then is a 
revaluation of the concept whereafter the good reader can be meas-
ured in quantity of text read. 

 
All of these subject formations relate to the position of citizen. The danger of 
escapist reading practices in the 1940s is that the reader does not receive a 
correct and healthy perception of reality which is important for her in her adult 
life as a citizen. Due to their transparency, the measuring and orderly subjects 
make good citizens in the reading surveys, but the actual act of reading also 
produces moments of relief from the scrutiny – according to many of the girls 
and women in the Nordiska museet’s questionnaire.     

At the same time as a number of subject variations have been studied in the 
dissertation, the different explorations have shown the historical formation of 
a scientific object: reading literacy. This was explicitly investigated in the 
chapter On formation where this event was analysed through the existence of 
reading literacy as an object in large-scale databases generated by the Organi-
sation for Economic Co-operation and Development (OECD). The develop-
ment of reading literacy as a scientific object over the course of the studied 
period and the increased attention directed towards the reading brain, is ar-
gued as having contributed to a decreased interest in social aspects of reading. 
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The perception of reading as an 'ability' redirect the focus from socio-struc-
tural and social explanatory models on reading to a focus on brain activity and 
diligence. The disintegration of the nature/culture dichotomy that takes place 
in the neuro-discourse thus contributes to a depoliticized understanding of cit-
izenship. Becoming a desired citizen is achieved here, essentially, by atten-
tiveness and training. Further, this perception of reading as an 'ability' and 
good reading as diligence benefits the girls. In the reading surveys from the 
1940s, the girls' choices of literature are discussed on the basis that they are 
too simplistic and of bad quality. In the cognitive discourse, this is no longer 
a problem; in this discourse all kinds of reading are identified as 'good'. This 
notion of reading elevates the girl from the debate about sound or unhealthy 
perceptions of reality dominating the 1940s surveys – the girls and young 
women have, in all reading surveys studied here, been positioned as frequent 
readers. 
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Bilaga: Nordiska museets frågelista Nm 228: 
Läs- och skrivvanor  
 
Frågelista Nm 228 
Läs- och skrivvanor 
 
Den här gången frågar vi er om något som vi vet att ni inte är främmande 
inför. Ni tillhör alla Nordiska museets skrivande medarbetare och har visat 
prov på er förmåga att svara på våra frågor under en längre eller kortare tid. 
Dels vill vi veta hur ni ser på denna speciella uppgift, dels är vi intresserade 
av er inställning till läsande och skrivande i övrigt, i första hand ert eget.  
 
Att kunna läsa och skriva är en grundläggande förmåga i vårt samhälle. Vi 
översvämmas idag av ny teknik, som kan vara hjälpmedel och alternativ till 
traditionella produkter och verktyg, men som också ställer nya krav. Nya me-
dier konkurrerar med textmedierna men betydelsen av det skrivna ordet har 
ändå snarast ökat. Vårt förhållande till det skrivna ordet kan vara bra eller 
dåligt, men det saknar aldrig mening. Vilken meningen är och hur viktigt det 
är för olika människor att läsa och skriva vill vi nu försöka ringa in. Vi pla-
nerar också att under det kommande året granska och kanske utveckla vår 
egen verksamhet, och era synpunkter som meddelare har aldrig varit viktigare 
än nu.  
 
Som vanligt kommer en del av er att tycka att ni redan berört ämnet, exempel-
vis i frågelistan om skolan, men vi hoppas ändå att ni ska finna ämnet intres-
sant och skriva så utförligt som möjligt. Avsikten med grupperingen av frå-
gorna är att visa på olika synvinklar som vi tycker är angelägna, men som 
vanligt kan ni själva välja disposition och inriktning.  
 
Nyckel till en värld 
När och hur lärde du dig läsa och skriva? Hade du lätt för dig, var det roligt 
eller besvärligt? Berätta om dina första läs- och skrivupplevelser, gärna detal-
jerat om situationer som du minns. Hur såg man på läsning och skrivning i din 
omgivning? Har du blivit inspirerad eller kanske avskräckt av någon? 
 
Kommer du ihåg vad du läste när du var barn? Beskriv böcker, tidningar och 
kanske brev, skyltar och andra texter som du minns. Tala om vad de betytt för 
dig. Har läsningen i unga år format dig som människa? 
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Berätta vad du skrev i din barndom och ungdom, särskilt vad du skrev utanför 
skolan. Skrev du dagbok, hade du brevvänner, ingick skrivande i lekar och 
fritidssysselsättningar? Har du något sparat av det du skrivit? 
 
Vanor och ovanliga upplevelser 
Hur har dina läs- och skrivvanor utvecklats i vuxenlivet?  
 
