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Abstract:  The aim of this Master’s thesis is to investigate 

the factors that contribute to children’s feelings of enjoyment 
and wellbeing while reading (pleasure reading). The research 
is founded on qualitative interviews with eight children aged 
between 9 and12 years. In the review of the literature 
different theories of reading experiences are examined and the 
theory of flow is used to analyse and interpret children’s 
statements of reading experiences. The theory of flow has not 
been developed to investigate reading but aims to describe 
and explain when and how people experience happiness and 
joy. 

The results of this study reveal that many 
different factors influence children’s reading. Reading 
leading to experiences of happiness and wellbeing requires, 
among other things, exciting and interesting stories, the 
ability to enter into the story, understanding and 
opportunities to concentrate. 

The intention has also been to explore the 
children’s perception of the term pleasure reading (läslust) in 
order to investigate if the term’s adequacy in describing the 
kind of reading that leads to feelings of delight and 
wellbeing. The analyses show that pleasure reading can be 
seen either as a will or as a willingness to read. Willingness 
implies an acceptance of reading as something to do, until 
something more interesting comes along. The will to read 
implies, on the other hand, a child’s conscious longing and 
desire to read and can be directed towards a specific story or 
towards reading in general. 
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Förord 
 
Jag är medveten om att det i magisteruppsatser är ovanligt med, och kan ses som 
pretentiöst med, förord. Men jag vill ändå passa på att rikta ett varmt tack till de barn 
vars tankar och reflektioner kring läsning ligger till grund för detta arbete. Samtalet med 
dessa barn gav mig otroligt mycket och är verkligen en mycket värdefull erfarenhet för 
mig. Jag är oändligt tacksam för att barnen ville delge mig av alla deras fantastiskt kloka 
funderingar. Ett stort tack riktas därför till de barn som jag fick äran att intervjua. 
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1 Inledning 
 
… Då är det som, ungefär som en eller ett par dagar innan ens egen födelsedag, 
liksom det pirrar i magen, den pirrande känslan där. Att det är liksom brinnande som 
eld. Att man bara väntar på att få läsa igen… 
                                                                                                             Tor    

 
1.1 Bakgrund 
 
Jag har länge varit intresserad och fascinerad av barn- och ungdomslitteratur samt barn 
och ungdomars läsning. Jag är själv fortfarande en flitig besökare på bibliotekens barn- 
och ungdomsavdelningar. Under ett sommarjobb på barnavdelningen på ett av våra 
folkbibliotek förde jag många intressanta samtal om böcker med barnen. Det verkade 
finnas ett omättligt intresse hos barnen att prata om de böcker de tyckte var riktigt bra. 
Ögonen riktigt lyste när de berättade om sina läsupplevelser. Så var det också när 
barnen hittade en ny bok som väckte deras intresse, de kunde knappt vänta med att få 
sätta sig ner och läsa. När jag funderade över vad det var för fenomen som gör att ett 
barns ögon lyser upp när de hittar en spännande bok, att de inte hör mamman som säger 
att det är dags att gå, eller att de helt enkelt måste berätta för alla som vill lyssna vilken 
fantastisk bok de precis läst, så dök ordet läslust upp i mitt huvud. 
 
Jag kommer själv ihåg läsupplevelser, från när jag var liten, som var så starka att de 
bränt sig fast i mitt medvetande. Det var en intensiv läsning där jag inte bara levde mig 
in i boken, jag levde i den, och den i mig. Personerna i berättelserna blev mina vänner, 
eller fiender, och följde mig när jag gick till skolan, åt frukost eller var ute och gick med 
min hund. Berättelserna kunde få mig att gråta eller skratta, hjärtat hamnade i 
halsgropen och tiden försvann utan att jag märkt att den gått. När en bok tog slut kunde 
jag känna ett otroligt vemod, det kändes som om en god vän hade dött. Och så kändes 
det tills jag hittade nästa spännande bok att läsa. 
 
Det jag upplevde var en lustfylld läsning, det jag skulle vilja kalla läslust. 
 
1.2 Problembeskrivning 
 
Det har identifierats olika förhållningssätt som vuxna kan ha gentemot barns läsning: ett 
traditionalistiskt förhållningssätt, ett pragmatiskt förhållningssätt och ett 
emancipatoriskt förhållningssätt (se avsnitt 2.1.6). Dessa tre förhållningssätt har 
gemensamt att läsning ses som en aktivitet som ska leda till någon form av utveckling 
hos barnet och av dess förmågor och kunskaper. Jag menar att det är något som saknas i 
dessa förhållningssätt. Detta något är svårt att sätta fingret på, men alla som har förlorat 
sig i en bok vet vad det är. Läsandet, som inte har något annat syfte än att få sjunka in i 
en annan värld, med de upplevelser, känslor, smaker, rädslor och tankar som finns där, 
saknas. Det är alltså läsning för läsandets egen skull, och läsning för upplevelsens, 
lustens och välbefinnandets skull som jag menar saknas. För mig betecknar begreppet 
läslust det jag upplever saknas i de nämnda förhållningssätten till läsning. 
 
Vilken betydelse och innebörd som läggs i begreppet läslust är dock otydlig. Ordet 
läslust finns inte som uppslagsord i Nationalencyklopedin (2004-01-29). Ordet ”lust” 
kan tolkas på två olika sätt, där den första tolkningen innebär att en person känner en 
önskan eller villighet att prova något nytt för att detta skulle kunna skänka glädje eller 
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nöje. Den andra betydelsen ordet kan ha är att lust är något som leder till känslor av 
glädje och tillfredställelse (Nationalencyklopedin 2004-01-29). 
 
I tidningsartiklar, undersökningar och rapporter om barns läsvanor, läsbehov och 
läsintressen används begreppet läslust ofta i sammanhang då lässtimulerande åtgärder 
diskuterades. De tre förhållningssätten i vuxnas förhållande gentemot barns läsning 
speglas i de argument som förs fram om varför barns läslust och läsintresse bör 
stimuleras. Läsning ses bland annat som viktigt eftersom barn genom den kan tillägna 
sig kunskaper om olika fenomen i omgivningen, utveckla ord-, språk- och 
läsförståelsen, utvecklas till självständiga och kritiska läsare och så vidare.  
 
Jag fäster mig vid själva ´lusten´ i begreppet läslust och associerar begreppet till de 
känslor av glädje och tillfredställelse som en person kan få av en text. Denna syn på 
läsning som ledande till välbefinnande och glädje kan upplevas som oklar. Det finns 
flera arbeten som beskriver de känslor och upplevelser som kan fås av en text, utan att 
denna läsning har fått ett vedertaget namn. Begreppet läslust, som skulle kunna beskriva 
denna lustfyllda läsning, framstår som ett tvetydigt och oklart begrepp.  
 
Denna uppsats är ett försök att identifiera och beskriva vad den lustfyllda läsningen är, 
samt att undersöka om läslust är ett möjligt begrepp att använda för att beteckna denna 
typ av läsning. Genom att få kunskap om vad läslust är samt vad som påverkar den, kan 
kanske biblioteken få en ny roll i att hjälpa människor till välbefinnande genom läsning. 
För att detta ska vara möjligt behöver det ´något´ som ger den lustfyllda läsningen, 
alltså läsning för läsandets egen skull, identifieras. Det är viktigt att ta reda på vilka 
faktorer som påverkar denna läsning och hur den upplevs av läsarna. Kunskaper om 
barns läsupplevelser, samt om vad barnen vill få ut av läsningen, är också viktigt för att 
man på biblioteken ska kunna ge bra råd och tips dels till barnen, och dels till olika 
institutioner som arbetar med barn och ungdomar. Ökade kunskaper om barns läsning 
ger fler förutsättningar för biblioteken att ge bättre service till användarna. 
 
Det finns flera olika teorier som kan användas för att undersöka de läsupplevelser en 
person kan få av en text. Bland de olika teorier som finns kan exempelvis Sten 
Furhammars kategorier för läsutbyte (se avsnitt 2.3.2) samt Victor Nells indelning av 
läsare i Typ A och Typ B (se avsnitt 2.3.5) nämnas. Jag är dock inte i detta arbete 
intresserad av att dela in och kategorisera barn utifrån de olika läsupplevelser de kan få 
av en text. Det som är av intresse för detta arbete är den specifika läsupplevelse som ger 
läsaren känslor av glädje och tillfredställelse. Genom att använda mig av ovan nämnda 
teorier skulle jag kunna konstatera att ett barn fick (eller inte fick) denna lustfyllda 
läsupplevelse, men jag skulle inte kunna uttala mig om vad detta beror på, eller vilka 
faktorer inom och utom läsaren som skulle ha kunnat påverka upplevelsen. Att använda 
teorier om exempelvis verklighetsflykt genom läsning för att undersöka den lustfyllda 
läsningen skulle också enligt mig bli alltför snävt eftersom jag menar att 
verklighetsflykten kan vara en del av den lustfyllda läsningen men behöver inte 
karakterisera den. 
  
Biblioteks- och Informationsvetenskap ser jag som ett tvärvetenskapligt ämne, som 
gränsar till andra ämnen såsom exempelvis psykologi, pedagogik, litteraturvetenskap 
och sociologi. Denna tvärvetenskapliga prägel gör att det finns en möjlighet att gå 
utanför ämnets gränser och låna teorier för att belysa, utveckla och fördjupa de 
undersökningar och arbeten som görs inom Biblioteks- och Informationsvetenskap. 
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Inom ämnet psykologi har en teori utvecklats för att beskriva och belysa när och varför 
människor upplever välbefinnande, tillfredställelse och lycka, nämligen teorin om Flow 
(se kapitel 3). Enligt Nationalencyklopedin (2004-06-02) innebär flow en ”… (känsla av 
lycka till följd av) fullständig koncentration på ngt så att tid och rum tycks försvinna”. 
Jag har i detta arbete valt att använda teorin om flow för att se om den kan fånga upp 
och beskriva det ´något´ som är den lustfyllda läsningen. En del av detta arbete innebär 
alltså en teoriprövning, då det syftar till att undersöka om det går att finna uttryck för 
flow i barnens utsagor om läsupplevelser. Kortfattat kan alltså sägas att intresset för 
detta arbete är att undersöka hur den lustfyllda läsupplevelsen hos barn kan beskrivas, 
samt att undersöka vilka faktorer inom och utom barnet som påverkar denna typ av 
läsupplevelse. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Utgångspunkten för detta arbete är barns upplevelser, tankar och funderingar. Eftersom 
det är barns perspektiv och upplevelser jag intresserar mig för, har jag baserat 
undersökningen på intervjuer med åtta1 barn i åldrarna 9 - 12. Utsagorna från dessa 
intervjuer utgör den empiriska grunden för analys och tolkning.  
 
Syftet med detta arbete är att, utifrån barns utsagor om läsning och läsupplevelser, 
undersöka och beskriva den lustfyllda läsningen, samt att undersöka och beskriva vilka 
faktorer som påverkar denna läsning. Arbetet syftar också till att undersöka barns 
uppfattningar av begreppet läslust, för att se om detta kan användas för att beskriva den 
lustfyllda läsningen. 
 
För att uppfylla syftet har jag försökt besvara följande frågeställningar: 

 
• Vilken innebörd lägger barnen i begreppet läslust? 
 
• Vilka uttryck för en lustfylld läsning går det att upptäcka i barnens utsagor om 

läsupplevelser? 
 
För att ge en tolknings- och analysgrund till besvarandet av den första frågeställningen 
problematiseras läslust såsom det beskrivs och används i litteratur gällande barns 
läsning (se avsnitt 2.1). Den andra frågeställningen försöker jag besvara genom att 
analysera och tolka barnens utsagor om läsupplevelser utifrån teorin om flow.  
 
1.4 Avgränsningar 
 
Syftet med undersökningen är inte att göra någon djupgående analys av begreppet 
läslust utifrån litteratur i ämnet. Utgångspunkten är barnens uppfattningar av detta 
begrepp.  
 
Arbetet syftar inte heller till att göra generella utsagor som ska gälla för alla barn i den 
aktuella åldern. Intresset, menar jag, finns i att upptäcka de variationer och likheter som 
kan finnas i barnens utsagor om läsupplevelser. Genom att få insikt i de olika 
uppfattningar som kan finnas om ett fenomen eller en företeelse, går det ändå att 

                                                 
1 Grunden för analysen är intervjuer med åtta barn, intervjuade två åt gången, det vill säga fyra 
intervjutillfällen. Innan genomförandet av dessa intervjuer utfördes en pilotintervju med två barn. 
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fördjupa den egna kunskapen och förståelsen, och på så vis överföra denna till andra 
liknande sammanhang. 
 
Jag kommer i denna undersökning inte att skilja mellan vilken typ av litteratur det är 
barnen läser. Jag menar att upplevelsen en person kan få av en text kan vara oberoende 
av om texten står på en mjölkkartong, i en roman eller i en bok om köttätande växter. 
Upplevelserna menar jag är individuella och beroende av personens förförståelse. 
Samma bok kan på så vis ge olika upplevelser till olika personer, eller olika upplevelser 
till samma person vid olika tillfällen.  
 
1.5 Definitioner 
 
I Förenta Nationernas barnkonvention ses alla människor under arton år som barn 
(Barnkonventionen 2004-04-05). Nationalencyklopedin (2004-04-05) definierar barn 
som en människa mellan det att hon föds till det att hon når vuxen ålder. Det är för detta 
arbetes syfte inte relevant att dela in barn i olika utvecklingsstadier, vilka jag ändå inte 
tror är generella eller statiska i sin karaktär. Jag har därför valt att använda begreppet 
barn med den åldersmässiga definitionen från födsel upp till arton år.  
 
Med begreppet fritidsläsning menar jag litteratur som barn själva väljer och bestämmer 
när, hur eller om den ska läsas. 
 
När jag använder mig av begreppet skolläsning menar jag litteratur som antingen läses 
av barn (eller någon vuxen) i skolan, eller som läses med syftet att på något vis 
användas i skolan (kan alltså gälla även läsning av skönlitteratur). 
 
1.6 Uppsatsens disposition 
 
Jag har i Kapitel 1 förklarat bakgrunden för, och syftet med, arbetet. 
 
Kapitel 2 är en litteraturgenomgång där tidigare forskning inom ämnesområdet 
presenteras. Jag har i detta kapitel försökt att ge en bild av hur begreppet läslust används 
i litteratur som behandlar barns läsning. Det ges även en bild av barns läsvanor och 
läsutveckling. Slutligen presenteras olika teorier om läsupplevelser samt vilka faktorer 
som kan påverka dessa.  
 
I Kapitel 3 presenteras den teoretiska utgångspunkt som använts för att belysa och 
analysera de intervjuade barnens utsagor om läsupplevelser. De resonemang som 
framkommer i litteraturgenomgången används för att förtydliga den valda teorin. 
 
Den metod jag valt för insamlingen av det empiriska materialet presenteras och 
diskuteras i Kapitel 4. Jag beskriver tillvägagångssätt och motiverar de 
ställningstaganden jag gjort. I detta kapitel beskrivs också den metod som använts i 
analysarbetet. 
 
I Kapitel 5 presenteras och analyseras resultatet av den empiriska undersökningen. 
  
Det är i diskussionen, i kapitel 6, som jag försöker besvara de frågeställningar som 
ligger till grund för arbetet. I detta avsnitt tolkas det empiriska materialet utifrån den 
valda teorin och jämförs med den använda litteraturen. 
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I Kapitel 7 utvärderas om jag fått svar på de frågeställningar som använts för att försöka 
uppfylla arbetets syfte, samt om den valda teorin varit användbar. 
 
Slutligen, i Kapitel 8, sammanfattas arbetet.  
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång  
 
Detta kapitel inleds med en presentation av begreppet läslust såsom det speglas i 
litteratur om barns läsning. Därefter presenteras olika teorier och undersökningar 
gällande barns läsvanor och läsutveckling. I det tredje avsnittet tas olika teorier om 
läsupplevelser och vad som kan påverka dessa upp. Detta avsnitt ligger också som 
grund för att förtydliga den teoretiska utgångspunkten för arbetet. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning. 
 
2.1 Läslust 
 
Begreppet läslust finns inte som uppslagsord i Nationalencyklopedin (2004-01-29), och 
jag har inte funnit någon definition av begreppet. Detta avsnitt syftar därför till att ge en 
förståelse för begreppet läslust. Genom att se i vilka sammanhang läslust som begrepp 
används går det kanske att se vilken betydelse som läggs i det. Denna introduktion ges 
för att ge en jämförelsegrund till analysen av barnens uppfattningar av begreppet. De 
resonemang som tas upp i detta avsnitt handlar också mycket om varför (författarna 
anser att) barn bör läsa. I detta avsnitt presenteras även de olika förhållningssätt som har 
identifierats hos vuxna gentemot barns läsning. Avsnittet avslutas med några 
sammanfattande reflektioner om hur jag upplever att begreppet läslust används och 
tolkas i den valda litteraturen2. 
 
2.1.1 Läslust och lättläst 
 
Läslust och Lättläst (2003) är en handbok för pedagoger som arbetar med barn i främst 
skolåren 4-9. Boken består av texter skrivna av tio olika författare som ingår i en 
arbetsgrupp med uppgiften att arbeta fram definitioner av begreppen läsinlärning, 
läsförståelse och lässvårigheter. Syftet med boken är att visa hur det går att bygga upp 
en läskultur i hemmen och i skolan. Boken är alltså främst inriktad på hur man i skolan 
genom läsfrämjande och lässtimulerande åtgärder kan arbeta för att stödja och 
vidareutveckla barn i deras läsning (Norberg 2003, s.7f.). De texter jag använder mig av 
ur boken är Om läs- och skrivutveckling av Eva Fylking, läs- och dyslexipedagog samt 
Pojkars och flickors läsning i dag skriven av bokens redaktör Inger Norberg, 
litteraturpedagog på svenska barnboksinstitutet (ibid., s.259f.).  
 
Eva Fylkings text behandlar barns läs- och skrivutveckling, vad denna innebär samt hur 
omgivningens inställning påverkar den. Barn går igenom fyra olika stadier i sin 
läsutveckling3. När barnen når stadiet för ortografisk läsning går läsning och stavning 
allt snabbare och mindre energi går åt till ordavkodning. När barnen får en 
automatiserad ordavkodning hamnar tolkningen och förståelsen av en text i förgrunden 
för läsningen. Fylking menar att det är nu som slukaråldern brukar infinna sig (Fylking 
2003, s.30f.). Barnet provar sig fram mellan olika genrer och det viktigaste ”… är att det 
är ´kul´ att läsa och att man läser mycket och regelbundet” (ibid., s.32). Ju mer barnen 
                                                 
2 Den litteratur som används i avsnitt 2.1 är sådan som kommit upp på träfflistorna i sökningar på 
”läslust” i fritextfält i Voyager och Libris och består ej av vetenskapliga undersökningar. 
3 De fyra utvecklingsstadierna är följande; pseudoläsning när barnet härmar den vuxne och låtsasläser, i 
logografisk läsning läser barnet orden som bilder och känner alltså igen orden på hur de ser ut, fonologisk 
läsning innebär att barnet känner igen bokstäverna och kan koppla ihop bokstäver och ljud. I det sista 
stadiet ortografisk läsning känner barnet igen bokstavssekvenser och vet hur de ska användas i ord 
(Norberg 2003, s.28ff.). 
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tränar, desto skickligare blir de och Fylking menar att barnen därför måste ges tillgång 
till spännande och intressanta böcker på en lämplig nivå. Böckerna ska vara spännande 
och intressanta för att barnen ska ta till sig träningen på ett positivt sätt. Läslust får en 
person när läsningen ger utbyte, det vill säga om det barnet läser upplevs som viktigt 
och närliggande (Fylking 2003, s.30f.).  
 
Inger Norberg ställer sig frågan om varför barn ska läsa skönlitteratur, och svarar att ett 
skäl ”… är av lust förstås” (2003, s.62). Men hon menar att det också finns andra skäl. 
Dessa skäl är bland annat att barnen ska få förståelse för människors tankar och 
handlingar, hitta ord i böckerna för att kunna verbalisera tankar och känslor, läsning kan 
enligt Norberg också stärka självkänslan och fungera terapeutiskt, samt är ett stöd för 
språkutvecklingen och läsinlärningen (ibid., s.62). Norberg menar att hon inte tror "… 
ett dugg på att barn finner det egna fria läsandet mer lustfyllt än läsning av den 
kvalitetslitteratur som skolan kan introducera” (ibid., s.63).  
 
2.1.2 Fånga läslusten! 
 
Fånga läslusten! (1990) innehåller en samling artiklar skrivna av Jan Nilsson, 
mellanstadielärare, recensent och debattör, samt Ulf Nilsson författare och bibliotekarie. 
Artiklarna i boken bygger på Nilssons och Nilssons personliga erfarenheter och åsikter. 
Syftet med boken är att visa hur skönlitteratur kan användas i undervisningen som 
ersättning för de traditionella och ”opersonliga” läromedlen. Med ”riktiga böcker” 
menar Nilsson och Nilsson att barns läslust kan fångas, och viktiga frågeställningar kan 
därigenom användas för att utveckla barnens språkliga förmåga (Nilsson & Nilsson 
1990, s.5f.). Jag hänvisar i det följande till tre4 artiklar skrivna av Jan Nilsson.  
 
Jan Nilsson menar att traditionella läromedel är ett effektivt redskap för att kväva barns 
nyfikenhet och intresse för nya kunskaper eftersom de hindrar kreativiteten och 
fantasifullheten (Nilsson 1990c, s.15). När barn läser i skolan brukar innehållet vara av 
underordnad natur, barnen läser för de vet att deras prestation kommer att bedömas. Det 
är, för att väcka barnens intresse, viktigt att läraren visar hur läsning kan ge kunskaper, 
svar på barnens frågor, leda till förståelse, fungera som ett sätt för barnet att vara med på 
äventyr och få tankekickar. Att visa på dessa egenskaper hos läsning är viktigt dels för 
att barnet inte endast ska anpassa sig efter skolans krav och bli ”… ett meningslöst 
undervisningssätts inställsamma smilfinkar”, och dels för att de inte ska strunta i att 
anstränga sig i skolan (Nilsson 1990a, s.70).  
 
