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”Det gör inte mig nåt om de bränner 
ner biblioteket i stan” 

Margaretha Ullström 

”Det gör inte mig nåt om de bränner ner biblioteket i stan” skriver en sjuttonårig 
pojke till mig när han ska utveckla sin syn på litteratur och läsning. Det är en 
kommentar som skär genom märg och ben på mig som lärare, bibliotekarie, läsare 
och samhällsmedborgare. Varför? Därför att en demokratisk stat förutsätter ett folk 
som kan läsa och skriva. 1994 års läroplaner för det obligatoriska och frivilliga 
skolväsendet markerar att skolan har ett grundläggande ansvar för att eleverna 
utvecklar färdigheter och kunskaper som är nödvändiga för individen som 
samhällsmedlem. Nödvändigheten är ömsesidig. I vår tid är demokratins fortlevnad 
och utveckling beroende av att folket är läskunnigt. 

Ett annat svar handlar om att utveckla unga människors tänkande. Utifrån 
den ryske forskaren Lev Vygotskijs teorier betraktar man inom sociokulturell 
teoribildning individens bruk av språket som nära relaterat till hennes tänkande. 
Språkyttringar är inte identiska med tänkandet men språket är ett oundgängligt 
redskap för att utveckla och kommunicera tanken. Lärande, tänkande och 
kommunikation hör samman. Lägg därtill resultaten från de internationella 
undersökningarna om elevers läsförmåga, PISA (Programme for International 
Student Assessment) och PIRL (Progress in International Reading Literacy Study), 
som visar en nedåtgående trend i svenska elevers läsförmåga både beträffande 
skönlitteratur och sakprosa. Ur ett samhälleligt demokratiskt perspektiv är detta 
oroväckande. Den insikten ledde till att jag intresserat mig för pojkars läsning 
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eftersom många undersökningar visar att pojkar läser mindre än flickor både i antal 
böcker och i tid räknat.1 

För dryga tio år sedan var jag projektledare för ett omfattande 
lässtimuleringsprojekt som involverade ca 180 manliga gymnasister. I projektet 
prövades olika metoder för att öka lusten till läsning och om möjligt finna några 
svar på frågan ”hur blir man en läsare?” Några år senare ingick jag i det nationella 
projektet Läsrörelsens läsråd. En av de aktiviteter som genomfördes inom projektet 
var något som kan kallas för marknadsföring av ”manliga läsande förebilder”. 
Ungefär samtidigt startades genom Litteraturfrämjandet och olika studieförbund 
projekt som ”Pappor läser”, ”Farfar och morfar läser”. Projekten har omsatt en hel 
del resurser, men det finns ingen omfattande forskning som visar att faktorn 
”läsande förebilder” har betydelse för att utveckla unga människors läsintresse. Det 
finns inte heller någon forskning som direkt visar på sambandet mellan manliga 
läsande förebilder och deras särskilda betydelse för pojkar läsning. Denna studie är 
därför koncentrerad till frågan: Är manliga läsande förebilder en faktor som 
påverkar barns och ungdomars läsutveckling?  

I första avsnittet presenteras syftet med undersökningen, de faktorer som 
undersökts samt några av de för undersökningen centrala begreppen. Undersök-
ningens enkät presenteras i avsnitt två liksom principer för urval och datainsamling. 
Därefter följer några av studiens resultat. De resultat som presenteras rör framför 
allt hemmet. De andra två ”rummen”, skolan och fritiden, kommer förhoppningsvis 
att presenteras vid andra tillfällen. Dessutom diskuteras resultatet beträffande 
manliga läsare som förebild för unga pojkar. I enkäten undersöks utöver faktorn 
”manlig förebild” också faktorer som högläsning och samtal.  