Berätta om dina favoriter i skönlitteraturen och bland fackböcker av olika slag, 
bland författare och journalister. Berätta om tidningar och tidskrifter som du 
läst regelbundet, om vad och hur mycket du läst under olika perioder i ditt liv. 
Har du någon uppfattning om varför du läst mycket eller lite? Vad har biblio-
tek och bokklubbar betytt för din bokförsörjning och dina bokval? Berätta hur 
du påverkats av det du läst. Tycker du att det är viktigt att läsa? Vad utmärker 
en bra text enligt din mening? Vad, var och hur läser du helst? Vilka erfaren-
heter har du av högläsning? Berätta om läsning som du tycker varit särskilt 
givande, kanske omvälvande. Har det någon gång varit besvärligt och plåg-
samt att läsa? 
 
Försök att påminna dig vad du skrivit under ditt liv, vilka olika slags texter 
och meddelanden som ingått i din livsföring. Har skrivandet varit en del av 
din utbildning eller ditt yrkesliv, har skrivande varit en stor eller liten del av 
vardagen? 
 
Berätta om hur du upplever skrivande av olika slag. Vad är lätt och vad är 
svårt, vad är viktigt? Vilka skäl har du att skriva? Vad påverkar din förmåga 
och lust att skriva? Är det skillnad på att skriva brev till en myndighet eller till 
en vän, på att skriva dagbok, komihåglista eller e-postmeddelanden? Lägger 
du någon vikt vid pennor, papper, anteckningsböcker och annat som du an-
vänder när du skriver? Är det skillnad på att skriva för hand, på maskin och 
dator? Vilken inverkan har olika skrivsituationer på ditt språk? Hur väljer du 
att uttrycka dig vid olika tillfällen: med tal eller skrift, med korta eller långa 
meddelanden, i dialog eller efter eget huvud? Hur har ditt skrivande påverkats 
av det du läst? Har du någon gång haft litterära ambitioner när du skrivit? 
 
Inventering av dagsläget 
Vad läser du och vad skriver du idag? Gör gärna en sammanfattning av allt du 
läst under den senaste månaden, från texten på mjölkpaketet till romaner och 
facklitteratur, och av all text du åstadkommit med hjälp av pennan eller tan-
gentbordet.  
 
Ordens makt 
Vad blir läst av det du skriver och av vem, hur har andra uppfattat dina texter? 
Vad betyder en läsare, känd eller okänd, tänkt eller verklig, för skrivandet? Är 
det viktigt att vissa saker publiceras eller att vissa saker hålls hemliga? 
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Hur påverkas du och ditt liv av skrivandet? Lär du dig något genom att skriva, 
når du en större förståelse och insikt? Ändras din inställning till saker du skri-
ver om, ändras din inställning till dig själv? Vad betyder det att skriva om sig 
själv och sitt liv, om stora och kanske svåra upplevelser? Om du läst dag-
böcker eller annat som du skrivit för länge sedan, hur har du reagerat? 
 
Har något du skrivit haft en avgörande betydelse? Hur vill du påverka din 
omgivning med ditt skrivande? Vad vill du föra vidare till dina barn när det 
gäller att läsa och skriva? 
 
Vilken inverkan har andra människors läs- och skrivvanor på dig? Lägger du 
märke till handstil, stavning och uttryckssätt? Undersöker du bokhyllorna när 
du blir bortbjuden? Berätta om samhörighet och avstånd som grundas på 
läsande eller skrivande.  
 
Din uppgift som meddelare 
Hur ser du på din uppgift som meddelare åt Nordiska museet? När och hur 
blev du meddelare? Berätta hur du upplevt verksamheten under olika perioder, 
om vad olika frågelistor betytt, om vad som varit positivt och negativt.  
 
Tycker du att du har en viktig syssla, känner du dig uppskattad? Vad betyder 
kontakten, eller bristen på kontakt, med olika representanter för museet? Vad 
betyder det att det du skriver blir läst och använt i museets verksamhet och 
inom olika forskningsprojekt? Är det viktigt att bli citerad och publicerad med 
namn, vill du helst vara anonym när det du skrivit blir använt eller spelar nam-
net ingen roll? Vad betyder det att skriva för kommande generationer? Tänker 
du på att du kanske blir läst någon gång i framtiden?  
 
Vad betyder skrivandet för sig själv och din livssyn? Har din uppgift som 
meddelare påverkar dina övriga skrivvanor? Har frågelistorna fått dig att tänka 
annorlunda om något ämne? Har skrivandet för museet fått dig att se på dig 
själv på ett annat sätt? 
 
Till sist något som egentligen inte hör till ämnet: Skicka gärna en bild på dig 
själv! Tala också om när den är tagen och vad du tycker att den säger om dig.  
 
 

  Texten är hämtad från nordiskamuseet.se.  
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