Jan Nilsson försvarar barnens rätt att läsa barnlitteratur mot de författare och 
litteraturkritiker som menar att denna litteratur är onödig och fördummande. Nilsson 
menar att många barn behöver passera ”barnboksstadiet” så att de får lästräning innan 
de kan gå vidare och läsa andra böcker. Barn behöver läsa barnlitteratur, och detta i 
deras egen takt. Tvingas barnen att läsa böcker som de inte är mogna för finns en risk att 
”… de vänder blickarna mot kiosklitteraturens insmickrande och fördummande utbud” 
(Nilsson 1990b, s.25). 
 
 
 
 
                                                 
4 Artiklarna är följande: Fånga Läslusten! Fånga Skrivglädjen! (1990a), , Läs barnböcker, du igenvuxne 
(1990b) samt Ska vi ha läromedel? (1990c) 
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2.1.3 Läsglädje i skolan 
 
Läsglädje i skolan (1998) behandlar litteraturläsning och litteraturundervisning i 
årskurserna 4-6. Helene Amborn är lärare och bibliotekarie, Jan Hansson är 
litteraturpedagog och skolledare. Amborn och Hansson fick 1997 svenska 
barnboksakademins eldsjälspris5. 
 
För ”tidigare generationer” menar Amborn och Hansson att läslust betydde lust att 
studera vidare (1998, s.18). Något som också visar sig i Varför läser du? av Sten 
Furhammar (1997, s.68). Amborn och Hansson menar att det var när ”… skolan började 
intressera sig för barns fritidsläsning som begreppet läslust blivit vad vi nu menar” 
(1998, s.18). Vad Amborn och Hansson menar verkar vara att läslust kan hjälpa barn att 
upptäcka det spännande i böcker och väcka den naturliga nyfikenhet för nya ting, 
känslor och händelser, som finns hos barnen. Läslusten kan väckas genom bokprat, 
eftersom boken då får lättare att nå läsaren. En förutsättning för att kunna uppleva 
läslust är att barnen litar på den egna förmågan att förstå en text (ibid., s.18, 21, 32).  
 
Som svar på frågan om varför barn bör läsa menar Amborn och Hansson att läsning är 
bra för att utveckla ordförrådet och ger språklig kompetens. Riksdag och regering menar 
i LpO 946 (enl. Amborn & Hansson) att läskunnighet är en förutsättning för att en 
person ska kunna delta i samhället och kunna bli en del av den kulturella gemenskapen. 
Läsning kan också ge ökade kunskaper, avkoppling, förströelse och tröst. Om läsningen 
svarar mot barnens erfarenheter kan den hjälpa dem att organisera och strukturera 
världen, sina känslor och tankar. Men barnen ska också läsa för att det är roligt (ibid., 
s.5, 11, 19ff.). 
 
2.1.4 Barnböcker och läslust 
 
Boken Barnböcker och läslust (1981) av Kerstin Rimsten-Nilsson vänder sig till lärare 
och pedagoger som använder barnböcker i sitt yrke. Bokens syfte är att ge exempel på 
hur barnlitteratur kan användas i och utanför skolan. Grundresonemang i boken är att 
barn behöver tycka att det är roligt för att de ska vilja lära sig att läsa (1981, s.9f.).  
 
Rimsten-Nilsson menar att läsning av barnlitteratur bland annat hjälper till i barns 
språkutveckling, stimulerar ordförrådet, ger lästräning och kan få barn att upptäcka mer 
om sig själva och sin omgivning (ibid., s.10). Eftersom läsning kan underhålla och 
utveckla läsförmågan gäller det för vuxna att ge barnen ”… läsning på ett sätt som är 
lustbetonat och därigenom skapa läslust” (ibid., s.136). Barn behöver förstå att läsning 
kan tillfredställa många olika behov. Genom läsning kan barnet bland annat ta del av 
kulturutbudet, få förståelse, kunskaper, nya perspektiv och förslag och idéer på 
handlingsalternativ. Läsning kan också leda till skönhetsupplevelser, fantasiupplevelser 
och känsloupplevelser (ibid., s.138f.).  
 
 
 
 
                                                 
5 Pris som årligen delas ut av Svenska barnboksakademin till någon person som främjat barns läsning 
(Nationalencyklopedin, 2004-04-01) 
6 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, är utfärdad av regeringen och ger riktlinjer för 
skolverksamheten (Nationalencyklopedin 2004-04-26) 
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2.1.5 Försvunna bokslukare? 
 
Försvunna bokslukare? av Lars Brink (2000) är en preliminär rapport av en 
undersökning om barns läsintresse, läsutveckling och litteraturreception i Gävleborgs 
län. Rapporten ”… behandlar läslust, läsvanor och läspreferenser…” hos barn i 
mellanstadieåldern (s.2). Lars Brink menar att läslust kan hjälpa barn att utvecklas som 
läsare, och vuxna kan genom att väcka barnens intresse för böcker hjälpa till i denna 
utveckling (ibid., s.3f.). 
 
2.1.6 Vuxnas förhållningssätt till barns läsande  
 
Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt, (2003) av Louise Limberg, 
syftar som titeln antyder till att ge en översikt av den forskning som bedrivits om 
skolbibliotek och dessas roll i undervisning och lärande. Översikten rör alltså 
skolbibliotek och skolbibliotekarier men jag menar att de resonemang som hämtas från 
denna text är applicerbara även på andra vuxna i deras förhållande till barns läsning. 
Enligt Limberg betonas det i flera studier att en del i bibliotekariens roll i det 
läspedagogiska arbetet är att väcka barns läslust. Det nämns olika metoder av olika 
författare om hur barns läslust kan väckas. En av dessa metoder är bokprat, och det är 
här som vuxnas förhållande till och syn på barns läsning visas. 
 
I ett traditionalistiskt förhållningssätt7 är bildningstraditionen och kulturarvet en viktig 
del i litteraturundervisningen, barnen ska lära sig att uppskatta litteratur på ett medvetet 
intellektuellt sätt. Fokus ligger på ett distanserat förhållningssätt till böcker där 
upplevelse och känslomässigt engagemang inte ses som det viktiga. 
 
I det pragmatiska förhållningssättet ses läsning som ett sätt att utveckla barnens 
språkförmåga eller som ett sätt att införskaffa kunskaper. Det viktiga är inte om barnen 
förstår texten och uppfattar innehåll och mening. Texten i sig är inte det viktiga utan det 
är nyttoaspekten i läsningen som är det centrala, och det blir på så vis ett instrumentellt 
förhållningssätt till läsning som betonas. 
 
I ett emancipatoriskt förhållningssätt är det viktigt att barnen får läsa för dem 
meningsfulla texter, för att de ska kunna utvecklas till självständiga och kritiska läsare. 
Barnens frihet att själv välja vad de ska läsa är i detta förhållningssätt viktigt (Limberg 
2003, s.62ff.). 
 
2.1.7 Reflektioner 
 
I den litteratur som använts för att belysa begreppet läslust menar jag att det går att finna 
uttryck för alla de tre förhållningssätt som vuxna kan ha gentemot barns läsning. Det 
pragmatiska förhållningssättet och det emancipatoriska förhållningssättet är de som 
framstår tydligast. Flera av författarna till den ovan använda litteraturen menar att barn 
bör läsa av lust, för att få spännande upplevelser och så vidare, detta ses dock oftast inte 
som ett mål i sig. Läslustens huvudsakliga syfte verkar vara att fånga och hålla kvar 
barnens intresse för en bok, eller för läsning i allmänhet. Läslusten ses som viktig att 
                                                 
7 Limberg utgår i texten från två olika studier; Dressman, Mark (1997). Literacy in the Library. 
Negotating the Spaces Between Order and Desire samt Thorson, Staffan (1988). Tendenser I 
efterkrigstidens läroböcker i svenska. Jag kommer inte att redovisa för vilka resonemang som är hämtade 
från vilken studie, utan hänvisar läsaren till Limbergs text.  

9 



väcka och stimulera eftersom den ses som en väg, och ibland som en förutsättning för 
att barn ska vilja läsa och känna intresse för läsning. Genom att använda böcker som 
barnen tycker är intressanta menar flera av författarna att undervisningen kan göras 
bättre. Intresset ses som viktigt för att barnen ska vilja ta till sig undervisningen och de 
kunskaper som kan förmedlas via en text, samt för att olika förmågor såsom läs- och 
skrivförmågan ska utvecklas. Även om glädjen, lusten och välbefinnandet finns med i 
denna användning av begreppet läslust så verkar de inte ses som ett mål i sig, utan 
fungerar snarare som en krok för att få barnen att ta till sig de kunskaper vuxna vill 
förmedla. 
 
2.2 Läsvanor 
 
I detta avsnitt presenteras teorier och undersökningar gällande barns läsvanor och 
läsutveckling. De texter jag i huvudsak använt mig av är följande: 
 
Barnens tre bibliotek (1994) av Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson ingår i den 
större undersökningen Gummi-Tarzan på biblioteket. Varför vissa böcker är populära? 
som finansierades av Forskningsrådsnämnden. Det övergripande problemområdet för 
undersökningen, var att ta reda på vad det är som gör vissa böcker populära. Boken 
behandlar hur mycket barn läser, vad de föredrar att läsa samt vilken roll skola, 
bibliotek och hemmen spelar för barnens läsning. Barnens tre bibliotek utgår från 
studier av 9 - 12 - åringar, då dessa är de flitigaste boklånarna på biblioteken, och 
bygger på enkätundersökningar och intervjuer (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, 
s.9ff.). 
 
De båda böckerna av Cai Svensson vid Institutionen för Tema vid Linköpings 
universitet är av äldre datum, men jag menar att de teoretiska resonemang som 
presenteras i dem är relevanta för detta arbete. Barn och ungdomars läsning (1989a) ger 
en översikt av forskning kring barns och ungdomars läsning och ger även 
forskningsförslag (ibid., s.9). Index eller intresse? (1989b) bygger på föredrag från 
Barnboksdagarna i Gävle 1989. Syftet med boken är att presentera internationell 
forskning om bland annat läsbarhet (Svensson 1989b, s.11f.).  
 
Då jag inte funnit några senare undersökningar om 9 - 12 - åringars läsvanor, har jag 
använt mig av följande två icke-svenska undersökningar: 
 
Boken Børn læser Bøger grundar sig främst på resultatet av en dansk undersökning från 
2000 om 9 - 12 - åringars läsvanor. Boken är skriven av Professor Torben Weinreich 
och forskningsassistent Anette Steffensen vid Center for Børnlitteratur vid Danmarks 
Lærerhøjskole i København. Det är alltså en undersökning som gäller danska 
förhållanden, men jag menar att den trots det är användbar i detta arbete för att belysa 
och förtydliga resonemangen om barns läsvanor. 
 
I Children’s Use of Different Media: For How Long and Why? (Beentjes, Koolstra, 
Marseille, van der Voort) (Ingår i Children and their Changing Media Environment, 
2001) undersöks och jämförs barns läsvanor i ett antal europeiska länder, bland andra 
Sverige. Författarna drar en del generella slutsatser som jag menar kan gälla även för 
svenska förhållanden. 
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Beentjes, Koolstra, Marseille och van der Voort menar att när barn vill få underhållning 
vänder de sig främst till TV och video, medan de främst vänder sig till böcker när de 
vill lära sig om olika företeelser (2001, s.102). TV och bandspelare/radio är de medier 
som tar upp mest tid för barn och ungdomar (ibid., s.108). Den danska undersökningen 
av Steffensen och Weinreich visar att barns läsvanor inte har ändrats i någon större 
utsträckning sedan 1993 trots de nya bildmedier som har kommit. Gruppen av pojkar 
som läser sällan eller aldrig har dock ökat något (2000, s.13ff.). 
 
Undersökningen av Beentjes et al. visar att barn i åldrarna 9 - 10 och 12 - 13 läser mer 
än 15-16åringarna, så att läsning alltså minskar med åldern (s.97, 108). Steffensen & 
Weinreichs undersökning visar att läsningens omfång sjunker från klass tre till sex 
(2000, s.13ff.). Wåhlin och Asplund Carlsson menar att läsningen generellt sett ökar 
mellan årskurserna tre till sex, men att pojkars läsning avtar något i årskurs sex (1994, 
s.40f.). Inger Norberg menar att barn och ungdomar läser mindre i dag och att detta kan 
bero på mindre resurser till skolor och kommunbibliotek, samt den betydelse skolan 
tillskriver läsning av skönlitteratur. Om barnen har läsande förebilder eller inte, eller om 
de har någon som engagerar sig i deras läsning eller inte, är också faktorer som påverkar 
läsintresset. Även bokens status och förhållande till andra medier påverkar intresset för 
läsning. Ännu en förklaring kan vara att läsning kräver lugn och ro, något som kan vara 
svårt för barn och ungdomar att finna, så att de därför ägnar sig åt andra mer lättsmälta 
aktiviteter på fritiden (2003, s.60f.). 
 
Det är 9 - 12 årsåldern som brukar benämnas ´slukaråldern´ eller ´bokslukaråldern´. 
Wåhlin och Asplund Carlsson menar att det råder delade meningar om vad som 
karakteriserar läsningen i denna ålder, exempelvis om det är så att barnen endast läser 
böcker inom en viss genre (1994, s.23f.). Lars Brink menar att det finns en allmän 
enighet att slukaråldern inträffar när barn är i 9 – 12 årsåldern, och innebär en period 
med intensiv bokläsning. Slukaråldern berör dock inte alla barn utan endast en 
minoritet. Brink menar att slukaråldern inte behöver innebära något ensidigt 
genreläsände (2000, s.10). Barbro Johansson menar (enl. Wåhlin & Asplund Carlsson 
1994, s.26ff.) i sin magisteruppsats Slukaråldern, finns den? från 1989 att uppfattningen 
om en slukarålder är felaktig eftersom endast ett fåtal barn kan betraktas som 
bokslukare. Wåhlin och Asplund Carlsson väljer att använda begreppet slukarålder med 
innebörden ”… den period då många barn läser många böcker” och avgränsar sig till 
barn i åldrarna 9 - 12 (ibid., s.28). Denna något luddiga definition har sin grund i att de 
mest utlånade böckerna på biblioteken är barn- och ungdomsböckerna samt att det just 
är barnen i 9 - 12 årsåldern som är de flitigaste bokläsarna (ibid., s.10). 
 
I Children´s Use of Different Media: For How Long and Why framgår att fler flickor än 
pojkar läser böcker (Beentjes et al. 2001, s.93, 97). Detta är något som får stöd i både 
Steffensen och Weinreichs (2000, s.12, 17) samt Wåhlin och Asplund Carlssons (1994, 
s.41ff.) undersökningar. Det finns fler storläsare bland flickorna, och en stor del pojkar 
läser inte böcker alls under sin bokslukarperiod (ibid., s.40ff.). Det visar sig också att 
flickors läsning är mer varierad än pojkars när det gäller författare och titlar, men att 
pojkars läsning är mer varierad när det gäller genrer (Steffensen & Weinreich 2000, 
s.81f.). 
 
Barn iscensätter sin läsning och skapar en värld där flera sinnen stimuleras samtidigt. 
Steffensen och Weinreich hänvisar till en dansk undersökning från 1996 (se Steffensen 
& Weinreich) om elvaåringars läsning som visar att flickor oftare än pojkar läser 
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tillsammans, att fritidsläsning mest sker på det egna rummet samt att den mesta 
läsningen sker på eftermiddagen och innan barnen ska sova. Det finns dock vissa 
könsskillnader, exempelvis läser fler flickor än pojkar på morgonen. De flesta barnen 
uppgav också att de tycker om att ta något att äta eller dricka när de läser samt att de 
ibland tycker om att lyssna på musik under läsningen. Barnen i den danska 
undersökningen tyckte att det var viktigt att det var mjukt och bekvämt när de läser. 
Favoritplats för läsning är att sitta eller ligga i den egna sängen, men även fåtöljer och 
soffor var uppskattade läsplatser (2000, s.25ff.). Victor Nell menar att anledningen till 
att så många människor tycker om att läsa i sängen, innan de ska sova, är att detta är 
deras egen privata tid. Kvällsläsningen står utanför det vanliga livet och läsarna behöver 
på så vis inte känna några kval för att de egentligen borde göra något annat. Denna 
läsning kan göra att personen slappnar av kopplar av från dagens händelser (Nell 1988, 
s.250). 
 
Wåhlin och Asplund Carlsson menar att den sociala relevansen spelar en stor roll för 
barns inställning till läsning, och att olika böcker tillhör olika kretslopp (bibliotek). 
Wåhlin och Asplund Carlsson kallar tre olika sociala kontexter som påverkar barns 
läsning, samt val av böcker, för olika ”bibliotek”. Till ´Familjebiblioteket´ hör läsning 
av böcker som finns i, eller köps in till hemmet. Bokprat i hemmen sker ofta kring de 
böcker som finns där. Föräldrarna är viktiga för barnens läsning genom att de tipsar och 
vägleder barnen (1994, s.82, 87, 112ff.). Köp av böcker till kompisar samt boklån inom 
kompiskretsen tillhör ´Kompisbiblioteket´. Wåhlin och Asplund Carlsson menar att 
kompisarna förmodligen är de som påverkar barnets läsning mest, och att det är vanligt 
att barn lånar böcker och får boktips av sina kompisar (ibid., s.82, 122f., 152). Slutligen 
finns ´Samhällsbiblioteket´ dit läsning av böcker lånade på folkbibliotek och skola hör. 
Samhällsbiblioteket är viktigt på så vis att det ger tillgång till ett större utbud, och större 
bredd i utbudet, av böcker än vad som är fallet med familje- och kompisbiblioteken 
(ibid., s.82). 
 
Furhammar menar att det kan vara svårt för barn att skilja mellan vad som är deras egen 
´fritidsläsning´ och vad som är ´skolläsning´, eftersom båda formerna oftast är inriktade 
på barn- och ungdomslitteratur (1997, s.68). Detta är något som framgår också i 
undersökningen av Steffensen och Weinreich (2000, s.12). Appleyard menar att när 
barn börjar skolan ändras läsningen från att ha varit endast nöjesläsning till att bli en 
färdighet som ska läras. Barnen lär sig på så vis att läsa på två olika sätt, dels läsning för 
nöjes skull och dels läsning för att finna information. Ett personligt förhållningssätt till 
läsningen innebär en jämförelse med de egna erfarenheterna, identifikation med 
personerna i berättelserna samt att läsaren genom berättelserna kan utforska tankar och 
känslor. Ett akademiskt förhållningssätt innebär att symboler, litterära begrepp och 
tvetydigheter i texten ska analyseras och reflekteras över. Det akademiska 
förhållningssättet riskerar att förstöra det förhållande mellan text och läsare där den 
senare försöker finna personlig mening och relevans i berättelsen (Appleyard 1994, 
s.78, 116). 
 
Det går inte att utifrån åldersindelningar göra förklaringar för läsintresset och 
läsmotivation även om det finns variationer beroende på ålder (Svensson 1989a, s.47). 
Barnens läsintresse och läsmotivation är beroende av olika miljöfaktorer såsom den 
kultur och subkultur barnet befinner sig i. Svensson menar att det är lättare för barn att 
hantera en uppgift när denna upplevs som meningsfull och relevant så att barnet känner 
motivation och intresse. När läsningen fungerar på detta vis tillför den barnet något i 
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form av till exempel upplevelse, förståelse eller identifikation. Detta är en motsats till 
ett relationsfritt läsande där avkodandet av ord är ett självändamål. Det krävs alltså att 
det finns intresse och motivation för att barn ska vilja läsa och detta kommer ur att 
läsningen känns meningsfull och fyller ett naturligt behov hos barnen (Svensson 1989b, 
s.89, 93f.). 
 
Svensson menar att inom läsforskning används begreppen motivation och intresse med 
nästan samma innebörd. Skillnaden mellan begreppen ligger i att ´motivation´ är logiskt 
bestämda tendenser och avsikter som bestämmer hur en person agerar. ´Intresse´ är 
läsarens emotionella attityder och erfarenheter. Ett läsintresse riktas mot ett särskilt mål 
och gör att en person aktivt söker upp en bok. Med ´läsintressen´ menas det som är 
intressets och motivationens föremål, exempelvis speciella genrer. Det finns också en 
skillnad mellan läsintresse och läspreferens. En ´läspreferens´ innebär en större villighet 
att acceptera en bok framför en annan. En person kan uttrycka en preferens för en bok 
utan att vara intresserad av att läsa den. Men en preferens kan också vara ett uttryck för 
intresse. Läspreferens är mer passivt än läsintresse eftersom det inte gör att personen i 
fråga söker upp boken (Svensson 1989a, s.40ff; Svensson 1989b, s.77f., 103f.). 
 
Cochran-Smith menar (enl. Svensson) att det är viktigt för barnens läsmotivation att det 
ges möjlighet att hela tiden öka svårighetsgraden i läsningen. Ges ingen möjlighet till 
detta och barnen på så vis hindras i sin utveckling finns en risk att de söker sig till mer 
stimulerande aktiviteter. Om läsningen däremot är för svår finns en risk att läsarens 
självbild tar skada och att ”… det kognitiva mod som behövs i kontakten med 
skriftalster aldrig blir nog utvecklat” (Cochran-Smith, se Svensson 1989b, s.101). Aidan 
Chambers menar att läsutvecklingen går framåt ”… när vi medvetet sträcker oss efter 
det vi inte riktigt når” (1995, s.69). Även Svensson menar att barns läsning behöver 
anpassas efter deras förmåga så att de inte tappar intresset för att litteraturen antingen är 
för lätt, eller för svår (1989a, s.60). Nell menar att om barn misslyckas med sin läsning 
kan detta leda till negativa förväntningar i samband med läsning, vilket gör att barnen 
väljer att ägna sin uppmärksamhet åt någon annan aktivitet (1988, s.69). 
 