Kort om tidigare undersökningar 

Vad som menas med att kunna läsa och skriva har förändrats över tid. Det engelska 
begreppet literacy har en bredare omfattning än det svenska begreppet läskunnighet 
eller läskompetens. Begreppet innefattar dimensioner av att tolka och att förhålla sig 
till omvärlden. Forskaren Peter McLaren hör till dem som sökt visa på olika 
aspekter av det komplexa begreppet. Han särskiljer tre yttringar av literacy som han 
betecknar som functional, cultural och critical literacy. Med funktionell literacy 
åsyftar han en användbar avläsningsförmåga och en elementär skrivkunnighet. 
Kulturell literacy omfattar förmågan att tillägna sig en kulturs kärna av texter. 
Kritisk literacy innefattar dessutom förmågan att reflektera och förhålla sig till 

                                           

1 Se t.ex. läsvaneundersökningarna redovisade  i Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen. Statens 
offentliga utredningar 1972: 20, Stockholm: Allmänna Förlaget och Läs Mera! Slutbetänkande av 1982 års 
bokutredning, Statens offentliga utredningar 1984: 30, Stockholm: Liber, Allmänna Förlaget 
Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek (1997), Stockholm: Statens kulturråd. 
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omvärlden. Det begrepp som används i IEA-undersökningarna (PIRLS och 
Trendstudien) benämns reading literacy. Det påminner i hög grad om funktionell 
literacy. Reading literacy definieras i PIRLS som ”förmågan att förstå och använda 
de skriftliga språkformer som efterfrågas av samhället och/eller värderas av 
individen” (Skolverket 2007: 22). I denna artikel använder jag begreppet reading 
literacy.  

I PIRLS undersökning är skillnaden mellan flickor och pojkar oförändrad. 
Både flickor och pojkar bidrar till tillbakagången. Det anmärkningsvärda är att den 
svenska tillbakagången tydligt kan hänföras till en minskning av andelen starka och 
mycket starka läsare. Denna studie fokuserar dock enbart på pojkars läsning.  

Undersökningen 

I ett nära efterhandsperspektiv svarar manliga gymnasister på trettio frågor som 
berör läsning till och med högstadieåldern.  Gymnasister valdes dels därför att det är 
möjligt att nå många ungdomar, då gymnasieskolan idag tar emot över 95 procent 
av alla ungdomar, dels för att ungdomarna har den obligatoriska skolan bakom sig 
och kan se tillbaka på sin uppväxt och skoltid i relation till läsning. Undersökningen 
utgår från tre rum för läsning: skolan, hemmet, och fritiden. De faktorer jag 
undersökt är högläsning, samtal och förekomsten av en ”läsande förebild”. 

Undersökningsgruppen utgörs inte av ett signifikant urval av svenska 
gymnasister. Respondenterna är manliga gymnasister som studerar på olika 
yrkesförberedande gymnasieprogram i en medelstor svensk stad. Det betyder att 
kommuntyper som industrikommuner, landsbygdskommuner, glesbygdskommuner, 
storstäder, större städer och förortskommuner är inte representerade i urvalet.  
Däremot är det möjligt att i enkätmaterialet urskilja gymnasister med hemort 
utanför den medelstora staden.  

Redovisningen i denna artikel bygger på 200 respondenter. Att 
respondenterna är unga män på väg in i vuxenlivet är ett medvetet val. Många 
läsundersökningar konstaterar att pojkar läser färre böcker, ägnar kortare tid till 
läsning och dessutom har en sämre läsförmåga än flickor (se fotnot 1).  Få om ens 
någon undersökning förklarar vad det beror på. Denna pilotstudie försöker 
utkristallisera och pröva tre möjliga förklaringsfaktorer: högläsning, samtal och 
manliga läsande förebilder.  

Studiens empiriska syfte är att bidra med kunskap om huruvida det föreligger 
ett samband mellan svenska gymnasisters bild av sig själva som läsare och 
förekomsten av läsande förebilder. I tillägg till detta ingår i det empiriska syftet 
också att belysa gymnasisternas inställning till läsning och läsning av böcker. 
Studiens teoretiska syfte består i att belysa och diskutera betydelsen av läsande 
förebilder för att utveckla en identitet som läsare. I tillägg till detta diskuteras 
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betydelsen av högläsning, samtal och läsande förebilder för utveckling av en 
identitet som läsare.   

Risken för att enkätsvaren ingår i en självförverkligande minnescirkel är 
uppenbar. Den som inte tycker om att läsa tenderar att uppfatta det som att ingen 
annan heller gör det och att han själv aldrig har gjort det. Samtidigt finns det ett 
egenvärde i att dessa svar är giltiga för respondentens uppfattning – det är så här 
han minns det, oavsett om det överensstämmer med vad som faktiskt hände.  