2.2.1 Läsutveckling 
 
I Becoming a Reader: The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood (1994) 
presenterar Joseph A Appleyard, engelsklärare vid Boston College, en modell över 
läsarens utveckling från barn till vuxen. Det är läsning av skönlitteratur som står i fokus 
och boken behandlar bland att annat hur en person förändras av förhållandet mellan 
läsare och text. Appleyard menar att studien inte gör anspråk på att vara kvantitativ utan 
endast presenterar hypoteser gällande läsarens respons på texter (Appleyard 1994, s.3f.). 
Appleyard menar att berättelser föds i mötet, interaktionen, mellan läsare och text. Vad 
som blir resultatet av detta möte är beroende av text, tidpunkt, plats samt läsarens 
erfarenheter och förväntningar eftersom han/hon tolkar texten utifrån dessa. Hur en 
person upplever en text är alltså beroende av hans/hennes kognitiva utveckling, 
utbildningen, den kulturella påverkan, de olika sociala funktionerna av läsning, samt 
utvecklingen som läsare (ibid., s.9ff.). 
 
Appleyard menar att läsaren tar fem olika roller i läsutvecklingen8 och förflyttar sig 
genom dessa efterhand om han/hon mognar. De roller som presenteras tar ej hänsyn till 
                                                 
8 De fem rollerna är följande; The Reader as a Player, The Reader as a Hero or Heroine, The Reader as a 
Thinker, The Reader as Interpreter och The Pragmatic Reader 
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individuella faktorer som exempelvis intelligens och smak. Det är de två rollerna 
´Läsaren som hjälte eller hjältinna´ samt ´Den tänkande läsaren´ som är relevanta för 
detta arbete. Den första rollen gäller barn9 i grundskoleåldern och den andra gäller 
ungdomar/tonåringar (cirka 13 - 17år) (Appleyard 1994, s.14ff., 96). 
 
För barnet som hjälte eller hjältinna kan läsning fungera som ett sätt att inhämta och 
organisera information om världen och om hur den fungerar. Läsning är också ett sätt 
att utforska den egna inre världen. För barnet kan läsning tillfredställa behovet av att se 
sig själv som en kompetent och initiativrik person genom att identifiera sig med hjälten 
eller hjältinnan i en berättelse. Hjälten/hjältinnan kan representera vad barnet vill vara 
(populär, smart och så vidare), men de kan också representera vad barnet har varit och 
är ovilligt att ge upp (när barnet går från tryggheten som barn mot ambivalensen och 
osäkerheten i vuxenvärlden) (ibid., s.59, 77, 116).  
 
Med hänvisning till en engelsk studie av Alan C Purves och Richard Beach (se 
Appleyard) menar Appleyard att två generaliseringar kan göras angående barns läsning. 
Den första generaliseringen är att barn läser för att finna information om världen. Den 
andra är att barn läser böcker inom (det ganska oprecisa) området äventyr. Detta område 
omfattar litteratur från enklare sagor till mer komplexa historiskt realistiska berättelser 
(Appleyard 1994, s.60). Formatet på äventyrsböckerna skiljer sig från annan 
barnlitteratur i och med att de blir längre och illustrationerna i böckerna blir färre. Detta 
är något som testar barnens förmåga att föreställa sig berättelsen i fantasin utifrån enbart 
text. Det krävs därför att barnet kan koncentrera sig över en längre tid. 
Äventyrsberättelserna kan utifrån en vuxens perspektiv te sig enkla, med okomplicerade 
meningar, tunna miljö- och personbeskrivningar och med fokus på händelser och dialog. 
Berättelserna ger dock förutsättningar för att barnen ska känna igen sig. Barnen vet att i 
dessa berättelser blir det, trots faror och problem, ett lyckligt slut. Anledningen till att 
barn läser sådana böcker som liknar varandra, eller läser om samma bok, kan vara att 
denna litteratur bekräftar deras bild av sig själva och världen. Det kan också bero på att 
barnen vet att de kan få liknande upplevelser igen. Det behöver alltså inte vara själva 
innehållet i böckerna som lockar utan just den upplevelse barnen kan få ut av boken 
(ibid., s.60f., 85f.). 
 
Barn fokuserar sig i sin läsning på intrigen i berättelsen och inte den omgivande miljön 
eller de motiv som ligger bakom personernas beteenden och handlingar. I 10 - 13 
årsåldern blir barnen dock allt mer intresserade av de tankar, känslor och motiv som kan 
förklara beteendet hos personerna i berättelsen (ibid., s.64, 67, 87). Skillnaden mellan 
barn och ungdomars läsning är att fokus för läsaren har skiftat från intrigen i berättelsen 
till personerna i den. Den litteratur som ungdomar läser är också mer komplex, 
exempelvis är distinktionen mellan gott och ont inte lika självklar och det ges mer insyn 
i karaktärernas inre liv (ibid., s.100, 106). 
 
Appleyard menar att ungdomar ger uttryck för tre olika reaktioner som de får av 
läsning. Dels nämns upplevelser av delaktighet i berättelsen samt identifikation med 
någon av personerna i den. Identifikationen och delaktigheten hör ofta samman med en 
känslomässig relation till texten. Motiven bakom identifikationen med en person och 
dennas upplevelser är ofta starkt personliga. Identifikationen kan vara ett sätt för 
tonåringen att testa olika aspekter av den egna identiteten samt att se och förstå olika 
                                                 
9 När jag refererar till Appleyard används ordet barn med hänvisning till rollen av läsaren som hjälte eller 
hjältinna, och begreppet ungdom i hänvisning till rollen av läsaren som tänkare 
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val- och handlingsmöjligheter i det egna livet. Ungdomarna uppmärksammar också en 
boks realism. Det är för ungdomarna viktigt när de når ett visst steg i sin läsutveckling 
att berättelserna upplevs som verkliga, en bedömning som inte alltid är medveten. 
Slutligen menar ungdomarna att en bra bok får dem att tänka. Detta innebär att 
ungdomarna reflekterar över varför personerna i böckerna agerar på ett visst sätt, 
ungdomarna jämför känslor och motiv bakom handlingarna med sina egna funderingar 
och känslor. De tre olika reaktionerna på en text står i relation till varandra och hör 
samman med att ungdomarna försöker förstå och bedöma böckerna (Appleyard 1994, 
s.100ff., 107f., 111). 
 
2.3 Läsupplevelser 
 
I detta avsnitt presenteras olika beskrivningar av läsupplevelser. Resonemangen i detta 
avsnitt ligger till grund för att förtydliga den teoretiska utgångspunkten för arbetet. 
 
2.3.1 Underhållning och fascination 
 
I När barn Läser: Litteraturupplevelse och fantasi (1981) undersöks barns upplevelser 
och uppfattningar av litteratur. Bo Møhl och May Schack antar ett teoretiskt perspektiv 
och angreppssätt för att undersöka barnens litteraturupplevelser, det är alltså ingen 
empirisk studie som grundar sig i barns utsagor. Møhl och Schack inriktar sig främst på 
barn i 4-10årsåldern, men menar att resonemangen är av generell karaktär och därför 
inte endast är begränsade till denna åldersgrupp. 
 
Litteratur fungerar som mer aktiverande än andra medier eftersom barnet måste använda 
sin föreställningsförmåga när det läser. På det viset blir läsningen samtidigt mer 
krävande eftersom den förutsätter en aktiv uppmärksamhetsfokusering. Møhl och 
Schack menar att uppfattning av en text ställer krav på barnets språkliga utveckling och 
tänkande. Uppfattandet innebär en avkodning av meddelanden som resulterar i en mer 
eller mindre stark upplevelse. Upplevelsen påverkar sedan i sin tur hur barnet uppfattar 
ett meddelande. Upplevelsen av en text innehåller emotionella komponenter och är 
alltså av känslomässig karaktär. Den påverkan som litteratur och läsning kan ha på barn 
är alltså beroende av litteraturupplevelsen som helhet (Møhl & Schack 1981, s.9, 19f.). 
Møhl och Schack menar att barnlitteratur kan ha olika funktioner för barn. Litteratur kan 
fungera som terapi, som medel för barns utveckling, som informationskälla samt som 
underhållnings- och fascinationsmedium (ibid., s.97f.). Underhållning definieras av 
Møhl och Schack som en aktivitet som leder till ”… ett lustbetonat psykiskt tillstånd” 
(ibid., s.98). 
 
Att en person söker sig till underhållning kan bero antingen på ett tillstånd av överskott, 
eller ett tillstånd av underskott. När personen söker sig till underhållning på grund av 
överskott behöver detta inte ha något annat ändamål än att personen vill uppleva den 
lust och glädje aktiviteten kan framkalla. Överskottet är aktiverande och 
självgenererande och kan ge en upplevelse av meningsfullhet och sammanhang. När en 
person söker underhållning på grund av underskott fungerar underhållningen som 
kompensation för att han/hon inte får utlopp för ett aktivitetsbehov. När människan är 
stressad dras hon till lättillgänglig underhållning. Uppmärksamheten bevaras i denna 
form av underhållning genom den obetingade orienteringsreflexen vilket inte kräver 
någon ansträngning av personen (ibid., s.98f.). 
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Denna motivationsstruktur (överskotts- och underskottstillstånd) kan förklara varför en 
del barn fascineras av litteratur medan andra barn inte gör det. Fascinationen beror 
också på barns olika förutsättningar när det gäller språk och uttrycksförmåga (Møhl & 
Schack 1981, s.95, 100). För att barn ska behålla intresset för litteraturen krävs att de får 
positiva upplevelser av litteraturen, alltså att barnet blir engagerat, medryckt och 
fascinerat. Fascinationskraften uppstår i samspelet mellan den enskilde läsaren och en 
viss fiktion och hänger på så vis samman med de ämnen som behandlas i berättelsen, 
samt vald framställningsform. Møhl och Schack menar att litteraturen måste utgå från 
barnens situation och vara problembehandlande för att kunna fascinera och vara 
underhållande (ibid., s.9, 200). 
 
Møhl och Schack för ett resonemang om att ifall en boks innehåll motsvarar vad ett barn 
kan och vet ´assimileras´ kunskaperna och blir en del av barnets existerande 
kunskapsstrukturer, utan att dessa behöver förändras. När barnet däremot stöter på något 
nytt måste det förändra och anpassa sitt vetande och kunskaper efter den nya 
informationen. Genom denna ´ackommodation´ av kunskaper kan barnet nå en djupare 
förståelse. Mest utvecklande för barnet är om kraven på ackommodation är överkomliga 
eftersom barnet då kan absorberas av boken, få nya kunskaper och utvecklas mot en 
läsning av svårare böcker. Upplevs kraven på ackommodation i läsningen som för svåra 
och barnet inte förstår finns en risk att barnet ger upp och lägger undan boken. Är 
böckerna för svåra böcker kan barnet förlora sitt engagemang för berättelsen och 
spänningen försvinner, det blir då svårare för barnet att koncentrera sig och fokusera sin 
uppmärksamhet (ibid., s.45f., 122). 
 
Det finns två former av uppmärksamhetsfokusering (Rubinstein enl. Møhl & Schack). 
Den första formen, som innebär att uppmärksamheten aktivt och under en längre tid 
riktas mot ett visst ämne, kan vara svår för barn att nå upp till. Denna form av 
uppmärksamhet är förbunden med språket och förmågan att följa abstrakta resonemang 
och långa förklaringar (ibid., s.35f.). Barn innan elvaårsåldern har inte förmågan att 
tänka abstrakt och hypotetiskt deduktivt men kan enligt Møhl och Schack ändå få ut 
vissa ”saker” av en text som innehållsmässigt ligger bortom deras erfarenhets- och 
kunskapsbas. Läsning av sådana texter kan dock leda till att barnet blir förvirrat eller 
förlorar intresset för litteraturen (ibid., s.106). Den andra formen av 
uppmärksamhetsfokusering innebär att ´den obetingade orienteringsreflexen´ 
kontinuerligt fångas upp av nya oväntade stimuli. Denna form av uppmärksamhet 
fungerar i längden som en blockering av den aktiva viljemässiga 
koncentrationsförmågan. Møhl och Schack menar att böcker som endast håller fast 
barns uppmärksamhet med den obetingade orienteringsreflexen inte kan fungera 
utvecklande för barnen eftersom den är passiverande och dövande (ibid., s.35f., 122). 
Om en text av barnet upplevs som tillräckligt spännande kan barnet tillägna sig den 
även om den har en hög svårighetsgrad i form av periodlängd, långa ord och så vidare. 
Däremot kanske barnet inte uppfattar, eller kan tillägna sig alla dimensioner av texten. 
Om barnet kan tillgodogöra sig informationen (för att lära sig något nytt) i en bok är 
beroende av dess motivationstillstånd samt förmåga att koncentrera sig (ibid., s.42f., 
106). 
 
Møhl och Schack menar att för att barn ska kunna fångas av en berättelse är det viktigt 
att de kan ´identifiera´ sig i den. Grunden för identifikationen är att berättelsen upplevs 
som relevant och väsentlig av barnet. När barn lever sig in i böcker identifierar de sig 
ofta med någon av personerna i berättelsen. Identifikationen kan åstadkommas dels 
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genom introjektion och dels genom projektion. Introjektion innebär att barnet lever sig 
in i någon av personerna i berättelsen, och kan vara ett uttryck för en önskan hos barnet 
att likna denna person. Introjektion i en idealfigur kan vara ett sätt att försöka leva upp 
till de krav som barnet upplever är riktade mot honom/henne. Identifikationen kan också 
bero på att de förhållanden som beskrivs i berättelsen liknar barnets egna så att barnet 
känner igen sig (projektion) (Møhl & Schack 1981, s.101ff.). 
 
2.3.2 Läsutbyte 
 
Varför läser du? (1997) av Sten Furhammar, högskolelektor vid Högskolan i Borås, 
tillkom under SKRIN projektet (Projektet för skriftkultur och mediebruk i nordiska 
familjer) (startade i årsskiftet 1986/87). Studiens syfte var att undersöka läsvanor samt 
olika individers uppfattningar av läsutbyte. Boken tar sin utgångspunkt i familjen för att 
få med personer av olika kön och ålder, och handlar alltså ej specifikt om barn. Det som 
är av intresse för mitt arbete är de fyra kategorier av läsutbyte som Furhammar 
utvecklar utifrån det intervjumaterial han fått in. Jag har därför inte gått in på och 
redogjort för analysen och resultatet av undersökningen. Kategorierna syftar till att 
beskriva hur och varför en person läser och inte vad personen i fråga läser (Furhammar 
1997, s.8, 19,136).  
 
Furhammar skiljer mellan upplevelse som erfarenhet och upplevelse som förströelse. 
Som erfarenhet är läsning personligt berikande, vidgar vyer och ökar läsarens kunskap 
om sig själv och tillvaron. Läsning som förströelse lyfter läsaren ur verkligheten och får 
henne att glömma tid och rum. De kategorier för läsutbyte som Furhammar har utarbetat 
behandlar relationen mellan läsare och text och består av två olika dimensioner. Den 
första dimensionen, personlig respektive opersonlig läsning, handlar om huruvida 
läsaren identifierar sig med och jämför den egna personliga verkligheten med läsningen 
eller inte. Den andra dimensionen, upplevelseläsning respektive instrumentell läsning, 
handlar om huruvida läsningen syftar till att ge upplevelser eller om den ska vara till 
konkret nytta för individen. Flera av de fyra kategorier som kan bildas utifrån dessa 
dimensioner kan finnas i samma läsupplevelse eller lässituation (ibid., s.135, 138, 144). 
 
I ´opersonlig upplevelseläsning´ fungerar läsningen som förströelse, underhållning och 
tidsfördriv. Läsningen är opersonlig eftersom läsaren inte är en medagerande i 
berättelsen och inte heller läser in sin egen person och verklighet i berättelsen. Läsaren 
intar en observatörs roll i läsningen som därför inte blir så känslomässigt engagerande 
eftersom den egna personen inte berörs. Boken kan dock upplevas som spännande och 
rolig, men att få reda på berättelsens upplösning är viktigare än de upplevelser en läsare 
kan få (ibid., s.137ff.).   
 
´Personlig upplevelseläsning´ sker utifrån läsarens erfarenheter, minnen och värderingar 
och läsupplevelsen präglas på så vis av den personliga identiteten. Texten bearbetas 
genom en reflekterande läsning och kan ge läsaren erfarenheter. I denna typ av läsning 
är upplevelserna som en person kan få ut av berättelsen viktigare än historiens 
upplösning (ibid., s.140f.). Furhammar menar att läsaren kan uppleva en berättelses slut 
som ett ”… vemodigt avsked till berättelsens skapade värld” (ibid., s.141). 
 
Den ´opersonliga instrumentella läsningen´ är nyttoinriktad och syftar till att läsaren ska 
införskaffa kunskap, information eller orientering inom ett ämne som läsaren inte har 
något personligt förhållande till. Den kunskap läsaren får av denna typ av läsning ska på 
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en gång kunna överföras till praktiska situationer. Läsningen berör inte personen och 
leder inte till självinsikt (ibid., s.142). 
Den kunskap som läsaren får av ´personlig instrumentell läsning´ ska kunna överföras 
på sådana sammanhang och relationer som personen själv ingår i. Läsningen kan 
fungera som problembearbetning, självanalys, orosdämpning och tröst samt ge förslag 
på lösningar på olika problem. Genom att personen under läsningen reflekterar över den 
egna identiteten och den egna livssituationen kan läsningen leda till ökad självinsikt 
(Furhammar 1997, s.143f.). 
 
2.3.3 Läsandets cirkel 
 
Aidan Chambers, barnboksförfattare och litteraturpedagog, har skrivit de båda böckerna 
Böcker inom oss: Om boksamtal (1994) och Böcker omkring oss: Om läsmiljö (1995). 
Dessa är idéböcker främst riktade till lärare, men även andra vuxna som arbetar med 
barn, för hur dessa kan hjälpa barn att utveckla ett läsintresse och bli läsvilliga. Jag 
använder Chambers resonemang om boksamtal och läsmiljö i förhållande till hur dessa 
påverkar barns läsupplevelser. 
 
Chambers menar att läsning innebär att det tryckta ordet kan bli till ett drama som 
utspelar sig inuti läsarens huvud. Orden har ”… magiska egenskaper” och i dem kan 
läsaren ” … finna talande människor, händelser, idéer och tankegångar” som han/hon 
inte träffat på tidigare (Chambers 1995, s.68). Berättelser kan skrämma och roa, göra 
läsaren glad eller ledsen, och de kan förse läsaren med styrka och energi. Läsande är en 
aktivitet som utöver själva läsandet av en bok också består av val av bok, samt respons 
och reaktioner på de upplevelser en person kan få genom läsning. Allt detta ingår i det 
som Chambers kallar ´Läsandets cirkel´ (ibid., s.11, 68).  
 
Läsupplevelsen påverkas dels av yttre förutsättningar i den fysiska omgivningen samt 
av olika inre förutsättningar såsom intellektuella och känslomässiga attityder, 
förväntningar på läsningen, erfarenheter, kunskaper samt tidpunkten för läsningen. 
Dessa inre och yttre förutsättningar påverkar varandra, och de påverkar läsarens 
förväntningar och beteende. Om läsaren till exempel förväntar sig en positiv 
läsupplevelse är chansen större för att det blir just en positiv upplevelse. Sitter personen 
däremot obekvämt, blir störd i läsningen och är tvingad till läsning är risken stor att 
upplevelsen inte blir lika positiv. De inre förutsättningarna har större betydelse än de 
yttre, men de yttre förutsättningarna kan påverka de inre och vända dessa för eller mot 
en aktivitet (ibid., s.20f.). 
 
Med ´läsmiljö´ menar Chambers läsningens sociala sammanhang. Läsningen påverkas 
av olika faktorer som exempelvis den tid läsaren har på sig att läsa, om personen läser 
den bok han/hon vill läsa, inställningen till läsningen samt om det är läsning för nöjes 
skull eller om det är en ålagd uppgift. När läsning blir en plikt kan detta helt eller delvis 
förstöra nöjet. Friheten att välja bok gör också att läsaren blir mer öppen och positivt 
inställd till läsningen (1994, s.94; 1995, s.9, 42). 
 
Läsning är en social aktivitet. Läsaren är en mottagare av texten, men omtolkar, 
reflekterar och kritiserar samtidigt det han/hon läser. Läsning väcker minnesbilder ur det 
egna livet och detta påverkar läsupplevelsen. När en person har läst en bok vill han/hon 
ofta få tid att smälta den och leva kvar i den ett tag, för att därefter dela med sig av sina 
upplevelser och funderingar. De upplevelser och reaktioner läsaren får av läsningen kan 
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dels göra att han/hon vill få samma positiva upplevelse igen (så att personen läser om 
boken eller läser en annan bok), men det kan också leda till ett behov av att få prata om 
boken med andra människor. I boksamtalen får läsaren chansen att utforska och få 
respons på de känslor och funderingar som läsningen framkallade. Dessa boksamtal kan 
vara både formella (som i skolan) eller informella (som mellan kamrater) (Chambers 
1994, s.14, 21, 104; 1995, s.16, 104). 
 
Chambers menar att det går att placera in det som människor säger när de utbyter 
läserfarenheter i tre kategorier. Dels utbyts entusiasm och uttrycks gillanden samt 
ogillanden om olika faktorer såsom genre, handling, berättarteknik, personer och miljö i 
boken och så vidare. Dels diskuteras sådant som var otydligt och svårt att förstå i boken. 
Slutligen handlar boksamtalen om att finna mönster i stil, form, berättarteknik, 
händelser, symboler, motiv och så vidare. Dessa olika delar av boksamtalen kommer 
utan någon speciell ordning och styrs utifrån läsarens behov. Samtal om böcker, menar 
Chambers, vidgar och fördjupar en person som läsare eftersom han/hon får reflektera 
över varför en text framkallat en viss reaktion eller upplevelse (1994, s.17ff., 93f; 1995, 
s.105). 
 
2.3.4 Läsning är erfarenhet 
 
Children talk about books: seeing themselves as readers (1985) är skriven av Donald 
Fry, Head of English vid Whitley Abbey Comprehensive School i Coventry. Boken 
behandlar hur barn ser sig själva som läsare, och bygger på intervjuer med sex barn i 
åldrarna 8-15 under en åttamånadersperiod.  
 
Fry menar att läsning har flera dimensioner. När ett barn förlorar sig i en bok är det inte 
alltid medvetet om vad som påverkar dess uppfattning, upplevelse och reaktion på en 
berättelse. Det kan i berättelserna finnas representationer av barnets egna omedvetna 
funderingar och problem. Det som gör att ett barn fäster sig vid en viss bok är en 
omedveten rörelse mot den upplevelse en bok erbjuder. Att vissa barn aldrig får detta 
förhållande till en bok kan bero på det sätt skolan förhåller sig till läsning, då det inte 
handlar om mötet mellan barnet och en genuin berättelse. Det finns en risk att 
skolundervisningen kopplar bort upplevelsen i läsningen och koncentreras på att ge 
barnen ett utökat ordförråd, lära dem att skriva och så vidare (Fry 1985, s.101f., 107f.). 
 
För att kunna följa med i en berättelse krävs två komponenter, ´föreställningsförmåga´ 
(picturing), och ´minnet´ (remembering). Föreställningsförmåga innebär att läsaren kan 
få en bild av, och förståelse, för berättelsens miljö, personer och så vidare, något som 
olika läsare har olika lätt för. Om en berättelse utspelar sig i en miljö som liknar 
läsarens så har denne lättare att föreställa sig platser och personer. Filmatiseringar av 
böcker kan hjälpa läsaren att föreställa sig berättelsen och kan också bekräfta den egna 
föreställningen. Bilderna från TV och film kan dock också vara så starka att de ersätter 
det som läsaren vill föreställa sig. Den andra komponenten, minnet, påverkar hur en 
berättelse uppfattas. Det kan vara svårt att hålla en berättelse i minnet under tiden som 
den utvecklas, samtidigt är det just helheten av upplevelsen av en berättelse som gör att 
barnet uppskattar den. Unga läsare orkar kanske inte läsa flera sidor åt gången och de 
vet inte vad som är viktigt att lägga märke till och komma ihåg. Det tar tid för en läsare 
att lära sig att det är en skillnad i att komma ihåg en berättelse som helhet och att 
komma ihåg hela berättelsen (Culler, se Fry 1985, s.104ff.). 
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Läsning innebär tolkande. Tolkandet ska inte ses som ett sätt att hitta meningen med 
texten, utan vad texten kommer att betyda för varje enskild läsare utifrån dessas 
erfarenheter och behov. Läsaren läser in sig själv i berättelsen och kan på så vis lära sig 
om sig själv och läsningen kan på så vis fylla omedvetna behov (Fry 1985, s.106f.). På 
så vis ger läsning erfarenheter, eller som Fry (ibid., s.107) uttrycker det:  
 
 We value fiction not because it is about experience, but because it is experience …  
 
Intresset för läsningen kommer ur att läsaren gör berättelsen till sin egen och ser sig 
själv i berättelsen. Läsarens roll som betraktare är enligt Fry mer aktiv än vad ordet 
föreslår. Läsaren tar emot berättelsen när han/hon läser, men skapar den samtidigt 
genom sin egen fantasi och föreställningsförmåga. Barnets engagemang i berättelsen 
skiftar beroende på om de kan finna sig själva i den. Om berättelsen misslyckas med att 
fånga upp läsaren så att denna känner igen sig (kan ske omedvetet) så berör inte 
berättelsen läsaren (ibid., s.98f., 106). 
 
2.3.5 Lekfull läsning 
 
Lost in a book (1988) behandlar de psykologiska faktorer som ligger bakom den läsning 
som gör att en person fångas av en bok. Victor Nell är lektor och rektor vid the Health 
Psychology Unit vid University of South Africa där också undersökningen 
genomfördes. Boken gäller vuxna vana läsare, men då många av resonemangen är av 
generell karaktär har jag funnit stor nytta i denna bok. Nell koncentrerar sig på läsning 
av skönlitteratur eftersom han menar att denna är vanligast när en människa läser för 
nöjes skull (1988, s.2). 
 
Nöjesläsning sker utanför det vanliga livet och är en frivillig aktivitet. Nell använder sig 
av begreppet ”ludic reading”10 som en beteckning för en aktivitet som är frivillig och 
som läsaren engagerar sig i för aktivitetens egen skull. Denna ´läsning som lek´ (eller 
lekfull läsning) absorberar läsaren helt, sker inom ett speciellt tids- och rumsförhållande 
och utförs för dess egen skull utan yttre belöningar. Lekfull läsning innebär att läsaren 
antar rollen både som åskådare och deltagare i berättelsen. Läsaren kan genom 
läsningen förflyttas till en annan värld som kan upplevas som verklig men som läsaren 
vet är påhittad (ibid., s.2f., 215). Läsning som lek innebär att uppmärksamheten fångas 
och tidsuppfattningen kan på så vis förändras, det kan kännas som om läsningen endast 
pågått en kort stund när egentligen flera timmar förflutit (ibid., s.224). Det finns tre 
förutsättningar för lekfull läsning, nämligen läsförmåga/läsförståelse, positiva 
förväntningar på berättelsen och upplevelsen samt rätt bokval (beroende på intresse och 
textens svårighetsgrad). Förståelsen innebär att läsaren kan skapa mening av orden och 
texten så att dessa kan förmedla de belöningar boken har att ge (ibid., s.69, 78). 
 
Nell gör en åtskillnad mellan att ´fängslas´ (absorption) av en bok och att 
´hänföras´/hamna i ´lästrans´11 (entrancement/trance). Fängslad av en bok blir läsaren på 
grund av att läsning kräver koncentration för att en förståelse av texten ska bli möjlig. 
Det krävs alltså en medveten fokusering för att bli fängslad av en bok, vilket innebär att 
läsaren inte är så koncentrerad på sig själv. När en bok fängslar läsaren, genom dennes 
koncentration och uppmärksamhetsfokusering, kan läsaren förflyttas bort från den 
omgivande världen. Fängslad kan en person bli av all nöjesläsning, hänförelse är 
                                                 
10 Från latinets ludo – jag leker (Nell 1988, s.2) 
11 Jag använder begreppen ”att hänföras” och ”lästrans” som synonymer. 
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ovanligare och innebär ett förändrat medvetandetillstånd. Lästrans förflyttar läsaren, så 
att denne genom berättelsen blir en del av en annan värld, och tillför läsningen mer i 
form av upplevelse och inlevelse jämfört med att fängslas av en bok. När läsaren är i 
lästrans identifierar sig denne med, och lär känna, personerna i berättelsen. Ett tecken på 
lästrans är att läsaren inte kan eller vill sluta läsa. Trans innebär en högre grad av 
fängsling och gör att läsaren inte lika lätt distraheras av omgivande stimuli. (Nell 1998, 
s.1f., 72, 78, 243, 262ff.). Bäst beskriver dock Victor Nell (1988, s.264) själv skillnaden 
mellan att fängslas och att hänföras av en bok: 
 

… absorption holds one, but trance fills readers with the wonder and flavour of alternative 
worlds 

 
Läsning kan göra att läsaren känner kontroll över sitt liv. Läsning ger ´kontroll´ genom 
att läsaren bestämmer när han/hon ska läsa. När läsaren väljer att koncentrera sin 
uppmärksamhet på något annat upphör boken att existera. Läsaren bestämmer också 
själv i vilken takt han/hon vill läsa och på så vis få berättelsen avslöjad. Läsaren kan 
skifta mellan att skumma igenom texten och att verkligen ägna den uppmärksamhet, 
läsaren kan också gå tillbaka och läsa om vissa delar av boken (ibid., s.248, 226). 
 
Lekfull läsning ger en hög nivå av ´anspänning´12. En paradox blir då att läsaren ofta 
uppfattar nöjesläsning och läsning av en bra bok som avslappnande och som en aktivitet 
som inte kräver så mycket ansträngning. Men Nell menar att ”… perceived relaxation is 
in fact misperceived arousal” (ibid., s.252). Läsning som arbete upplevs kräva mer 
ansträngning av läsarna, men nivåerna för anspänningen är ofta lägre vid denna typ av 
läsning än vid nöjesläsningen. När det finns krav utifrån på läsaren om ett svar eller 
respons på en text ökar detta upplevelsen av en text som svår och ansträngande att läsa. 
Desto mer krävande läsaren upplever läsningen, desto lättare blir han/hon distraherad av 
annat (ibid., s.74, 252, 260). Läsning av en bra bok upplevs av läsaren kräva mindre 
ansträngning för att kunna bibehålla koncentrationen än läsning av en dålig bok. 
Tjusningen med lekfull läsning ligger just i att den inte kräver så mycket (medveten) 
ansträngning. Nöjesläsning tar endast en liten del av läsarens bearbetningsförmåga i 
anspråk men upptar all den medvetna uppmärksamheten och koncentrationen (ibid., 
s.75f., 209, 260). Trots detta upplevs lekfull läsning som lätt och obesvärande och det är 
lättare för läsaren att koncentrera sig ”… as if the work of concentration … is done for 
him by the task” (ibid., s.75).  
 
En del av nöjet med läsning är att läsaren kan förflyttas till en annan värld. För att detta 
ska vara möjligt krävs föreställningsförmåga. Kan inte läsaren skapa bilder av miljön 
och berättelsen påverkar detta läsupplevelsen. Att skapa dessa bilder kräver dock 
ansträngning, är tidskrävande och kan upplevas som stressfullt. Detta kan vara en av 
förklaringarna till att läsare ibland föredrar enkla förklaringar och beskrivningar, 
eftersom mer komplexa sådana kräver ansträngning och arbete för att skapa och 
upprätthålla (ibid., s.216ff., 246). Att läsa kräver en mer automatiserad och medveten 
uppmärksamhet än exempelvis TV-tittande. TV skapar språk och bilder vilka ger 
sammanhang och mening, medan detta är något som måste skapas mellan läsare och 
text. Detta gör att läsning kräver mer ansträngning samtidigt som det ger läsaren en 
större frihet. Friheten ligger dels i att läsaren skapar egna bilder och på så vis både 

                                                 
12 Nell använder begreppet ”arousal” viket direktöversatt blir uppvaknande. Jag menar dock att 
anspänning bättre beskriver innebörden i det som Nell menar med arousal, och använder mig därför av 
det ordet. 
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föreställer sig, och skapar, berättelsen och dels i kontrollen över när och hur läsningen 
ska ske. Den uppmärksamhet och koncentration som krävs av en person när denne läser 
gör att andra stimuli blockeras, TV-tittaren har däremot mer möjlighet att 
uppmärksamma vad som händer runtomkring honom/henne. Det råder delade meningar 
bland läsare om ifall det är bäst att se filmatiserad version av en bok först eller att läsa 
boken först. För en del personer är friheten att själv få skapa bilder av miljöer, personer 
och händelser viktigt. För andra är dock bilderna på TV och i film en hjälp och 
underlättar när de sedan läser boken (Nell 1988, s.76, 227, 246f., 259). 
 
Det finns flera ´belöningar´ inbyggda i lekfull läsning. Genom att läsa kan en person 
förflyttas till en annan värld och kan på så vis koppla bort det verkliga livet och de 
problem som kan finnas i den. Läsaren kan genom berättelserna få nya upplevelser, lära 
sig att behärska rädslor samt testa sina egna känslor för de situationer som utspelas i 
berättelsen. Läsning kan också göra att humöret förändas genom det skifte i 
uppmärksamhetsfokus som läsning kräver. Läsning kan på så vis göra att en person 
känner sig lugnare, modigare, starkare och kunnigare (ibid., s.1, 240, 244). Läsning kan 
också leda till avslappning och en känsla av välbefinnande. Nell menar att olika fysiska 
förändringar inträffar i kroppen (andning, hjärtslag, muskelspänningar) under läsningen. 
Genom en omedveten feedback till läsaren ger lekfull läsning känslor av avslappning 
och välbehag (se också resonemanget ovan angående anspänning/avslappning) (ibid., 
s.9, 191f.). 
 
Nell presenterar en modell för vad som påverkar läsningen som lek, samt de beslut som 
tas vid lekfull läsning. Som det första steget (A) för att en person ska försöka sig på, 
samt uppnå, lekfull läsning krävs läsförståelse och förmåga att koncentrera 
uppmärksamheten för att kunna skapa bilder av, samt förstå, berättelsen. Läsförståelse 
innebär att läsaren inte behöver lägga energi på att avkoda texten. Läsningen är också 
beroende av att läsaren har positiva förväntningar på läsningen samt val av bok. Den 
fortsatta läsningen (steg B) är beroende av om läsningen upplevs som givande, samt att 
det finns någon form av belöning inbyggd i den. Motivationen ligger också i om 
läsningen används för att höja eller matta medvetandet, men även på styrkan av den 
omgivande stimuli som kan påverka läsarens uppmärksamhet. När läsarens 
uppmärksamhet är intensivt fokuserad på läsningen leder detta till att läsaren kan 
fängslas eller hänförs av boken (steg C). Lekfull läsning innebär att medvetandet fångas 
och kan förändras samt ändra innehåll (steg D). Läsning blir en sorts dagdröm och 
håller medvetandet upptaget även om läsaren fortfarande har kontrollen. Läsningen kan 
leda till avslappning allmänna känslor av välmående. Om en person väljer att fortsätta 
läsa en bok eller inte (steg E) är beroende av läsningens belöningar (om läsningen 
upplevs som trevlig, avslappnande, intressant, engagerande), och om dessa belöningar 
upplevs som mer givande än annan möjlig sysselsättning. Detta är något som är under 
övervägande under hela läsningen. Motiv att sysselsätta sig med andra aktiviteter kan 
dels komma inifrån individen (hunger, lust att se på TV eller prata och så vidare) eller 
ha sitt upphov utanför individen (hämta barnen på dagis, mamman som säger att det är 
dags att läsa läxor) (ibid., s.256ff.). 
 
Nell menar att det finns olika sätt att läsa beroende på om läsaren vill höja eller matta 
sin medvetandenivå och utifrån detta delar han in läsare i Typ A- och Typ B läsare. 
Denna indelning i lästyper är inte helt statisk men kan ses som stabil och generell, även 
om en Typ A läsare vid något tillfälle kan vara en Typ B läsare och tvärt om. Läsning är 

22 



för en Typ A läsare ett sätt att fly13 från eller koppla bort självmedvetenhet, oro och 
ångest i det verkliga livet. Dock kan oros- och ångestnivåerna, om de är för höga, 
blockera läsningen eftersom de kan hindra läsaren att leva sig in i boken, eftersom oron 
och ångesten finns kvar i medvetandet. Läsningen används alltså av Typ A läsaren för 
att flytta uppmärksamheten bort från problem. Typ A läsare är bokslukare men de blir 
sällan hänförda av berättelsen. Att hamna i lästrans kan alltså ske för en Typ A läsare 
men det är mycket vanligare för en Typ B läsare. Läsning ses som ett sätt att slå ihjäl 
tiden (killtime) istället som ett tidsfördriv (passtime). För Typ B läsare fungerar läsning 
som ett sätt att leva sig in i de händelser och personer som beskrivs i berättelsen. 
Läsaren kopplar samman och jämför det som beskrivs i böckerna med det egna livet och 
läsningen kan på så vis leda till självinsikt och fungera problemlösande. För en Typ B 
läsare är det viktigt att böckerna engagerar och hänför. Misslyckas boken med detta är 
det troligt att läsaren väljer att ägna sin uppmärksamhet åt någon annan aktivitet. 
Eskapismen för en Typ B läsare handlar om att koppla bort sig själv genom en 
förflyttning i tid och rum, medan eskapismen för Typ A läsaren handlar om att fly 
obehag. På så vis kan sägas att Typ B läsaren har positiva förväntningar på läsningen, 
och Typ A läsaren vill undvika obehag. Nell menar att Typ B läsaren läser färre böcker 
än Typ A läsaren men upplever ett djupare engagemang i dem (ibid., s.228ff., 254). 
 
2.4 Sammanfattning 
 
Läsning kan ses som en dynamisk process där olika faktorer inom och utom barnet 
påverkar upplevelsen av en berättelse. Läsupplevelser är unika och skiljer sig åt från 
person till person eftersom de skapas i mötet mellan den individuella läsaren och texten. 
Läsning kan ge många olika sorters upplevelser, och olika läsare söker sig till texter 
med olika förväntningar på, och motiv för, läsningen. Detta har visat sig bland annat i 
de fyra kategorierna för läsutbyte av Furhammar samt i Nells indelning av läsare i Typ 
A och Typ B. Läsning kan för läsaren ha olika funktioner som till exempel tidsfördriv, 
ledande till avkoppling, problemlösande, ett sätt att inhämta kunskaper, som ett sätt att 
få upplevelser och så vidare. Dessa olika funktioner kan ses både som mål för, och 
belöningar av, läsningen.  
 
Läsning kan om förutsättningarna är de rätta leda till känslor av välbehag, avkoppling 
och glädje. Läsupplevelsen är beroende av, och påverkas av, flera olika faktorer inom 
och utom barnet. Det är viktigt att barnen har en förmåga att uppfatta och förstå vad en 
text handlar om. Detta är viktigt för att barnet ska kunna skapa bilder av berättelsen och 
få ut en upplevelse av den. Det är på så vis viktigt att texten inte är för svår, så att barnet 
inte förstår, och att den inte är för lätt så att barnet tappar intresset för texten. 
Upplevelsen av en text är också beroende på de omsändigheter i vilken den läses. 
Barnets förväntningar på läsningen påverkar de upplevelser de får, finns det till exempel 
frihet i läsningen är chansen större att barnet får en positiv läsupplevelse. I skolan är 
läsning ofta förknippad med krav på respons och förståelse av en text, något som kan 
förta nöjet av att läsa. Också den fysiska läsmiljön påverkar läsningen, barn föredrar till 
exempel att sitta bekvämt när de läser, och att sitta i en miljö utan störande element. 
 
Läsning är en aktivitet som kräver koncentration och uppmärksamhet och kan därmed 
upplevas som ansträngande. Barn har svårare än vuxna för att koncentrera sin 
                                                 
13 Nell menar att termen ”escapism”, att fly eller eskapism, är ett negativt laddat ord och bör egentligen 
ses som en synonym för fantiserande. Dock är ordets ursprungliga innebörd i samband med att det 
används om Typ A läsare det rätta att använda (Nell 1988, s.32, 228).  
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uppmärksamhet under en längre tid, vilket kan göra att de söker sig till sådana 
aktiviteter som inte kräver lika mycket ansträngning som läsning. Koncentrationen 
underlättas om barnet upplever en text som meningsfull och intressant. 
Uppmärksamhetsfokuseringen kan också underlättas genom att uppmärksamheten hela 
tiden fångas av nya oväntade överraskningar i texten. För att barnet aktivt ska orka 
fokusera sin uppmärksamhet och koncentration på en text krävs att det känner sig 
motiverat. Motivation kan komma inifrån läsaren och kan springa ur ett genuint intresse 
för texten, men motivationen kan också påverkas av yttre faktorer, exempelvis läsning 
för att klara en skoluppgift. Läsning med genuint intresse och motivation ger oftare 
lustfylld läsning och leder oftare och lättare till hänförelse av en text, än då 
motivationen för att läsa kommer utifrån. Den genuina motivationen eller intresset för 
en text kan komma ur en fascination av berättelsen där barnet till exempel identifierar 
sig med någon av karaktärerna i den. Intresse för en text bör skiljas från preferens för en 
text som innebär en större villighet att acceptera ett visst läsmaterial framför ett annat.  
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3 Teori 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för hur 
empirin analyserats. Inledningsvis presenteras teorin så som den ursprungligen 
utformats, för att sist i kapitlet kopplas samman med läsning. 
 
Som teoretisk utgångspunkt för att tolka barnens utsagor om läslust och läsupplevelser 
har jag använt teorin om flow. Ordet flow kommer ur engelskan och betyder 
tillströmning eller flöde (Nationalencyklopedin 2004-02-23). Som teori utvecklades 
flow14 av psykologen Mihály Csíkszentmihályi15 verksam vid den psykologiska 
fakulteten vid University of Chicago. Teorin grundar sig på undersökningar om när och 
varför människor känner glädje och lust. Dessa undersökningar utgår bråde från faktorer 
inom och utom personen som kan påverka upplevelsen av flow. Csíkszentmihályi vill 
med den moderna psykologins hjälp besvara frågorna om när människan är som 
lyckligast och hur det känns att uppleva glädje.  (1997, s.18, 334; 1990, s.40). 
 
Teorin om flow är alltså inte utvecklad för undersökningar om läsning och 
läsupplevelser, och jag har heller inte funnit någon tidigare undersökning inom området 
för studier av läsupplevelser som använder flow som teoretisk utgångspunkt. Valet av 
flow som teori kommer ur att jag tänkte att flow kanske kunde fånga upp det något som 
är den lustfyllda läsningen. Självklart kan en läsare få många olika intressanta, 
lustfyllda och spännande upplevelser av en text utan att de behöver betecknas som 
flowupplevelser. Min utgångspunk är dock att undersöka om flowteorin är användbar 
för att fånga upp, undersöka och beskriva den läsning som kan leda till lustkänslor och 
välbefinnande. 
 
Jag har använt mig av följande böcker av Mihály Csíkszentmihályi; Flow: den optimala 
upplevelsens psykologi (1997) samt Finna Flow: Den vardagliga entusiasmens 
psykologi (1999). Jag har också använt mig av artikeln Att uppleva ”flow” skriven av 
Csíkszentmihályi och publicerad på svenska i Om kreativitet och flow (1990). För att 
tydliggöra hur flow kan kopplas till läsning, har jag använt resonemang hämtade från 
litteraturgenomgången och avsnittet om läsupplevelser. 
 