 I denna pilotstudie används ordet läsning i svepande formuleringar. I efterhand 
är det lätt att konstatera att frågorna borde ha varit mer precisa beträffande vad 
respondenten innefattar i begreppet läsning. Nu finns en tydlig markering när det 
gäller bokläsning. Men det framgår inte av frågeställningarna om det handlar om 
skönlitteratur eller sakprosatexter. Preciseringen av frågorna har koncentrerats till 
att tydliggöra ”manliga förebilder” i förhållande till läsning.  

Enkätens konstruktion 

Enkäten är uppbyggd utifrån undersökningens tre rum: skolan, hemmet och fritiden. 
De avslutande frågorna handlar om individens uppfattning av sig själv som läsare. 
Uppgifter om bakgrund återfinns i enkätens inledning och inkluderar ålder, skolår, 
gymnasieprogram samt tidigare grundskola. Att variabeln kön inte inkluderats har 
samband med enkätens uttalade syfte: att bidra med kunskap om pojkars 
uppfattningar om de frågor som enkäten ställer. Inga flickor har besvarat enkäten. 
Gymnasieelevernas medverkan har skett på frivillig grund. I överenskommelsen har 
ingått att data inte ska kunna spåras till individ, skolklass, skola eller kommun. 
Därför redovisas inte namn på vare sig skolor eller kommuner. Datainsamlingen 
pågick under vecka 45 till och med vecka 51 2002. Insamlingen har genomförts av 
lärare på berörda skolor. All insamling har skett i samband med ordinarie 
lektionstid. Fördelen med detta har varit möjligheten att nå en hel klass vid ett och 
samma tillfälle. Sannolikt har det bidragit till att höja svarsfrekvensen. Nackdelen 
kan vara att elever känt ett socialt tryck att besvara enkäten. I något enstaka fall har 
elever valt att inte delta. 

Pilotstudiens resultat relateras till den kunskapsöversikt över hur 
skriftspråklig undervisning genomförs i grundskolan som presenteras i Vad händer 
med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995–2007 
(Skolverket 2007). Denna översikt togs fram som underlag för att förstå och 
förklara resultaten i de återkommande internationella studierna PIRLS (Progress in 
International Reading Literacy Study) och PISA (Programme for International 
Student Assessment), för vilka 2006 års undersökningar redovisades i slutet av år 
2007.  
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Kunskapsöversikten behandlar vad man läser, hur texter av olika slag 
behandlas och varför man arbetar som man gör i grundskolan med läsunder-
visningen i fokus. Dessutom undersöker man om det är någon skillnad i 
läsundervisningen mellan pojkar, flickor och elever med annat modersmål. Kort kan 
sägas att inventeringen visar att den forskning som bedrivits i Sverige i huvudsak 
består av relativt små, kvalitativa studier. Dessa studier visar att formell 
färdighetsträning dominerar undervisningen i läsning och skrivning trots att 
läroplaner och kursplaner betonar att lärande ska ske i meningsfulla sammanhang 
och att språkutveckling alltid är knuten till ett innehåll. Den övergripande fråga som 
belyses i översikten är: Hur genomförs grundskolans undervisning i svenska och 
svenska som andraspråk för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga? 

Att identifiera sig som läsare 

Nationella läsvanestudier med ett representativt urval respondenter har under lång 
tid redovisat antalet läsare till 75 % och antalet icke-läsare till 25 %.2 I min 
pilotstudie är det förhållandet det omvända: 24 % (48) av pojkarna betraktar sig som 
bokläsare, 52 % (104) av pojkarna betraktar sig som icke-läsare och hela 21,5 % 
(43) uppger att de aldrig läser en bok. Tillsammans bildar gruppen pojkar som inte 
läser 73,5 %. Fem pojkar (2,5 %) anger att de ej vet. 

 

Tabell 1. Jämförelse mellan bokläsande pojkar och aldrig-läsande pojkar med 
avseende på läsvanor i hemmet (nominella tal).  