3.1 Flow 
 
Flowupplevelser är oberoende av kön, ålder och kultur. Upplevelsen av flow beskrivs 
ofta som spännande, självförverkligande, njutningsrik och ledande till en känsla av 
upptäckt. Flow leder till att människan känner att hon har kontroll över sina handlingar 
och formar sitt eget öde. Det finns, i flowupplevelser, ingen oro eller några skäl för 
personen i fråga att ifrågasätta huruvida han/hon är på rätt väg eller inte, känslorna är i 
harmoni med varandra. Flow innebär en känsla av upprymdhet och glädje som en 
person kommer ihåg länge. Upplevelser av flow kan på så vis bli till exempel på hur 
personen i fråga tycker att livet bör vara. Denna upplevelse av flow är sin egen belöning 
och inte ett sätt att nå yttre belöningar. Det finns därför inga dolda motiv för att utföra 
en handling som leder till flow (Csíkszentmihályi 1990, s.41; 1997, s.19, 21, 61, 64, 99; 

                                                 
14 Jag har valt att inte översätta ordet flow till svenska främst för att jag inte upplever att möjliga svenska 
ord såsom exempelvis flyt (flytupplevelser, flytaktiviteter) på samma självklara vis fångar upp teorins 
essens. 
15 Csíkszentmihályi är ett ungerskt namn och uttalas ”chick-SENT-me high” 
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1999, s.51f.). Csíkszentmihályi (1997, s.19) beskriver en flowupplevelse på följande 
vis: 
 

Det är detta som seglaren upplever när han håller upp mot vinden, blåsten rufsar om i hans 
hår, båten skjuter genom vågorna som ett föl – segel, skrov, vind och hav vibrerar i en 
harmoni som sjunger i hans blod 

 
Flowupplevelser kännetecknas av en så djup koncentration på en uppgift att det hindrar 
personen från att uppmärksamma sådana stimuli som upplevs irrelevanta för uppgiften. 
Detta uppgående i en uppgift kan på så vis hindra en person från att lägga märke till att 
han/hon är hungrig eller har ont i huvudet. Även tidsuppfattningen förändras, flera 
timmar kan förflyta men kännas som bara en kort stund (Csíkszentmihályi 1990, s.41; 
1999, s.53f.). 
 
Upplevelser av flow inträffar oftast när en person utsätter sig för en utmaning eller 
anstränger sig för att åstadkomma något eftersträvansvärt. För att nå en flowupplevelse 
krävs att personen investerar hela sin uppmärksamhet i en uppgift och glömmer bort allt 
annat. När en människa investerar sig själv, och fokuserar tankar, intentioner, känslor 
och sinnesorgan på ett särskilt mål, till sin koncentrations yttersta gräns blir en aktivitet 
njutningsbar. Det krävs dock att målen som sätts upp är realistiska och svarar mot 
aktivitetens handlingsmöjligheter (Csíkszentmihályi 1997, s.20, 23, 64). 
 
3.1.1 Flowaktiviteter 
 
En flowaktivitet är en aktivitet som gör det sannolikt att flow ska uppstå, och vilken 
aktivitet som helst kan leda till flow. Om flow ska uppstå eller ej, avgörs i en 
växelverkan mellan en aktivitets yttre förutsättningar och individens bild av, och 
förväntningar på aktiviteten och vad den kan leda till. Flow är också oberoende av om 
handlingen kan ses som konstruktiv eller destruktiv eftersom det är upplevelsen som är 
av intresse (Csíkszentmihályi 1990, s.40; 1999, s.51). 
 
Flowaktiviteter framkallar ett tillstånd av vidgat medvetande. Aktiviteterna upplevs i sig 
själva så givande att det inte behövs någon annan belöning än att få upprepa upplevelsen 
för att en person ska vilja utföra aktiviteten igen. Denna belöning, som gör att en 
aktivitet känns givande och tillfredställande, finns inbyggd i flowaktiviteter. Belöningen 
ger psykisk energi som gör det lättare för en person att koncentrera sig på uppgiften. Det 
finns på så vis förväntningar på att en flowaktivitet ska få oss att må bättre både 
psykiskt och fysiskt. Samtidigt krävs det att en person investerar energi och 
uppmärksamhet i de flowskapande aktiviteterna innan de börjar bli njutbara. På så vis är 
flowskapande aktiviteter mer krävande än passiva aktiviteter vilket gör att de kan skapa 
ångest. Själva aktiviteten behöver inte vara behaglig medan den pågår, men leder på sikt 
till en känsla av herravälde och deltagande i att avgöra det egna livsinnehållet 
(Csíkszentmihályi 1990, 39f., 102; 1997, s.20; 1999, s.61, 95f.). 
 
Kännetecken för en flowaktivitet är att de uppmuntrar till koncentration och 
engagemang, förser personen med feedback, gör det möjligt att utöva kontroll och sätter 
upp mål. Med mål menas när en person väljer att investera sin uppmärksamhet i en 
speciell uppgift. Målen i en flowaktivitet är tydliga och ligger i linje med vad en person 
kan och vill, vilket underlättar möjligheterna för denne att koncentrera sig. Feedback 
innebär att flowaktiviteten ger tydliga signaler om resultatet, personen som utför 
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aktiviteten får genast reda på hur han/hon klarade sig (Csíkszentmihályi 1990, 40; 1997, 
s.97; 1999, s.42, 51). 
 
Aktiviteter som verkar genom sinnet, som läsning, är av symbolisk natur i och med att 
de är beroende av språk, matematik eller andra abstrakta system. Handlingarna är på så 
vis begränsade till bearbetning av begrepp. För att kunna njuta av dessa aktiviteter krävs 
skicklighet inom det symboliska området (Csíkszentmihályi 1997, s.147). 
 
Vuxna människor upplever oftare flow på arbetet än på fritiden eftersom arbete, liksom 
flowaktiviteterna, har inbyggda målsättningar, regler och utmaningar som kräver 
koncentration och engagemang. De inbyggda belöningarna är dock lättare att hitta ju 
friare en person är att själv bestämma målen och påverka dessas svårighetsgrad. Arbete 
kräver dock koncentration som är en av förutsättningarna för att flow ska uppstå 
(Csíkszentmihályi 1997, s.188; 1999, s.79f., 84, 87, 103). Till skillnad från vuxna 
upplever barn oftare flow på fritiden. Barn och ungdomar är ”… mindre lyckliga och 
mindre motiverade …” (1999, s.79) när de sysselsätter sig med något som de betraktar 
som arbete. Lek kräver mindre koncentration än arbete, men gör ändå att barnen känner 
sig lyckligare och mer välmotiverade (Csíkszentmihályi 1999, s.79f.) 
 
Det finns skillnader i förutsättningarna för att uppleva flow i jämförelse mellan aktiv 
och passiv fritid. Aktiv fritid, när en person sysselsätter sig med en hobby, leder oftare 
än passiv fritid till flowupplevelser eftersom den kräver koncentration och motivation. 
Passiv fritid, exempelvis TV- och videotittande, kräver en obetydlig mängd mental 
fokusering och kan, eftersom den inte kräver engagemang och att personen i fråga 
använder sin skicklighet, inte leda till flow. Människor söker sig ofta till de passiva 
aktiviteterna när de är trötta, ängsliga eller saknar självdisciplin eftersom de kanske inte 
orkar investera sin energi i en flowskapande aktivitet. I de passiva aktiviteterna har en 
person kanske inte alltid så roligt, men han/hon utsätter sig inte heller för uppgifter som 
går utöver den egna förmågan och på så vis skulle kunna skapa ångest 
(Csíkszentmihályi 1997, s.189; 1999, s.55, 60f., 95f.). 
 
En flowaktivitet skapar en sluten värld där människan agerar utan några tvivel på sig 
själv, vilket leder till känslor av lust och glädje. Om en person däremot oroar sig för hur 
andra uppfattar honom/henne riktas uppmärksamheten mot det egna självet, vilket gör 
att personen inte kan förlora sig i aktiviteten. Tävlingssporter kan leda till 
flowupplevelser så länge fokus inte ligger på att vinna eller imponera eftersom tävlingen 
då blir en distraktion. Faktorer som hindrar flow är om personen som utför handlingen 
känner oro, ängslan eller splittring av koncentrationen. En annan förutsättning för flow 
är förmågan att uppskatta tings egenvärde, exempelvis uppskattas inte en blomma 
enbart om den kan användas till ett särskilt ändamål (Csíkszentmihályi 1990, s.42; 
1997, s.98, 111ff.). 
 
För att flow ska uppstå krävs också att personens kompetens och uppgiftens karaktär 
motsvarar varandra. Är en uppgift för svår kan det leda till stress och ångest. Om en 
uppgift däremot är för lätt leder det till uttråkning. Det måste alltså finnas en balans 
mellan den egna förmågan och uppgiftens svårighetsgrad. Det är de aktiviteter som 
kräver störst mental ansträngning som oftast leder till flow (Csíkszentmihályi 1990, 
s.40f; 1999, s.61). Csíkszentmihályi (1997, s.100) menar att människan inte kan ”… 
njuta av att göra samma sak på samma nivå särskilt länge”. På så vis leder 
flowupplevelser till personlig utveckling eftersom de sporrar människor att hela tiden 
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söka större utmaningar och försöka bemästra svårare uppgifter (Csíkszentmihályi 1997, 
s.112f., 170). Det tar också energi att nå en flowupplevelse eftersom de kräver 
koncentration, engagemang och en känsla hos personerna att de gör något viktigt. En 
uppgift som upplevs som intressant och rolig är lättare att koncentrera sig på än en 
tråkig uppgift (Csíkszentmihályi 1997, s.48, 55). 
 
3.2 Läsning och flow 
 
I detta avsnitt har jag utgått från avsnittet Läsupplevelser i kapitel 2, och framförallt från 
resonemang hämtade från Victor Nell om lekfull läsning, för att visa hur läsning kan 
beskrivas som en flowaktivitet. Detta avsnitt bygger alltså på mina tolkningar och 
slutsatser, utifrån den litteratur som använts, om hur teorin om flow och läsning kan 
kopplas samman. 
  
Bland de olika intellektuella verksamheter en person kan sysselsätta sig med ”… är 
läsning den oftast omnämnda flowaktiviteten världen över” enligt Csíkszentmihályi 
(1997, s.145). Att läsa är en aktivitet som kräver koncentration och uppmärksamhet. För 
läsning krävs, utöver läskunnighet, förmågan att förvandla ord till bilder och en förmåga 
att leva sig in i berättelserna och personerna i dem. Men det krävs också enligt 
Csíkszentmihályi en förmåga att förutse intrigen, känna igen och identifiera olika 
kulturella och historiska sammanhang samt kunskaper för att kunna kritisera och 
bedöma olika litterära egenskaper i berättelsen och berättartekniken (1997, s.73f). 
 
Lekfull läsning och flowaktiviteter har det gemensamt att de har inbyggda belöningar 
och att de utförs för sin egen skull. Belöningarna består bland annat i att läsning: 

• kan ge läsaren en känsla av kontroll  
• kan leda till avslappning och känslor av välbefinnande 
• genom ett skifte i uppmärksamhetsfokus kan leda till att humöret förändras 
• gör att läsaren kan koppla bort, och av ifrån, det verkliga livet (då alltså 

eskapism kan fungera som en av belöningarna av läsning) 
• kan ge läsaren möjlighet att prova på olika identiteter och känslor 
• kan föra läsaren till en annan värld med nya spännande upplevelser 

 
Belöningarna kan sammanfalla med målen för läsningen. Ett mål skulle alltså för 
läsaren kunna vara att få en stunds avkoppling. Men målen behöver inte vara medvetet 
uppfattade av läsaren. En läsare kan till exempel genom läsningen omedvetet lära sig att 
behärska sina rädslor, vilket kan leda till känslor av kontroll och välbehag utan att 
läsaren kan precisera vad detta beror på. 
 
Förutsättningarna för lekfull läsning och flowupplevelser är också desamma: 

• Uppgiften och den egna förmågan måste motsvara varandra, därför krävs av 
läsaren bland annat läsförmåga och läsförståelse som motsvarar textens 
svårighetsgrad. Läsning kräver också föreställningsförmåga så att läsaren kan 
skapa bilder av miljön och personerna i berättelsen. 

• Läsning kräver precis som andra flowaktiviteter en medveten 
uppmärksamhetsfokusering och koncentration. På så vis är läsning en aktiv 
sysselsättning som kan upplevas ansträngande och energikrävande. Läsning kan, 
som flowaktiviteterna gör, uppmuntra till koncentration och engagemang genom 
att läsaren intresserar sig för och lever sig in i berättelsen. 

28 



• För att läsaren ska kunna hänföras av en berättelse (och uppleva flow) krävs att 
läsningen är befriad från självmedvetenhet, oro och ångest.  

• För att läsning ska fungera som en flowaktivitet krävs at den är sin egen 
belöning, och inte ett sätt att nå yttre belöningar. 

 
En tredje komponent i flowaktiviteter, förutom att de har tydliga mål och inbyggda 
belöningar, är att de förser personen med omedelbar feedback om hur denne klarar sig. I 
läsning består denna feedback av att läsaren upplever sig förstå texten och de 
sammanhang som beskrivs i den. 
 
Hur teorin om flow används för att analysera det empiriska materialet beskrivs i avsnitt 
4.3.1 i metodkapitlet. 
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4 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs och motiveras de val och överväganden som gjorts gällande 
metod. Jag har varit utförlig i mitt resonemang för att läsaren ska få större insyn i 
arbetet, och på så vis kunna ta ställning till arbetets trovärdighet. Först i kapitlet 
beskrivs hur litteratursökningen har gått till. Därefter beskrivs insamlingen av det 
empiriska materialet. Som analysmetod har jag valt att använda mig av hermeneutiken 
som presenteras sist i kapitlet där jag också visar hur den valda teorin använts i analysen 
och diskussionen. 
 
4.1 Litteratursökning och källkritik 
 
För att finna litteratur relevant för det aktuella ämnesområdet har jag använt mig av 
olika databaser, bibliotekskataloger och sökmotorer. De sökningar som gav de mest 
relevanta träffarna gjordes i LIBRIS och Borås Högskolas bibliotekskatalog Voyager. 
Sökningar gjordes även i LISA, ArtikelSök, Nordisk BDI – index samt på Internet med 
söktjänsten Google. Jag har använt mig av olika kombinationer av sökorden: barn, 
ungdomar, läslust, läsupplevelser, läsglädje, läsning, läsmiljö, läsvanor, lustläsning, 
läsintresse och så vidare. Jag har främst använt mig av sökfälten för ämnesord och 
fritext. Jag har försökt att vara grundlig i mina sökningar men är medveten om att det 
kan finnas relevant material som jag har missat. 
 
Mycket av den litteratur jag funnit har varit av äldre datum, men då mycket gäller 
teorier och teoretiska resonemang har jag ändå funnit den relevant och användbar. En 
del av den litteratur jag använder bygger inte på vetenskapliga undersökningar. I de fall 
då jag inte funnit annan litteratur som belyser de aspekter av barns läsning som tas upp, 
har jag använt denna litteratur ändå. Jag har förhållit mig kritisk till det material jag 
använt och inte använt sådan litteratur som jag inte upplevt som trovärdig. För att 
läsaren av detta arbete själv ska kunna ta ställning till trovärdighet och relevans har jag 
varit noga med att redovisa de olika texter jag använt mig av. 
 
4.2 Metod för empirinsamling 
 
Som insamlingsmetod av det empiriska materialet har jag använt mig av kvalitativa 
intervjuer. Jag upplevde att intervjuer bättre än andra metoder för insamling av ett 
empiriskt underlag, ger en möjlighet att te reda på barnens tankar och funderingar kring 
läslust och läsupplevelser. En risk med exempelvis en enkätundersökning som alternativ 
insamlingsmetod är att barnen på grund av exempelvis ovana, ålder eller skrivförmåga 
skulle ge korta och oprecisa svar. Risken för att göra feltolkningar eller missuppfatta 
upplevde jag också som större vid en enkätundersökning eftersom jag då inte, som jag 
kunde i intervjuerna, skulle kunna ställa om frågorna om det var något som jag 
upplevde som oklart. Intervjuer som insamlingsmetod av det empiriska materialet 
upplevde jag alltså som en bra metod för att genom en diskussion få fram, samt få en 
förståelse för, barnens tankar och uppfattningar om ämnet för detta arbete. 
 
Eftersom syftet med detta arbete har varit att undersöka barns läsupplevelser samt deras 
uppfattningar av läslust, var kvalitativa intervjuer användbara då de syftar till att 
undersöka personers sociala verklighet, samt hur personerna ifråga tänker och känner 
kring olika fenomen (Trost 1997, s.24). Jag har inte med denna undersökning velat göra 
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uttalanden eller dra slutsatser som ska gälla för alla barn i den berörda åldersgruppen. 
Det jag menar är av intresse är att få insikt i de olika uppfattningar som kan finnas. Med 
kvalitativa intervjuer är det inte viktigt hur många som uppvisar ett givet mönster, utan 
just att visa att det finns olika sätt att uppfatta en företeelse eller ett fenomen (Trost 
1997, 107ff.). 
 
4.2.1 Urval och kontakt 
 
Om syftet med en undersökning är att få kunskap om olika uppfattningar om ett 
fenomen bör det vara stor variation på intervjupersonerna. Ligger intresset däremot i att 
få bättre förståelse om ett visst fenomen eller en speciell företeelse bör 
intervjupersonerna vara så lika som möjligt (Hartman 1998, s.256f.). Denna 
undersökning har syftat både till att finna skillnader i barnens utsagor samt att ge en 
djupare förståelse för barns läsupplevelser och uppfattningar av läslust. Barnen kan 
sägas utgöra en homogen grupp i och med att de går på samma skola och alla är mellan 
9 – 12 år. Det kan, menar jag, ändå visa sig skillnader i uppfattningar i och med 
åldersskillnad och könsskillnad, men framför allt på grund av att upplevelser är 
personliga och olika från person till person. 
 
Urval av intervjupersoner styrs av det problemområde och de frågeställningar som är 
utgångspunkt för undersökningen eftersom intervjupersonerna bör ha relevant 
information att ge (Repstad 1999, s.67). Jag har i denna undersökning valt att avgränsa 
urvalet av informanter till barn i 9 - 12 årsåldern. Det som ledde fram till denna 
avgränsning var ett resonemang om att ifall barnen skulle kunna reflektera över, och dra 
slutsatser kring, sina läsupplevelser behöver de en viss läserfarenhet för att på så vis ha 
en erfarenhetsgrund att utgå ifrån. Jag hade föreställningen att barn i denna ålder skulle 
vara så säkra på sin läsning att de inte behövde lägga ner så mycket energi på att avkoda 
texten, utan kunde koncentrera sig på berättelsen och de upplevelser denna ger upphov 
till. Det är också barnen i denna ålder som brukar benämnas ”slukarbarn” då många 
befinner sig i en period av intensivt bokläsande.  
 
Jag valde att ta kontakt med mina informanter genom deras skola eftersom jag upplevde 
att detta skulle vara lättare att praktiskt genomföra än exempelvis kontakt genom ett 
bibliotek. Jag skickade ett brev till rektorn på skolan (bilaga 1) där jag presenterade mig 
själv och syftet med mitt arbete. Jag tog därefter kontakt med rektorn via telefon för att 
få dennes samtycke att genomföra intervjuerna på skolan och under lektionstid (Trost 
1997, s.93). Rektorn hade vid denna första telefonkontakt redan förhört sig bland 
klassföreståndarna om vilka klasser och barn som kunde tänkas vara intresserade 
(rektorn var under hela samarbetet mycket engagerad och till stor hjälp i att organisera 
intervjuerna, för vilket jag är mycket tacksam). Rektor och jag diskuterade vid detta 
tillfälle hur urval av barn samt kontakt med vårdnadshavare för dessas samtycke skulle 
gå till.  
 
Det bestämdes i samråd med rektorn att barnens klassföreståndare, efter att barnen 
anmält intresse, skulle välja ut barn till intervjuerna. Om barnen hade valts ut genom 
lottning skulle detta ha bidragit till en slumpmässighet i urvalsprocessen och på så vis 
minskat risken för styrda resultat (Repstad 1999, s.67). En risk hade då varit att barnen 
på grund av exempelvis blyghet inte skulle kunna bidra med så mycket information och 
analysunderlaget på så vis skulle ha blivit torftigt. Jag uttryckte önskemål om att lärarna 
skulle välja de barn som de uppfattade hade lätt för att uttrycka sig, fungera bra 
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tillsammans och skulle tycka att det var kul att bli intervjuade. Jag påpekade också att 
det inte endast behövde vara barn som läraren upplevde läste mycket, eftersom jag 
menade att barn med mindre läserfarenhet ändå kan bidra med att beskriva upplevelsen 
av läsning.  
 
Barnen fick alltså anmäla intresse för att bli intervjuade efter att klassföreståndaren 
informerat om intervjun. I brev till vårdnadshavare (bilaga 2) berättade jag vem jag är, 
förklarade intervjuernas syfte samt att allt material som samlades in skulle behandlas 
konfidentiellt. I brevet fanns en svarstalong där vårdnadshavarna fick ge sitt samtycke 
till intervjun. Jag var också, i inledningen på varje intervju, noga med att påpeka för 
barnen att det var helt frivilligt att svara på frågorna. ´Informerat samtycke´ innebär 
förutom konfidentiellitet och frivillighet att intervjupersonerna vet vad intervjuerna ska 
handla om. Vet intervjupersonerna på förhand för mycket om intervjun finns dock en 
risk att detta styr deras tankar i en viss riktning. Det gäller att finna en balansgång 
mellan att säga för mycket, och att säga för lite så att intervjupersonen inte har någon 
uppfattning om intervjuns syfte (Trost 1997, s.93ff.).  
 
Jag valde att i kontakt med skola samt brev till vårdnadshavare att inte nämna begreppet 
”läslust”. Jag tänkte att barnen kanske stött på begreppet i olika lässtimulerande projekt 
i exempelvis skola eller kommunbibliotek, vilket dock inte visade sig vara fallet. 
Barnens eventuella förförståelse om begreppet, tänkte jag, kunde ha påverkat intervjun i 
en viss riktning, så att jag på så vis inte skulle få fram barnens genuina utsagor om deras 
läsupplevelser. Jag var också noga med att påpeka att jag inte gjorde någon åtskillnad 
mellan olika typ av texter som barnen läste, jag var lika intresserad av deras upplevelser 
av serietidningar, som av sådant de läste på datorn eller i en bok. 
 
4.2.2 Intervjuernas genomförande   
 
Enligt Pål Repstad i Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (1999) 
är sex till åtta intervjuer tillräckligt för att ge mättnad i kvalitativa undersökningar 
(s.70). Jag har gjort intervjuer med åtta barn som intervjuades två åt gången, det blir 
alltså fyra intervjutillfällen. Innan dessa intervjuer, som utgör grunden för analysen, 
genomfördes gjordes en provintervju med två barn. Provintervjun, som spelades in på 
band och skrevs ut, gav mig möjligheten att se om intervjumallen fungerade, samt att 
analysera min roll som intervjuare. Att genomföra en provintervju visade sig vara 
mycket lärorikt. Jag upptäckte bland annat att jag i många fall missade de spår som 
barnen lade ut i sina svar, något jag tog med mig till, och var uppmärksam på, i de andra 
intervjuerna.  
 
Fördelarna med att intervjua två barn åt gången är att deras svar kan ge upphov till nya 
funderingar hos det andra barnet. Att diskutera med någon och dela med sig av egna 
tankar och funderingar kan också fördjupa förståelsen för ett ämne (Doverborg & 
Pramling Samuelsson 2000, s.29; Wibeck 2000, s.126). Jag tänkte också att om barnen, 
som alltså kände varandra, var två så skulle de minska eventuell nervositet och 
osäkerhet för att prata med mig som ju för dem var en okänd person.  
 
Till nackdelarna att intervjua mer än en person åt gången hör bland annat att barnen kan 
inta sina vanliga roller i gruppen och att det endast är ”godkända” åsikter som kommer 
fram (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s.30; Trost 1997, s.27). Det var detta 
jag försökte undvika när jag bad lärarna att para ihop barn som de upplevde fungerade 
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bra ihop. Överlag upplevde jag att barnen fungerade bra tillsammans. I två av 
intervjuerna samarbetade barnen mycket bra och utvecklade och fyllde i varandras 
resonemang. I en annan av intervjuerna var det ena barnet mycket rastlöst och störde på 
så vis sin kompis när denna försökte förklara olika resonemang. Detta gjorde att det 
senare barnet ibland tappade tråden och koncentrationen vilket påverkade kvaliteten på 
intervjun. Victoria Wibeck menar, i Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod, (2000, s.30) att om något barn ej kommer till tals kan man vända 
sig direkt till detta med en fråga, vilket var en teknik jag använde mig av när det 
behövdes.  
 
I planering av tid och plats för intervjuerna är det viktigt att platsen är lugn och ostörd 
och att intervjupersonen känner sig trygg där (Repstad 1999, s.72). Då intervjuerna 
skulle ske under lektionstid lämnade jag det till skolan att bestämma tidpunkt för 
intervjuerna, eftersom jag ville störa lärarnas planering så lite som möjligt. Jag hade 
önskemål om att endast genomföra en intervju per dag, för att på så vis kunna reflektera 
över eventuella misstag jag gjort samt förbättringar i upplägg och frågor som kunde 
göras. Det visade sig dock att det för skolan passade bäst om jag genomförde två 
intervjuer en dag16 och tre intervjuer två dagar senare. Detta visade sig fungera mycket 
bra.  
 
I intervjuer med barn är det viktigt att tidpunkten är rätt vald så att barnet inte känner sig 
trött, hungrigt eller avbrutet i någon mer spännande aktivitet (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 2000, s.26). Som jag nämnt ovan fick tidpunkt för intervjuer anpassas till 
vad klassföreståndarna tyckte var mest praktiskt. Rektorn menade att barnen skulle 
tycka att det var så roligt att bli intervjuade att tidpunkten nog inte skulle påverka 
intervjuernas kvalitet. Också Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson 
menar att barn tycker det är roligt att bli intervjuade eftersom en vuxen då ägnar dem 
hela sin uppmärksamhet (2000, s.30). Jag kunde märka skillnader i hur pratsamma 
barnen var i de olika intervjuerna. Det är dock svårt att i en del fall avgöra om detta 
berodde på tidpunkt så att barnen var trötta, eller om det berodde på personkemi mellan 
barnen, personkemi mellan barnen och mig eller någon annan faktor. 
 
Intervjuerna genomfördes i skolans bibliotek där barnen och jag fick vara helt ostörda. 
Att intervjuerna skulle ske i skolan och att detta kunde påverka barnens tankar i en viss 
riktning var jag medveten om innan intervjuerna och reflekterade över detta under 
intervjuernas gång. Att intervjuerna skedde i biblioteket påverkade barnen, som jag 
uppfattade det, på två sätt.  
 
För det första så gjorde platsen att barnen blev mer avslappnade. Vi satt i sköna fåtöljer, 
hade lätt för att hålla ögonkontakt och utan möbler mellan oss som skulle kunna fungera 
som avskärmande. Att barnen var omgivna av skönlitteratur gjorde, enligt min 
uppfattning, att de kopplade bort skolan och skolläsning, vilket på grund av barns 
följsamhet annars skulle ha kunnat påverka deras svar. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000) menar att barns följsamhet, att de försöker lista ut vilka svar det är 
intervjupersonen vill ha, blir större ju längre barnen går i skolan (s.44f.). Jag upplevde 
att barnen uttryckte de åsikter de hade och inte försökte anpassa sina svar efter vad de 
uppfattade var mina förväntningar, eller efter vad de i skolsammanhang kanske skulle 
ha svarat. 
                                                 
16 Den första intervjun var provintervjun. Jag fick dock gott om tid mellan intervjuerna så att jag hann 
reflektera över vad i intervjun som behövde förändras. 
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För det andra påverkades intervjuerna på grund av att de skedde i en omgivning av 
skönlitteratur att barnens tankar styrdes till just denna textform. Jag påpekade i början 
av varje intervju att jag var intresserad av all läsning, alltså även läsning av 
serietidningar och så vidare. Detta var något jag också i flera av intervjuerna påpekade 
under själva samtalet. Men jag får konstatera att intervjusamtalen kom att kretsa kring 
läsning av skönlitterära böcker. En annan faktor som kan ha påverkat samtalens 
inriktning på just böcker är att barnen främst associerar läsning till läsning av text i 
bokform. Läsning av serietidningar och andra texter kanske inte riktigt ”räknas”, något 
som skulle kunna vara inlärt från skolundervisningen. 
 
4.2.3 Upplägg av intervjuer 
 
Jag inledde varje intervju med att berätta för barnen hur lång tid intervjun beräknades ta, 
vad intervjun skulle handla om samt varför jag intervjuade dem och vad informationen 
skulle användas till. Detta är något som enligt Runa Patel och Ulla Tebelius (1987) är 
viktigt för att barnen ska se nyttan med intervjun och på så vis delge intervjuaren sina 
åsikter, erfarenheter och funderingar (s.104f.). Jag berättade också för barnen hur 
tacksam och glad jag var för att de ville ställa upp och hur viktiga deras åsikter var för 
mig och mitt arbete. Genom att få barnen att känna sig viktiga, kan en positiv relation 
skapas mellan dem och intervjuaren, i detta fall jag (Doverborg & Pramling Samuelsson 
2000, s.28).  
 
I provintervjun hann jag inte skapa en relation mellan mig och informanterna innan en 
av dem började prata om det som upplevdes vara syftet med intervjun, och jag fick sätta 
igång bandspelaren. Att jag och dessa barn inte hann skapa en uppfattning om varandra 
gjorde att denna intervju inte flöt på så bra och barnen intog en avvaktande ställning. 
Inför de andra intervjuerna var jag mycket noga med att verkligen låta barnen hinna 
skapa sig en uppfattning av mig och hinna slappna av innan jag satte igång 
bandspelaren och intervjun började17.  
 
När jag utformade förslag till frågor använde jag mig av de råd som ges i litteratur om 
intervjuer. Det påpekas bland annat att det språkbruk som används ska förstås av 
intervjupersonen så att denne uppfattar frågornas innehåll. Långa frågor, ledande frågor, 
förutsättande frågor, dubbelfrågor och så vidare ska undvikas (Patel & Tebelius 1987, 
s.109). Intervjupersonen ska inte avbrytas och ska ges tid att tänka efter och utveckla 
sina svar, därför bör intervjuaren inte vara rädd för tystnaden (Repstad 1999, s.75; 
Widerberg 2002, s.101). Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s.32) menar att 
barn visar med hela sitt kroppsspråk om tystnaden blir för lång.  
 
I intervjuer med barn är det särskilt viktigt att intervjuaren är en aktiv samtalspartner 
och visar intresse för det barnen säger. Intresse för barnens åsikter kan visas genom att 
intervjuaren nickar, ler och hummar, denna teknik kallas ibland probing och fungerar 
motiverande. Tar inte intervjuaren det som barnen säger på allvar finns en risk att 

                                                 
17 Något som jag tyckte fungerade mycket bra, var att börja med att fråga om barnen hade blivit 
intervjuade innan. Detta ledde ofta till att vi började prata om deras erfarenheter och ledde till skratt som 
gjorde att barnen slappnade av. Jag avslutade sedan intervjuerna med att fråga hur barnen tyckt det var att 
bli intervjuade (ett tips jag fått från min handledare), vilket var ett naturligt och välfungerande avslut 
(även om samtalen ofta fortsatte efter att bandspelaren stängts av eftersom en del barn hade så mycket att 
berätta om böcker som de tyckte om). 
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barnen tappar förtroendet för intervjuaren och på så vis inte delar med sig av sina 
tankar. Det finns också en risk att barnen tror att det finns vissa rätta svar, vilket skulle 
kunna påverka det resultat intervjun ger (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, 
s.28, 33, 43; Patel och Tebelius 1987, s.106; Chambers 1994, s.56f.). De frågor som 
används i intervjuer med barn bör vara av uppmanande karaktär så att de får barnen att 
utveckla sina resonemang. Exempel på sådana frågor är ”Berätta…”, ”Jag undrar…?” 
och  ”Hur tänker du då?”. Dessa frågor är inte lätta att endast svara ja eller nej på och 
upplevs ofta som lätta av barnen, samt visar intresse från intervjuarens sida (Chambers 
1994, s.62; Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s.34, 43). 
 
Genom att ställa frågor som utgår från konkreta händelser och beteenden får man också 
reda på barnens känslor och upplevelser, eftersom det kan vara svårt för dem att 
reflektera utifrån begrepp (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s.33; Trost 1997, 
s.39, 77).  Jag valde därför att ställa frågor om specifika böcker eller serietidningar som 
barnen kom ihåg (var lästes boken, hur barnen fått tag i den, var något speciellt bra eller 
dåligt med den och så vidare). När jag utformade förslagen på dessa frågor hämtade jag 
inspiration från de förslag på frågor som Aidan Chambers ger gällande boksamtal med 
barn (se Chambers 1994, s.114ff.).  
 
Jag utgick i intervjuerna från en så kallad intervjumall (bilaga 3). En intervjumall 
fungerar som en minneslista över de ämnen och frågor som ska diskuteras och bör inte 
vara alltför detaljerad. I användandet av en intervjumall kan intervjuaren vara öppen för, 
och följa upp de teman som dyker upp i intervjun. Intervjumallen ska också vara 
flexibel på så vis att ämnen och frågor kan strykas eller läggas till under arbetets gång 
(Repstad 1999, s.64f; Widerberg 2002, s.99f.). Den intervjumall jag använde bestod 
dels av rubriker för de ämnen som skulle tas upp och dels av förslag på frågor under de 
olika rubrikerna. 
 
I intervjun behandlades först frågor som skulle leda fram till utsagor från barnen om 
deras läsupplevelser. Jag gick därefter in på frågor som gällde barnens uppfattningar om 
begreppet läslust. När jag tog upp ett nytt ämne i intervjun inledde jag med allmänna 
frågor som sedan snävades in allt mer utifrån barnens svar. Genom denna så kallade 
´tratt – teknik´ menar Runa Patel och Ulla Tebelius (1987) att intervjuaren kan få en 
uppfattning om intervjupersonens referensramar och kan på så vis anpassa frågorna 
efter dessa (s.108).  Att inleda med allmänna frågor innebär också att intervjupersonen 
leds in på rätt spår (Hartman 1998, s.252). Denna intervjuteknik fungerar också 
motiverande eftersom intervjupersonen får uttrycka sig som den vill (Patel & Tebelius 
1987, s.108).   
 
Jag testade först min intervjumall under provintervjun och kunde konstatera att vissa 
frågor fungerade bättre och vissa sämre, vilket gav upphov till en hel del ändringar i 
mallen. Intervjumallen omarbetades under hela intervjuarbetets gång allteftersom jag 
blev mer på det klara med vilka frågor jag skulle ställa och hur, för att lättast nå fram till 
barnens läsupplevelser. Ett exempel på hur mallen förändrades är att jag från början 
bestämt att inte ställa specifika frågor om skolläsning. Jag upptäckte dock under 
provintervjun att det var mycket lättare för barnen att beskriva sina läsupplevelser om 
de jämförde skolläsning med fritidsläsning. Jag lade därför till ´skolläsning´ som en 
rubrik att utgå från i intervjumallen. 
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Jag lät i intervjuerna barnens svar bestämma vilka följdfrågor jag skulle ställa, samt i 
vilken ordning de olika ämnena i intervjumallen skulle tas upp. Frågorna formulerades 
och omformulerades också olika under intervjuerna samt i de olika intervjuerna. På så 
vis hade intervjuerna en låg grad av standardisering (Trost 1997, s.19; Patel & Tebelius 
1987, s.103). Frågorna hade en varierande grad av strukturering eftersom jag ville att 
barnen skulle få så stort svarsutrymme som möjligt samt för att jag ville styra svaren så 
lite som möjligt (Trost 1997, s.20). Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s.33, 
38) menar att vidare frågor ger barnen mer svarsutrymme, men att det samtidigt är 
lättare för dem att uttrycka sig om frågorna är mer preciserade. Jag var därför noga med 
att uppmärksamma hur barnen hanterade de olika frågorna och lät deras svar utgöra 
grunden för följdfrågorna. 
 
Varje intervju avslutades med att jag tackade barnen för deras hjälp och berättade att det 
hade varit jättespännande och intressant att prata med dem. Barnen fick också lyssna på 
en del av det inspelade intervjumaterialet något som Doverborg och Pramling 
Samuelsson föreslår (2000, s.29) och som visade sig vara mycket uppskattat av barnen. 
 
4.2.4 Bandinspelning och transkription 
 
Alla intervjuerna spelades in på band. Genom att spela in intervjuerna kunde jag 
koncentrera mig på det som barnen sa, något som skulle kunna vara svårt om jag hade 
fört anteckningar under själva intervjun (Trost 1997, s.50). Doverborg och Pramling 
Samuelsson påpekar också vikten av att det i intervjuer med barn finns möjlighet att 
behålla ögonkontakten under hela intervjutillfället (2000, s.25). En nackdel med 
bandinspelningen var att det ibland, om barnen talade tyst, var svårt att höra exakt vad 
de sagt. Jag upplevde annars att bandinspelningen fungerade bra. Endast ett barn 
verkade medvetet om bandspelare och mikrofon, men då detta barn var ofokuserat i 
övrigt tror jag inte att det var bandspelaren i sig som påverkade barnet. 
 
Efter varje intervju skrev jag ner funderingar som väckts under intervjusamtalet samt 
sådant som sagts och fäst sig i mitt minne. Jag skrev också ner sådant som jag trodde 
kunde ha påverkat vad som sagts, och inte sagts, under intervjun samt reflektioner kring 
barnens humör, samarbetsförmåga och så vidare. Jan Trost menar i Kvalitativa 
intervjuer att sådana minnesanteckningar kan väga upp att bandspelaren inte tar med 
mimik, gester och så vidare (1997, s.51f.). En annan fördel med att göra sammandrag 
efter intervjuerna är att dessa då fäster sig bättre i minnet och antecknandet ger upphov 
till ett kontinuerligt analysarbete (Widerberg 2002, s.95f.). Jag hade stor nytta av dessa 
anteckningar när jag skrev ut intervjuerna, men också under analysarbetet eftersom jag 
då kunde reflektera över varför och hur barnen sade vissa saker. 
 
Till nackdelarna med att spela in intervjuer på band hör att det blir långa utskrifter och 
det tar lång tid att skriva ut dem (Trost 1997, s.51). Eftersom syftet med detta arbete är 
att tolka innehållet i barnens utsagor och inte analysera ordval och uttryck behövde jag 
inte göra en ordagrann utskrift av intervjuerna. Jag valde därför att ordagrant skriva ut 
de delar av intervjuerna som kunde bli aktuella att ta med i arbetet, och endast skriva 
referat av de andra delarna, något som bland annat Repstad och Widerberg menar går att 
göra (Repstad 1999, s.86; Widerberg 2002, s.115). Jag har vid vissa tillfällen ändrat de 
citat jag använder från talspråk till skriftspråk. Detta menar Jan Trost går bra att göra så 
länge inte innebörden i citaten förvrängs (1997, s.97). 
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4.3 Analysmetod 
 
Utgångspunkten för analys och tolkning av det empiriska materialet tar jag i 
hermeneutiken. Jag beskriver nedan hermeneutikens ansats och därefter hur analysen 
gått tillväga. 
 
Hermeneutiken syftar inte till att finna egenskaper och innebörder för att möjliggöra 
mätning, istället vill forskaren skaffa förståelse och kunskap om hur, och varför en 
människa förhåller sig på ett visst sätt gentemot olika företeelser och människor i 
omgivningen. Människan är unik och kunskaperna om hennes unika villkor är 
överordnat kunskaper om det generella. Det går dock, genom att forskaren upptäcker 
mönster, att få kunskaper och en ökad förmåga att förstå, som kan generaliseras till att 
gälla en grupp människor (Sjöström 1994, s.76f., 86f.).  
 
Objektet för hermeneutiska undersökningar är människans ´livsvärld´. Med livsvärld 
menas inom hermeneutiken så som en människa upplever och tolkar sig själv och sin 
omvärld (Hartman 1998, s.161f.). Människan existerar inom vissa ramar och utifrån 
dessa tolkar hon omvärlden och handlar utifrån dessa tolkningar. Människan ses som 
intentionell, hon har alltså en avsikt med det hon gör (Sjöström 1994, s.75f.). 
Människan knyter olika mening till olika företeelser i sin livsvärld, och det är innehållet 
i dessa föreställningar som är intresset i hermeneutisk forskning. Forskningen går ut på 
att skaffa en förståelse hur människan ´föreställer´ sig världen, inte hur världen 
egentligen är (Hartman 1998, s.163). Livsvärlden går dock inte att observeras direkt 
utan ligger osynlig bakom människans beteenden. För att kunna nå förståelse och 
kunskap om livsvärlden måste forskaren tolka det observerbara beteendet, eller som i 
detta arbete barns utsagor (ibid., s.166).  
 
Tolkning kan ses som den process som leder fram till förståelsen för det fenomen som 
undersöks (Hartman 1998, s.162). När forskaren tolkar bär han/hon med sig sin 
´förförståelse´ vilket påverkar uppfattningen av undersökningsobjektets livsvärld. 
Förförståelse är den kunskap forskaren har med sig sen tidigare och använder sig av i 
tolkandet. Eftersom forskaren hela tiden tolkar utifrån sin egen förförståelse går det inte 
att nå en fullständig förståelse för en annan människa och dennes uppfattningar (ibid., 
s.165ff.). Det är därför viktigt att klargöra den egna förförståelsen för att kunna se hur 
denna påverkat de tolkningar som görs. Det finns inget yttre sanningskriterium för 
tolkningarna, men de kan vara mer eller mindre rimliga. Genom att klargöra 
förförståelsen kan trovärdigheten i tolkningarna avgöras (Sjöström 1994, s.83f.). 
 
I detta arbete är min uppgift att utifrån barnens utsagor tolka dels, om det går att finna 
uttryck för flow i utsagorna om läsupplevelser, och dels vilken betydelse som läggs i 
begreppet läslust. Det jag undersöker är dock, enligt Møhl och Schack, inte 
läsupplevelserna i sig, utan barnens verbaliserade reaktion gällande dessa. Denna 
verbalisering påverkas av barnens språkliga uttrycksförmåga och av olika psykiska 
faktorer som exempelvis blyghet och trötthet. På så vis får man enligt Møhl och Schack 
endast fram en liten del av upplevelsen (1981, s.21f.). Som vi sett ovan i avsnittet om 
intervjufrågor kan det vara svårt för barn att beskriva känslor och upplevelser. Detta 
visade sig tydligt när jag skrev ut intervjuerna. Ett par av barnen hade lättare än de 
andra att beskriva upplevelser och känslor. Jag kan dock, utifrån barnens utsagor 
gällande när och hur de läser, göra tolkningar angående de upplevelser de haft. Dessa 
tolkningar påverkas alltså av min förförståelse.  
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Min avsikt har varit att genom att tydligt visa och motivera de överväganden jag gjort 
och de slutsatser jag dragit under arbetets gång, ge läsaren insikt i min förförståelse. 
Kort kan dock återigen sägas att utgångspunkten för arbetet är att finna uttryck för flow 
i barnens utsagor om läsupplevelser. Min förförståelse innebär att jag tror att det är 
möjligt att göra denna upptäckt. Min förförståelse innebär också att jag tror att det går 
att uppleva flow i läsning av olika sorters texter. Jag tror också att olika faktorer i 
omgivningen påverkar läsupplevelserna och förutsättningarna för att uppleva flow, 
exempelvis om läsningen är ett tvång eller inte. Förförståelsen innebär också att jag haft 
en föreställning om att läslust kan tolkas på många olika sätt, och den andra 
utgångspunkten för arbetet har alltså varit att få en tydligare bild av vad läslust 
egentligen är.  