Pojkarna i studien har: Bokläsarna 
N=48 

Aldrigläsarna 
N=43 

fått läst för sig hemma  43 30 
fått läst för sig ofta och av fäder 20 17 
fått läst för sig ofta och av mödrar 39 34 
fäder som tycker om att läsa 28 13 
mödrar som tycker om att läsa 44 30 
fäder som aldrig läser 22 25 
mödrar som aldrig läser 5 13 
samtalat hemma om böcker 33 12 
inte samtalat om böcker hemma 14 31 
angivit att de känner en manlig 
 läsande ”förebild” 

13 12 

 

Anmärkningsvärt är att av de pojkar som uppfattar sig själva som bokläsande så är 
det en relativt stor andel, 22 pojkar av 48, som uppger att de inte tycker om att läsa. 

                                           

2 Se t.ex. läsvaneundersökningarna publicerade i Statens offentliga utredningar 1974. 
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De läser av olika anledningar, framförallt för att skolan kräver det av dem, men de 
gillar det inte. Däremot är det totalt 84 pojkar som anger att de tycker om att läsa. 
Det innebär att bland dem som tycker om att läsa finns en relativt stor grupp, 62 
pojkar, som tycker om att läsa men som uppfattar sig som icke-läsare. Bristen på tid 
är den vanligaste orsaken för att inte läsa. Studien visar att det finns ett klart 
samband mellan högläsning i hemmet och uppfattningen om sig själv som varande 
läsare eller ej. Av respondenterna är det 15 som uppger att ingen någonsin läst högt 
för dem under småbarnsåren. Bara två av dessa pojkar identifierar sig själva som 
bokläsare. I tabell 1 redovisas dock endast extremgrupperna ”bokläsaren” och 
”aldrig-läsaren” med avseende på egna och föräldrars läsvanor i hemmet. 
 

Intressanta mönster 

När siffrorna mellan de två grupperna bokläsare och aldrig-läsare jämförs med 
varandra framträder en del intressanta mönster. Hypotesen att läsande förebilder i 
allmänhet ska ha positiv effekt på unga människors utveckling till läsare visar sig 
svår att belägga. På liknande vis förhåller det sig med antagandet att manliga 
läsande förebilder ska ha gynnsam effekt på pojkars läsning. Både bokläsare och 
aldrigläsare uppger att de i ringa grad har mött människor som de betraktar som 
förebilder när det gäller läsning. Och det tycks inte som om mötet med förebilderna 
påverkat de unga pojkarna i någon grad. Däremot finns det mer eller mindre 
urskiljbara mönster som pekar mot ett samband mellan föräldrarnas läsning och de 
unga pojkarnas läsintresse.  

De bokläsande pojkarna har i högre grad än de aldrigläsande pojkarna en 
uppfattning om att deras fäder tycker om att läsa (28/13)och bland dem är det ett 
mindre antal fäder som aldrig läser (22/25). Det är inte någon nämnvärd skillnad 
mellan grupperna när det gäller att ha fått högläst för sig ofta och av fäder (20/17). 
Resultatet pekar i riktning mot att fadern har en viss betydelse för pojkars 
utveckling till läsare. En fader som läser kan förstärka sonens läsintresse. 

Båda pojkgrupperna uppskattar i ungefär likvärdig grad att de fått högläst för 
sig ofta och av mödrar under småbarnsåren. Däremot blir skillnaden mellan 
grupperna påfallande stor när det gäller uppfattningen om mödrarna tycker om att 
läsa. Då anger 44 pojkar av bokläsargruppen att deras mödrar ofta och gärna läser. 
Motsvarande antal för aldriggruppen är 30. På liknande vis framträder förhållandet 
med mödrar som aldrig läser. I bokläsargruppen är det bara 5 pojkar som anger att 
deras mödrar aldrig läser och bland aldrigläsarna är det hela 13 pojkar som uppfattar 
att deras mödrar aldrig läser. Sambandet mellan att utvecklas till bokläsare och den 
läsande modern är ett område för framtida forskning att ge sig i kast med. Den 
franske sociologen Pierre Bourdieu fäller i ”Distinktionen. En social kritik av 
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omdömet” (Bourdieu, 1994: 263) en kommentar som pekar på vikten av att studera 
och analysera moderns särskilda betydelse för ungas läsutveckling: 