 
I tolkningsarbetet för att förstå en människas föreställningar (och handlingar) pendlar 
forskaren inom hermeneutiken mellan del och helhet, i något som kallas ´den 
hermeneutiska cirkeln´. Det är människans föreställningar om många olika företeelser 
som utgör hennes livsvärld, och för att kunna förklara dessa måste forskaren försöka se 
till alla faktorer som kan ha påverkat dem. I analysen av materialet ska därför alla 
utsagor som rör den fråga som undersökningen vill ha svar på, sökas fram (Hartman 
1998, s.163, 167; Sjöström 1994, s.76f., 81f.). Den hermeneutiska cirkeln innebär att jag 
i tolkningsarbetet pendlat mellan en helhetsuppfattning av barnen, och det ämne som är 
utgångspunkten för undersökning, samt barnens utsagor om olika aspekter av ämnet. 
Utsagorna ger ny information som läggs till, och förändrar helhetsuppfattningen, vilket 
sedan i sin tur påverkat hur jag tolkat utsagorna. Jag har också i tolkningsarbetet försökt 
komma på alla tänkbara faktorer som kan förklara och belysa barnens utsagor. 
 
För att tillförlitligheten i de tolkningar som görs ska kunna bedömas måste grunden för 
slutsatserna tydligt redovisas. Förhållanden som talar för eller emot den ena eller andra 
tolkningen ska redogöras för, och slutsatserna som dras ska motiveras samt uttryckas 
tydligt och otvetydigt (Sjöström 1994, s.84ff.). Detta har jag försökt göra genom att 
redovisa hur jag kommit fram till de slutsatser och tolkningar som görs. Jag har använt 
mig av citat från barnen för att läsaren ska kunna se den grund min tolkning vilar på. 
Jag har försökt att visa vad som talar för och emot de tolkningar av empirin som görs. 
En del av arbetet med att ge läsaren möjlighet att själv bedöma trovärdigheten i arbetet 
har också varit att utförligt beskriva hur jag gått tillväga i mitt empirinförskaffande. 
 
4.3.1 Teori, analys och diskussion 
 
I kapitlet Analys av empirin presenteras intervjumaterialet. Jag har valt att dela upp 
analysavsnittet i två delar. I den första delen presenteras och analyseras barnens 
uppfattningar av begreppet läslust och de olika innebörder barnen kopplar till ordet. 
Analyskapitlets andra del behandlar barnens utsagor om läsupplevelser och vilka olika 
faktorer som påverkar dessa. I diskussionskapitlet tolkas och jämförs det empiriska 
materialet, så som det presenterats i analyskapitlet, med den valda teorin och använda 
litteraturen. 
 
Jag har i genomförandet av analysen utgått från vissa teman, eller ´nycklar´, hämtade 
från teorin om flow och försökt finna uttryck för dessa i barnens utsagor. Syftet med 
nycklarna har inte varit att uttömmande beteckna teorin, utan har fungerat som ett sätt 
att strukturera och genomföra analysarbetet. Användningen av nycklarna i analysen 
gäller kapitlets andra avsnitt om läsupplevelser.  
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Jag plockade i inledningen av analysarbetet ut alla utsagor som berörde de olika 
nycklarna, alltså utsagor som både kunde bekräfta och motsäga nycklarna. Jag var också 
öppen för möjligheten att barnens utsagor skulle kunna visa på andra teman och faktorer 
som inte täcktes av nycklarna. Jag har inte delat in analysen i avsnitt utifrån nycklarna 
eftersom de endast fungerat som en tankemall, samt på grund av att flera av nycklarna 
liknar och påverkar varandra. Alla nycklar berörs inte heller explicit i analysavsnittet 
utan först i diskussionen.  
 
De nycklar jag plockat ut ur teorin, och letat efter uttryck för i barnens utsagor är 
följande: 

• Rums- och tidsuppfattning. Teorin visar att flowaktiviteter leder till en förändrad 
rums- och tidsuppfattning. 

• Koncentration. Läsning har visat sig vara en aktivitet som kräver koncentration 
av läsaren. 

• Ansträngning. Läsning kan upplevas som både ansträngande samt ledande till 
känslor av avslappning och välbehag. 

• Belöningar. Om läsning ska kunna ses som en flowaktivitet förutsätter det att 
läsning har någon form av inneboende belöningar. Läsning kan ge olika 
belöningar och vad som är en belöning för en person behöver ej vara det för en 
annan. 

• Mål för läsningen. Denna nyckel hör, som jag visat i teoriavsnittet, samman med 
ovanstående nyckel gällande läsningens belöningar. Att ta del av belöningarna i 
läsning kan vara ett mål med läsningen. 

• Upplevelser. Det har visat sig att olika faktorer påverkar läsningen och 
läsupplevelserna. Bland dessa faktorer finns läsmiljö, bokval, förväntningar på-, 
frihet i- samt tidpunkt för läsningen och så vidare. Genom att försöka finna, och 
tolka, de utsagor som berör dessa olika faktorer kan kanske olika slutsatser dras 
om barnens läsupplevelser. 

 
Analyskapitlet och diskussionskapitlet har delats in i två olika avsnitt. Det första 
avsnittet, Läslust, behandlar den första frågeställningen för arbetet, nämligen vilken 
innebörd som läggs i begreppet läslust. Det är i det andra avsnittet, Läsupplevelser, som 
analysen och diskussionen sker utifrån teorin om flow. 
 
Jag har i analysavsnittet valt att belysa de resonemang som förs med citat från barnen. 
De namn som används är fingerade och har ingen koppling till de intervjuade barnen. 
Pojkarna har dock pojknamn och flickorna flicknamn, samma barn har också samma 
namn i alla citaten. Namnen är plockade från de fornnordiska sagorna, detta utan någon 
för arbetet relevant anledning.  
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5. Analys av empirin 
 
I det första avsnittet av detta kapitel analyseras barns uppfattningar av begreppet läslust. 
I det andra avsnittet analyseras barnens utsagor gällande läsupplevelser samt de olika 
faktorer som nämndes kunna påverka dessa. I detta avsnitt har jag, trots att det är långt, 
inte delat in i underrubriker eftersom de olika temana hänger samman och påverkar 
varandra. Jag vill också än en gång, för tydlighetens skull, påpeka att jag analyserar och 
tolkar barnens utsagor utifrån min förförståelse. Det kan därför finnas flera andra 
möjliga och rimliga tolkningar av empirin.  
 
5.1 Läslust 
 
Avsikten med detta avsnitt är att belysa vilken innebörd de intervjuade barnen ger 
begreppet läslust, inte att tolka barnens utsagor för att finna uttryck för upplevelser av 
läslust i deras utsagor av läsupplevelser.  
 
Begreppet läslust verkade vara relativt okänt för barnen, flera av dem menade att de inte 
hade stött på begreppet tidigare. Andra barn menade att de hade hört talas om läslust 
men inte visste vad det var.  
 
Det vanligaste svaret på frågan om vad läslust kunde vara, var ”lust att läsa”, ett svar 
som inte säger så mycket. När barnen hörde varandra reflektera kring begreppet började 
de dock utveckla sina funderingar och resonemang, vilket har gjort det möjligt att 
urskilja olika sätt som begreppet kunde tolkas och användas på av barnen. Det var 
vanligast att barnen beskrev läslust som lust att läsa, frågan blir då vilken innebörd 
barnen lägger i ordet lust. 
 
 När jag har läslust har jag lust att läsa liksom (Isa) 
 
Citatet från Isa skulle kunna tolkas både som ett uttryck för en villighet att läsa men 
också som ett uttryck för en vilja att läsa. Isa har tidigare i intervjun sagt att hon 
egentligen inte tycker om att läsa, vilket skulle kunna betyda att hennes utsaga kan 
tolkas som en större villighet att läsa en bok.  
 
Idun menar att läslust innebär en ”lust att läsa” och kontrasterar detta mot att vissa 
personer inte alls tycker om att läsa. Detta uttalande skulle kunna tolkas som att 
personer som känner läslust, tycker om att läsa, och känner en vilja att läsa.  
 

Jag skulle beskriva det som [tankepaus] som att man liksom läser, och gillar att läsa och 
läser mer. För att man vill själv. Det är den känslan man får att ´nu vill jag läsa´, att man 
bara vill ta en bok att läsa … (Idun) 

 
Läslust i tolkningen som en vilja att läsa, kan vara logiskt medvetet av barnen. 
Läslusten innebär i denna tolkning en längtan efter att få läsa som kan riktas både mot 
en särskild bok och mot läsning i allmänhet. 
 

Om man läser någon bra bok så blir man så [tankepaus] läser precis innan man ska sova, så 
måste man slå igen boken, så liksom bara ´jag måste somna nu så att jag kan läsa vidare i 
morgon´ (Tor) 
 

 … Att man bara väntar på att få läsa igen. Man måste läsa hur det går (Tor) 
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– Ja, man kanske har börjat läsa något, och så vill man läsa det jättemycket (Ask) 
– Ja, man bara längtar efter att få läsa (Ylva) 

 
Läslust förknippas ofta av barnen med läsning av enskilda böcker som väckt intresse 
och som upplevts som spännande och bra. Intresset ligger i att få reda på hur berättelsen 
utvecklar sig, samt i att få reda på berättelsens upplösning. Läslust sett på detta vis 
skulle kunna tolkas som ett uttryck för att läsaren blir fångad av en berättelse. 
 

[läslust är] en bra känsla om boken (Idun) 
 
[berättar om en bra bok hon läst] … Man kan inte sluta läsa, när man väl har börjat lite vill 
man bara läsa mer (Ylva) 

 
Läslust kopplas också samman med olika känslor och upplevelser. Barnen kan uppleva 
spänning i läsningen, vilket ofta förknippas med att de vill få reda på vad som ska hända 
i berättelsen. Att uttrycka känslor och upplevelser kan, som vi sett i metodavsnittet, vara 
svårt för barn. Följande två citat visar dock tydligt några känslor som barnen 
förknippade med begreppet läslust18. 
 
 Ja det pirrar och ´vad händer nu?´. Man vill krympa ihop liksom (Idun) 
 

Om det är en jättebra bok, så är det som när man måste sova. Då är det som, ungefär som 
en eller ett par dagar innan ens egen födelsedag, liksom det pirrar i magen, den pirrande 
känslan där. Att det är liksom brinnande som eld… (Tor) 

 
5.2 Läsupplevelser 
 
I detta avsnitt analyseras de olika faktorer som kan påverka barnens läsupplevelser så 
som dessa framkommit i intervjuerna. Även barnens läsvanor beskrivs i korthet även 
om syftet med denna undersökning inte är att undersöka eller utifrån det empiriska 
materialet försöka dra generella slutsatser om dessa.  
 
Genremässigt nämndes av barnen att de föredrog att läsa kärleksböcker, äventyrsböcker 
och deckare. Några barn föredrog en viss genre medan andra tyckte om att läsa böcker 
ur olika genrer. Det skilde sig också åt ifall barnen föredrog att läsa berättelser om 
verkliga livet eller inte. Gemensamt för de böcker som av barnen upplevdes som bra var 
att de fick attributen att de var spännande, roliga och att ”det hände saker” i dem. Just 
att det skulle hända saker i böckerna påpekades av barnen som viktigt. På så vis var de 
böcker som barnen upplevde som tråkiga och dåliga just de böcker som de inte 
upplevde hade någon spännande handling. 
 

– [Om böcker han tyckte var bra] De var väldigt spännande och det hände saker i dem. 
Vissa böcker tar det [paus] om de är tjocka böcker tar det lång tid innan det (Ask) 
– Innan det händer någonting (Ylva) 
– Ja, händer någonting, och jag gillar när det händer saker (Ask) 
 
… [Om dåliga böcker] Det händer ingenting i dem, eller också är det samma sak hela tiden 
(Ylva) 
 
[Om tråkiga böcker] Det är bara en massa text typ, inte mycket handling. Eller så tycker 
man att handlingen är mycket dålig (Frö) 

                                                 
18 De kursiveringar som kan förekomma i en del av citaten är gjorda av mig för att förtydliga vissa 
aspekter av barnens uttalande, och är alltså inte barnens egna betoningar av ord 
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Det kan handla om samma sak väldigt länge [i tråkiga böcker] och man blir trött på det. Det 
ska hända saker (Fenja) 
 
… Jag vill bara läsa när det händer något (Frö) 

 
Barnen läste inte endast barn- och ungdomsböcker även om dessa föredrogs då 
vuxenböcker kunde upplevas som svåra att förstå. Svårighetsgraden i böckerna 
varierade mellan barnen, men kunde också variera för det enskilda barnet. Bredden i 
barnens bokval kan speglas med några av de titlar som barnen nämnde som bra böcker, 
bland andra Alkemisten, Systrar i Jeans, Mannen som kunde tala med hästar, 
Prinsessan och mördaren, Sagan om ringen - trilogin och Jag saknar dig jag saknar 
dig. 
 
Barnen upplevde det som viktigt att de själva fick välja vilka böcker de skulle läsa. 
Viljan att bestämma över läsningen verkade sammanfalla med att läsningen skulle 
överensstämma med barnets förväntningar på berättelsen och läsningen.  
 

För man vet ju bäst själv vad man vill ha … (Frö) 
 
Det är lättare att läsa en bok [man valt] själv för då vet man vad man förväntar sig (Ask) 

 
Ett par av barnen brukade tipsa sina kompisar om bra böcker och använde sig själva av 
boktips från vännerna. Jag fick intrycket av att barnen litade på sina kompisars 
läsrekommendationer och att de i kompiskretsen ofta (stämde dock ej för alla barnen) 
läste samma eller likartade böcker. Men det verkade ändå vara den personliga smaken 
som styrde vilka böcker barnen tyckte om och inte kompisarnas läspreferenser. Ask gav 
dock uttryck för att om inte kompisarna delade ens synpunkter på en bok ”… då känner 
man sig lite utanför sådär”. 
 

… [En kompis] hade läst en bok och sa att den var spännande. Och så läste jag den och 
frågade när den skulle börja bli spännande. Då sa hon att det är den ju hela tiden, men det 
tyckte jag inte alls att den var (Fenja) 

 
Det vanligaste bokpratet med kompisar verkade gällda just boktips. Men barnen pratade 
också med sina kompisar om det var saker i böckerna som de inte förstått, eller om det 
var så att de ville dela med sig av sina läsupplevelser. Barnen menade dock att det 
endast var de bra böckerna som diskuterades. Jag fick intrycket att bokprat var vanligt 
förekommande då barnen ofta refererade till diskussioner de haft med sina kompisar om 
böcker.  
 

– Är det viktigt att man får prata om det man läser? (Intervjuare) 
– Ja för mig är det lite. Det är inte så jätteviktigt, men det känns liksom skönt att berätta 
också för andra, och tycka ´ni borde faktiskt läsa denna boken för den är bra´ (Idun) 
– Är det det man pratar om, att ge tips och så? (Intervjuare) 
– Ja, eller så kan det vara skönt att få släppa ut och inte bara ha det i huvudet (Idun) 
 
Ja, om det är en sån riktigt spännande så vill man berätta det direkt, om det är något 
speciellt (Ask) 

 
Hur barnen valde böcker var olika. För en del barn avgjorde titeln och framsidan vilka 
böcker de ville läsa, medan andra barn läste på böckernas baksidor. Inget av barnen 
nämnde att de vände sig till föräldrar, bibliotekarier eller lärare för att få boktips. 
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På frågorna om när barnen brukade läsa, samt när de föredrog att läsa, uppgav barnen 
att de läste mest på eftermiddagarna och på kvällarna innan de skulle sova. Läsning 
verkade inte var en aktivitet som barnen aktivt sökte upp eller längtade efter, förutom 
om de var på något spännande ställe i boken. Barnen menade att de brukar läsa när de 
har tråkigt och inte har något annat att göra. 
 

– Det är bara när man är hemma och inte har någonting att göra (Ylva) 
– Ja, när man är slö och så (Ask) 
– Ja, när man inte orkar göra något (Ylva) 
 
… [Man läser för att] det verkar spännande och så har man ingenting att göra (Idun) 

 
Läsning kan här ses fungera som tidsfördriv för barnen. Men barnen gav också uttryck 
för att det kunde vara skönt och avslappnande både psykiskt och fysiskt att läsa. Barnen 
gav också uttryck för att när de läste så kunde de koppla av och bort ifrån världen 
runtomkring. Isa berättade att hon egentligen inte tycker det är så kul att läsa, men att 
det kan vara skönt att sitta i soffan och läsa just för att hon då kunde sitta ner en stund.  
 

– Jag brukar inte längta efter att få läsa (Ylva) 
– Men det är rätt skönt att läsa (Ask) 
– Vad är det som gör det skönt att läsa? (Intervjuare) 
– Det är avslappnande, man får tänka sig bort från allt annat, vara i boken (Ylva) 

 
Barnen menade att de kunde känna sig trötta och avslappnade när de läst, men upplevde 
inte medvetet läsning som energikrävande eller ansträngande. Några av barnen menade 
att det var kroppen som blev trött men att de blev pigga i huvudet, medan andra barn 
menade att de inte blev pigga i huvudet heller. 
 

– Tar det energi att läsa? Är det jobbigt att läsa? (Intervjuare) 
– Nej (Ask och Ylva) 
– Eller man blir trött då (Ylva) 
– Ja, men man blir pigg i huvudet (Ask) 
– Men sen när man har läst boken så blir man slö och orkar inte resa sig upp från soffan 
(Ylva) 
 
Man kanske blir lite tröttare. Man gör egentligen ingenting, man bara sitter still. Det är bara 
hjärnan som gör något egentligen (Frö) 
 
Jag blir ofta pigg i huvudet, men ögonen blir jättetrötta (Ylva) 
 
Innan jag ska gå och lägga mig, om jag läser någonting då så brukar mina ögon sjunka ihop 
(Silje) 
 
Nej det tycker inte jag, man blir mest slö (Isa) 

 
Läsningen kunde också påverka och förändra barnens humör. I barnens utsagor finns 
uttryck för att bra böcker kunde göra dem glada. Isa berättar att läsning av bra böcker 
”… känns mysigt och man blir glad”. Men böcker kunde också ha en motsatt verkan då 
barnen kunde bli ledsna eller nedstämda av läsningen. Vilka känslor eller upplevelser 
barnen än fick kunde dessa stanna kvar även efter själva läsningen. 

 
[Svar på frågan om bra böcker får en att tänka på ett speciellt sätt] Man kanske blir glad av 
dom och så tycker man att annat också är roligt fast det kanske inte är så roligt (Fenja) 
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För man blir lite gladare om det är ett bra slut (Tor) 
 
– Typ om jag läser en bok som gjorde mig lite mer sorgligare så kanske jag blir lite mer 
tyst (Frö) 
– Berätta mer, om du kan (Intervjuare) 
– Om jag läser en rolig bok så kanske man skrattar hela tiden och berättar mer för 
kompisarna om vad som hände och så. Men om det var en bok man tyckte var sorglig så 
har man kanske inte så mycket att berätta egentligen, bara att de dog. Då har man inte så 
mycket att prata om, då är man mest tyst (Frö) 

 
Böcker kunde beröra barnen så mycket att de inte ville eller orkade läsa klart dem. Idun 
berättade om en bok där en av personerna dött och att hon gått och tänkt på det i flera 
dagar och att ”… sen slutade jag att läsa den boken, sen ville jag inte läsa mer”. Men 
böcker som upplevdes som obehagliga och/eller gjorde barnen ledsna kunde ändå 
upplevas som bra böcker, och som barnen gärna läste.  
 

… Ibland tycker jag att böcker är jättejobbiga att läsa, de kan vara deprimerande, eller det 
händer liksom [paus] det är jättedåligt i boken, men ändå bra (Ylva) 

 
Det var inte heller alla böcker som berörde och påverkade barnen. Detta var beroende 
av intresset för berättelsen samt vad i den som barnen fäste sig vid och tyckte var 
viktigt. 
 

[Böckerna] betyder olika mycket. Till exempel om någon dör så betyder det mer än om 
någon tar en macka (Frö) 

 
En del böcker som barnen läst och upplevt som bra kunde göra att de ville återuppleva 
eller få mer av de känslor och funderingar som läsningen väckt. Fenja berättade om en 
bra bok hon läst och sade att när den tog slut så kände hon att ”… kunde det inte vara 
lite längre”. När detta hände uppgav några av barnen att de läste om böckerna eller vissa 
speciella delar av böckerna, de andra barnen tyckte dock att det var roligare att läsa nya 
böcker eftersom spänningen vid omläsningen var borta. 
 

Som när jag läste Alkemisten och den tog slut så ville jag bara ha mer, så då började jag 
om från början (Ylva) 

 
Vissa böcker om man tycker att de är bra så kanske man vill läsa dem fort. Eller om de var 
bra kanske man vill läsa om en bit eller så. Så vissa gånger så bara ´oh det där var ju riktigt 
bra´ då vill jag läsa om (Fenja) 

 
Barnen hade olika favoritläseplatser som kunde variera från sängen, skrivbordet, TV-
soffan till en favoritfåtölj. Gemensamt var att barnen tycktes föredra att läsa i det egna 
hemmet eftersom de där kunde bestämma över läsningen och fick läsa i lugn och ro. 
 

Det är mysigare att läsa hemma för då kan man ta en macka eller ett glas saft (Isa) 
 
– Jag tycker om att sitta i soffan, jag tycker nog mest om att sitta hemma (Fenja) 
– Jag tycker om att sitta i min röda fåtölj (Isa) 
– Är det viktigt att man får sitta just i sin egen fåtölj? (Intervjuare) 
– Nej men det är skönast där, alltså i skolan är det inte lika kul (Fenja) 
– Där sitter man på en hård stol (Isa) 

 
Även om barnen har olika favoritplatser för sin läsning verkar det inte som om platsen i 
sig är det viktiga, utan läsningen påverkas av olika faktorer i läsmiljön. Alla barnen 
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nämnde som viktigt att det skulle vara tyst runtomkring dem när de läste. Andra faktorer 
som barnen nämnde som viktiga eller önskvärda var att de fick sitta bekvämt, att det var 
lagom varmt och ljust samt att de fick vara ifred när de skulle läsa. Det verkade också 
som om barnen reflekterade över läsmiljön när de skulle läsa och skapade läsplatser 
som de skulle trivas med. 
 