 

Om vi utgår från den logik hos arbetsdelningen mellan könen som ger 
kvinnorna företräde i smakfrågor (liksom männen har företräde när det 
gäller politik), så finns det till exempel allt skäl att anta att mannen väljer 
kläder efter egen smak (och att hans kläder uttrycker denna smak) i en 
utsträckning som inte bara beror på det nedärvda kulturella kapital och 
det utbildningskapital som han förfogar över (…) utan också på hustruns 
utbildningskapital och kulturella kapital, och på det avstånd som 
härvidlag skiljer makarna åt. 
 

Bourdieu antyder här kvinnans ansvar för smaken i familjenheten och därmed 
hennes betydelse för utvecklingen av det kulturella kapital som förs vidare till 
barnen i familjekonstellationen. 

I den tidigare anförda forskningsöversikten konstateras att de forskningsstudier 
som genomförts visar att ansvaret för elevernas lärande i hög grad överlämnats till 
eleverna själva och under de tidiga skolåren till deras föräldrar. Sociokulturella 
faktorer som föräldrars utbildning och kulturella kapital får i ett sådant 
utbildningssystem stort genomslag. I min undersökning framträder samtalet som en 
betydelsefull faktor i det kulturella kapital som bidrar till att utveckla unga 
människor till läsare. Samtalet i hemmet om litteratur är en faktor som tydligt 
särskiljer bokläsaren från aldrigläsaren. Trettiotre av de bokläsande pojkarna anger 
att de pratar om böcker hemma. För aldrigläsarna är motsvarande antal 12, och hela 
31 av de aldrigläsande pojkarna menar att de aldrig diskuterat eller samtalat om en 
bok i hemmet. Sjuttioåtta av de icke-läsande 104 pojkarna uppger också att de aldrig 
samtalar om böcker i hemmet. Inte heller skolmiljön erbjuder möjligheter till samtal 
om litteratur. Forskningsinventeringen visar att eleverna oftast redovisar det lästa i 
någon av följande former: svarar på uppgifter till böckerna, berättar handlingen i 
boken för läraren eller för kamraterna, skriver recensioner. Samtal om texternas 
innehåll och elevernas tolkningar och erfarenheter relaterade till läsningen är 
sällsynt. I min studie blir detta påtagligt då ytterst få elever anger att de i skolan har 
samtalat om det de läst eller fått högläst. 

Slutkommentarer 

Mitt material är inte färdiganalyserat, men utifrån den hittillsvarande bearbetningen 
av det insamlade materialet är det möjligt att peka på två områden där en 
kunskapsutveckling är väsentlig för barn och ungas utveckling till läsare. För det 
första vill jag framhäva moderns betydelse som förebild för barn och unga när det 
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gäller läsning. Min studie indikerar att moderns betydelse för barns och ungas 
läsintresse och läsutveckling är underskattad. Barnavårdscentraler delar på vissa 
håll i landet ut informationsmaterial till föräldrar om barns behov av litteratur och 
högläsning, och i de föräldragrupper som bedrivs i BVC:s regi förekommer samtal. 
En inte alltför djärv gissning är att det framförallt är mödrar som deltar i dessa 
gruppsamtal. Några projekt rörande barn, böcker och läsning riktade mot mödrar 
känner jag inte till. För det andra vill jag poängtera samtalets roll, både i hemmet 
och i skolan. Mitt material pekar på samtalet om litteratur som en särskiljande 
faktor när det gäller att identifiera sig som läsare eller ej. Det ställer i hög grad krav 
på en förändrad undervisning beträffande litteratur och läsning. Forsknings-
inventeringen har visat på att det är få skolmiljöer där samtal om litteratur bedrivs 
regelbundet och naturligt. Samtidigt tyder min undersökning på att just samtalet om 
det lästa är en starkt bidragande faktor för litteraturintresse och läsintresse. I skolan 
är det möjligt att öppna litteraturens värld för elever som inte på ett självklart sätt 
möter den i hemmiljön genom samtal.   
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