När jag läser brukar jag inte gilla instängda ytor, men inte allt för öppna heller. Jag brukar 
stänga dörren till mitt rum, det tycker jag är en perfekt yta. Då känns det mer okej att läsa 
(Tor) 
 
Jag gillar att läsa när det är tyst. Jag gillar inte att läsa om det är jätte jätteljust. Jag brukar 
ibland gå in på mitt rum och släcka lampan och tända en liten lampa. Jag gillar inte när det 
är så jätteljust, till exempel om alla fönster är öppna och så bara kommer ljuset in (Idun) 

 
Det gavs också uttryck för att dessa olika faktorer i läsmiljön påverkade barnens 
läsupplevelser och koncentrationsförmåga.  
 

– Jag vill helst inte ha något ljud, typ en TV på, det tycker jag är störigt (Frö) 
– Då kan jag inte koncentrera mig (Silje) 
 
Ja, bekvämt och lugnt. Om man sitter obekvämt tänker man inte så mycket på boken, utan 
ändrar bara hur man sitter (Ylva) 

 
Alla barnen gav uttryck för att rums- och tidsuppfattningen kunde förändras när de läste, 
vilket tydligt exemplifieras i följande diskussion: 
 

– Jo det känns som om det går väldigt snabbt, den [boken] tar bara slut helt plötsligt (Ylva) 
– Det känns som om man har läst en kvart i den, och så har man läst i nästan en timme (Ask) 
– Det är väl jättekonstigt, vad beror det på? (Intervjuare) 
– Det är som när man har kul, då går tiden mycket snabbare (Ylva) 
– Man tänker inte på det (Ask) 
– Nej, man tänker inte på det (Ylva) 
– Och så lever man sig in så mycket (Ask) 

 
När barnens rums- och tidsuppfattning förändrades blockerades också yttre stimuli som 
annars skulle ha kunnat påverka läsningen. Detta uppgående i en berättelse kunde ske 
både under läsningen som efteråt. 
 

Om man sitter i en bil, så kanske man läser i två timmar och så bara ´är vi här nu?´ för man 
har ingen aning om var man var, för man har inte kollat ut genom fönstret (Frö) 
 
En gång gjorde jag det [förändrad rums- och tidsuppfattning]. Jag gick omkring och tänkte 
bara på det [berättelsen] och så hörde jag inte vad mamma och pappa sa, jag var helt inne i 
boken (Fenja) 

 
En förändrad rums- och tidsuppfattning verkade inträffa när barnen läste böcker som de 
tycker är bra. Av barnen själva förknippas ofta den förändrade rums- och 
tidsuppfattningen med inlevelse i en berättelse. 
 

Man bara läser, fastnar i den och har inte tid att kolla på klockan (Tor) 
 
Man lever sig in så mycket att man inte märker vad som händer runtomkring en (Ylva) 
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Läsupplevelsen samt koncentrationen påverkades och underlättades av om barnen 
upplevde att de kunde leva sig in i en berättelse, och att de på så vis kunde skapa egna 
bilder av bokens miljöer, personer och händelser.  
 

Men har man lite mer fantasi så blir det kanske lättare att leva sig in för [paus] man kan 
leva, kan leva sig in i texten och då kan det vara lättare att fortsätta med boken (Tor) 

 
Samtidigt underlättades inlevelsen i berättelsen av att barnen kunde koncentrera sig. Om 
det inte går att koncentrera sig på en bok menar Idun att ”… då kommer man inte in i 
den”, vilket var viktigt för att hon skulle kunna få ”… bilder i huvudet… ” av bokens 
handling. Även upplevelsen av spänning påverkades av om barnen kunde koncentrera 
sig och leva sig in i berättelsen. Samtidigt gjorde en berättelse som barnen upplevde 
som spännande det lättare för dem att koncentrera sig. 
 

– Beskriv hur det känns när det är så spännande (Intervjuare) 
– Det beror på hur boken är, eller om man lever sig in i boken… (Ylva) 

 
Inlevelse i en berättelse uttrycktes av barnen på olika sätt. Inlevelse kunde innebära att 
barnen levde sig in som någon person i berättelsen och att de kunde uppleva de känslor 
som personerna i berättelserna hade. Inlevelse kunde också innebära känslor av 
delaktighet i händelserna i berättelsen. 
 

När man läser en bok då ser man ju det framför sig. Typ om de springer så känner man 
spring (Frö) 
 
Alltså det känns som om man är med i händelserna, alltså typ ser det och så. Alltså man är 
väldigt nära (Fenja) 
 
Man tänker på personerna och så. Man tänker på de som inte var så roliga personer och så. 
Jag tänker att de fanns för mig och så, eller jag tänker inte att de finns [gestikulerar ”du 
förstår”] det är konstigt (Ask) 

 
Inlevelsen påverkads först och främst av om barnen upplevde berättelserna som bra eller 
inte. Ett par av barnen gav uttryck för att de kunde identifiera sig med vissa av 
personerna i berättelserna och kunde uppleva de känslor som dessa hade. De känslor 
inlevelsen i en berättelse kunde framkalla var bland andra sorgsenhet, spänning samt 
glädje. Inlevelsen verkade kunna ha olika grader för barnen, de gav dels uttryck för att 
de kunde vara en del av berättelsen och dels att de stod utanför och betraktade 
berättelsen. Barnen visste att berättelserna var fiktiva och trots inlevelsen uttrycktes en 
viss distans till berättelsen genom att barnen till exempel menade att det var en annan 
värld de kom till. 
 

Jag kommer till en annan värld kan man säga, vissa kan vara sorgliga … (Idun) 
 
Jag står och kollar på vad som händer, som man kommer till en helt [paus]. Det är som att 
säga, om man läser om någonting … man kommer som en värld så här [gestikulerar som en 
sköld eller bubbla omkring sig] fast liksom mer overkligare (Idun) 
 
Jag brukar inte tänka att jag är i den situationen, det får dom vara, och jag är här (Fenja) 

 
Inlevelsen i berättelserna kunde vara ett sätt att komma mer in i boken och att få en 
känsla för berättelsen och dess miljö och personer.  Inlevelsen kunde också ske på olika 
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sätt, dels genom att barnen försökte föreställa sig miljön, dels att de härmade personerna 
och dels genom att de funderade över hur de själva skulle agera i liknande situationer. 

 
Ibland när jag har läst någon bok, så liksom om de skrattar på något speciellt sätt eller gör 
något speciellt ansiktsuttryck så brukar jag försöka göra det, för att känna hur det känns när 
man gör det (Tor) 
 

Inlevelsen och intresset för en berättelse kunde underlättas av att barnen kände igen sig i 
den, genom att det till exempel stod Aftonbladet i någon bok. Igenkänningen kunde 
också ske på så vis att händelser i böckerna liknade händelser i det egna livet, eller 
händelser i livet hos någon i barnets omgivning. Denna igenkänning kunde leda till att 
barnen fick en ökad förståelse för ett fenomen eller en persons upplevelser och 
känslor19. 
 
Barnen gav olika uttryck för om de kunde föreställa sig berättelserna i fantasin eller 
inte, samt för hur detta gick till. Några av barnen menade att de använde sig av olika 
faktorer i omgivningen för att föreställa berättelsen. Ett par av barnen kunde skapa sig 
bilder av berättelsen utan att använda sig av den omgivande miljön som mall, medan 
denna möjlighet var viktigt för några av de andra barnen. 

 
Alltså när jag hörde Bellmanhistorier, så var det i ett supermariospel en dum figur som man 
skulle döda, och det var så jag föreställde mig att Bellman såg ut (Silje) 
 
Sådana gubbar jag ser ibland, föreställer jag mig att det är den i boken, så att man vet hur 
en gubbe ser ut (Frö) 
 
Jag försöker leva mig in i böckerna liksom. Jag försöker föreställa mig hur det ser ut, jag 
tar … [bostadsorten] och så ändrar jag lite på platsen och föreställer mig hur det ser ut 
(Tor) 

 
Möjligheten att skapa egna bilder av berättelsen för att på så vis kunna förstå den bättre 
var olika viktigt för barnen. Att själv få skapa bilder av berättelsen verkade innebära en 
större frihet för barnen att använda sin fantasi till att tänka om handling, motiv och 
personer. Huruvida barnen upplevde det som viktigt att få skapa egna bilder av 
berättelserna, eller om de föredrog att få bilderna färdiga, uttrycks i de utsagor där 
barnen jämför den egna läsningen med TV-tittande eller högläsning. 
 

Vad ska man säga, det känns som om man kan styra bättre själv vad man [paus], man kan 
tänka mer om personen, hur personerna ser ut och så. När man läser högt är det mer som 
om det ska vara exakt så (Ask) 
 
– Läsa bestämmer man mer själv (Ask) 
– Ja, TV är bara en bild, då ser man hur det ska vara, men läsa kan man tänka sig olika 
saker (Ylva) 
 
På TV så har man ju alla bilderna, i boken kan man själv fantisera ihop (Fenja) 
 
... För avslöjar TV vad hela boken handlar om tycker man att det är ganska meningslöst att 
läsa boken för då får man inte använda fantasin lika mycket, för då vet man. Men får man 
se hur det blir om man jämför med fantasin så kan man se det på film sen (Tor) 

 

                                                 
19 Jag ger här inget exempel eftersom det skulle kunna leda till att barnen kändes igen och identifierades. 
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Några av barnen gav uttryck för att de hade lättare att förstå filmer än att förstå böcker, 
till vilket en förklaring var att de då fick färdiga bilder av miljöer och personer. Men de 
färdiga bilderna i TV och film kunde också krocka med barnens egna bilder och 
uppfattningar av en berättelse, vilket kunde göra dem besvikna på filmen. 

 
Det beror på vad det är för böcker. Jag brukar kunna se hur det ser ut. Ibland när man har 
läst en bok och ser filmen efteråt så känner man att ´nämen det var ju inte alls så som jag 
tyckte det var´. Därför tycker jag det är bäst att se filmerna först (Fenja) 
Man vet exakt hur de ser ut i filmen och man får kanske veta mer om hur de är, hur deras 
beteende är (Frö) 

 
Förståelsen av en berättelse påverkade barnens läsupplevelser. Ett par av barnen menade 
att det inte var så viktigt att förstå allt i en berättelse eftersom det kunde vara kul att 
fundera på sådant som var oklart. Det som upplevdes som viktigt att förstå var 
berättelsens handling samt motiven för handling hos de olika personerna i berättelsen. 
Förståelsen var viktigt för att barnen skulle tycka att det var kul och spännande att läsa, 
och för att de på så vis skulle behålla intresset och motivationen för läsningen. 

 
Förstår man inte så fattar man ju inte vad det handlar om, då blir det inte så roligt (Fenja) 
 
… Men det är ju viktigt att man förstår för då tycker man annars inte att det är spännande 
(Idun) 

 
Det fanns alltså skillnader mellan barnen om vad som var viktigt att förstå samt hur 
mycket av berättelsen som behövde förstås. Ett par av barnen gav uttryck för att det var 
handlingen som var viktigast medan andra barn menade att de ville få reda på mer om 
personerna för att, som Frö uttryckte det, ”man vill veta vem det är …”.  
 

– Behöver man förstå allt som händer i böckerna? (Intervjuare) 
– Nej (Ask och Ylva) 
– Jo, eller man vill ju förstå det man läser (Ylva) 
– det räcker att man fattar sammanhangen (Ask) 
– Ja, men vissa saker förstår man inte alls (Ylva) 
 
Om det är något jag inte förstår i en bok kan jag liksom stoppa så ´äh vänta lite nu´ och så 
går jag tillbaka och läser igen tills jag fattar. Fattar jag fortfarande inte så struntar jag i det 
(Tor) 

 
Om förståelsen för en berättelse upplevdes som viktig eller inte påverkades också av om 
barnen upplevde att det var en bra eller dålig bok. 
 

Om det är en dålig bok då försöker inte jag förstå så mycket. Då läser jag bara igenom den, 
för att jag inte ska läsa den mer (Frö) 

 
Hur en bok var skriven påverkade också barnens läsning och läsupplevelser. Böckerna 
skulle vara skrivna så att barnen förstod dem men utan att vara för enkla.  
 

Det är handlingen, vad de handlar om mest. Men hur de skriver är också viktigt så att de 
inte är för avancerade och inte för lätta (Ylva) 
 
… [om dåliga böcker] där det händer samma sak hela tiden, och så berättar dom som om 
man var helt dum i huvudet (Ask) 
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Det gavs uttryck för att läsningen och läsupplevelsen påverkades av om barnen kände 
prestationskrav på sig eller inte. Detta märktes tydligast när barnen jämförde sin 
fritidsläsning med skolläsningen. När det gällde skolläsningen verkar barnen känna krav 
att de skulle förstå berättelsen för att sedan kunna förklara och försvara den. Barnen 
menade också att det är svårare leva sig in i berättelsen i skolan, även om det kan hända 
ibland. 
 

– Ja, och sen det där med att komma ihåg böckerna, det är faktiskt lite konstigt för jag 
kommer ihåg den där som jag läste när jag var liten men jag kommer inte ihåg historien 
som vi har att läsa till på torsdag … (Idun) 
– Vad tror du att det beror på? (Intervjuare) 
– För att när man läser en bra bok, jag vet inte, och att få frågor på den liksom [paus]. Nej, 
jag vet faktiskt inte. Jag tror att det beror nog på att man känner sig nog inte så 
jättestressad kanske. Alltså så, förstår du ´åh nej nu kommer jag att få frågor på den här 
boken, jag måste verkligen läsa´ … och så finns det jättekomplicerade saker ibland som 
man inte förstår (Idun) 
 
… Man kommer inte in i det lika mycket tycker jag, alltså i boken när man är i skolan 
(Fenja) 
 
– I skolan måste man vara mer vaksam och så, men hemma sjunker man ner i sin egen 
värld (Ask) 
– Ja då är man helt inne i boken, ibland händer det i skolan med (Ylva) 
– Vad är det man ska vara vaksam på i skolan? (Intervjuare) 
– Då får man kolla mer om det är något de är ute efter … då måste man vara mer vaksam… 
(Ask) 
– Gör det att boken blir roligare eller blir den [paus] tråkigare? (Intervjuare) 
– Man lever sig inte in i boken lika bra, det känns som om man gör två saker (Ask) 

 
När det gällde skolläsningen jämfört med fritidsläsningen, samt läsning i skolan jämfört 
med läsning i hemmet, gav barnen skilda uttryck för vilket som upplevdes kräva mest 
koncentration. 
 

Man koncentrerar sig mer i skolan (Frö) 
 
Man är kanske mer koncentrerad på boken hemma (Fenja) 
 

Barnens utsagor skulle kunna tolkas som att det är en mer medveten och ansträngande 
koncentration i skolan jämfört med fritidsläsningen. Läsningen i hemmiljö upplevdes av 
barnen som mer avslappnad och upplevelsen av krav på förståelse av texten blir kanske 
därför inte lika starka som i skolan. Detta kan göra att den medvetna koncentrationen 
och ansträngningen inte blir lika tydlig. Skillnaden i uttryckssätten ”man koncentrerar 
sig mer” samt ”man är kanske mer koncentrerad” skulle kunna tolkas som att det förra 
ger uttryck för en medveten ansträngning inför en uppgift och det senare att det är 
lättare att vara koncentrerad och förbli koncentrerad i hemmiljö. 
 
Barnen verkade ha lättare för att koncentrera sig, och gav uttryck för att de kunde 
koncentrera sig längre, på berättelser som de tycker är bra. Barnen var också mer 
motiverade att läsa böcker som de tyckte var spännande. 
 

… Bra böcker kan ta några dagar fast det är flera hundra sidor (Ask) 
 
Typ om en bok är mycket spännande så kan jag läsa hur många sidor som helst. Men om 
det är en tråkig bok så kan jag typ inte läsa en enda sida för att den är så tråkig (Frö) 
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Med en tråkig bok vill man bara att den ska ta slut hela tiden (Frö)  
 
Barnen menade också att det var lättare att komma ihåg böcker som de tyckte var bra. 
 

Man kommer oftast ihåg de böckerna som var bra (Fenja) 
 
Vissa [böcker] är bättre än andra, men man kan komma ihåg dåliga böcker också (Frö) 

Anledningen till att det var lättare att koncentrera sig på bra böcker var enligt barnen att 
dessa böcker är spännande och att det ”händer saker” i dem. Barnen vill alltså få reda på 
mer om berättelsens handling samt få reda på historiens upplösning. Berättelsen fångar 
på så vis barnets intresse och uppmärksamhet. 
 

– … Läser man en vanlig bok läser man bara några sidor, men när man läser en bra bok vill 
man bara läsa på hela tiden (Ylva) 

– Hur kommer det sig egentligen? (Intervjuare) 
– Man vill veta allting, man vill bara fortsätta hela tiden (Ylva) 
 
Det händer så mycket och det är så spännande just då, så man vill inte göra något annat 
(Fenja) 

 
Barnen gav uttryck för att bra böcker upplevdes som lättare att läsa, och koncentrera sig 
på, än de böcker som upplevdes som tråkiga och dåliga. Det var dock inte alla barn som 
delade uppfattningen om att det var de bra böckerna i sig som var lättare att läsa, utan de 
menade att det var attityden till boken som påverkade koncentrationen och upplevelsen 
av läsningen. 
 

Bra böcker är ju mycket lättare att läsa för man vill ju veta vad som händer sen, och så läser 
man lite fortare bara för att få veta (Tor) 
 
Det känns typ [paus] det känns inte typ lättare men det känns bättre. Om man läser, som 
man tycker en dålig bok, då känns det ju inte roligt, det kan vara hur tråkigt som helst. Men 
om man läser en bra så bara ´vad händer mer, vad händer mer´ och så håller man på så hela 
tiden och då känns det bättre (Idun) 

 
Om barnen hade svårt för att koncentrera sig, eller stördes i sin läsning så att 
koncentrationen bröts påverkade detta läsningen på olika sätt. Barnen menade att om de 
blev distraherade kunde de inte komma in och leva sig in i berättelsen. Det gick inte 
heller, eller blev svårare, att följa med i berättelsen, barnen tappade bort sig i läsningen 
och glömde vad de läst. 
 

Om någon stör mig när jag läser, då känns det helt konstigt här [pekar mot tinningen] som 
om det finns luft eller vatten i huvudet … alltså helt distraherande (Tor)  
 
Typ om det är en TV på då lyssnar jag lite på Teven, då är jag inte helt med i boken (Frö) 
 
Det känns typ, om det står att en liten groda hoppar, så får man bilden av en liten groda 
som hoppar [paus], så får man en bild i huvudet. Men om någon pratar i telefon så får man 
bilden av att den pratar i telefon, och då blandas allting så att ´vad var det nu jag läste?´. 
Man kommer inte riktigt in i boken (Idun)  
 
Om någon pratar med mig i fem minuter så har jag glömt vad jag läste (Frö)  
 
… [Berättar om Sagan om ringen trilogin] Fast ibland är det lite tråkig handling när de bara 
står och pratar, då är det tråkig handling tycker jag, då tappar jag fantasin lite. Fast jag kan 
ändå föreställa mig vissa platser … (Tor) 
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Några av barnen menade att om de blir störda i läsningen kan de försöka gå vidare och 
kanske läsa om det stycke som de höll på med. Andra barn menar att de helt slutar läsa 
om de blir störda. 
 
Ett par av barnen uppgav att ville läsa klart även böcker som upplevdes som tråkiga. 
Detta kunde bland annat bero på att de ville få reda på slutet även om boken var dålig, 
men det kunde också bero på att de trodde att boken skulle bli bättre så småningom. 
Motivationen att läsa en berättelse kunde alltså hållas kvar genom intresset för en 
berättelses upplösning även om berättelsen upplevdes som tråkig. Men även om 
motivationen hölls kvar tog dessa böcker längre tid att läsa och upplevs inte som lika 
kul att läsa. För andra barn var det dock viktigt att de tyckte om berättelsen för att de 
skulle vilja läsa klart boken.  
 

Man kan sluta, men vill gärna ha läst ut boken så att man vet vad som händer. Men är det 
ingen bra bok så orkar man inte läsa lika mycket, då tar det jättelång tid innan man har läst 
klart den (Ylva) 
 
– Man kanske vet att slutet är jättebra fast början är lite trög (Frö) 
– Det brukar vara så med vissa böcker. Det händer ingenting i början men sen så händer 
allting (Silje) 
 
Alltså om man börjar på någon ny bok, det är klart bättre att vilja fortsätta på den om den är 
bra. Men om man tycker att den känns tråkig i början och sen inte vet hur det går, är den 
jättebra sen då är det ju lite synd. Men då slutar man ju i början om den är tråkig (Tor) 
 
Man vill bara läsa de [böcker] som är bäst (Isa) 
 
Dom som är tråkiga vill man ju inte läsa klart (Fenja) 

 
I nästa kapitel försöker jag besvara frågeställningarna för detta arbete genom att tolka 
resultatet av analysen, samt genom att jämföra detta med den valda teorin och den 
använda litteraturen. 

51 



6 Diskussion 
 
I detta kapitel för jag en diskussion utifrån de frågeställningar som är utgångspunkten 
för arbetet. I det första avsnittet försöker jag besvara den första frågeställningen genom 
att tolka analysresultatet och jämföra det med den litteratur som presenterats i 
litteraturgenomgången. Det är i det andra avsnittet som jag tolkar barnens utsagor 
utifrån den valda teorin om flow. I detta kapitel använder jag inte referenser till 
litteraturen genom att ange författare, årtal och sidnummer utan gör istället hänvisningar 
till de avsnitt i litteraturgenomgången som de aktuella resonemangen är hämtade från. 
 
6.1 Läslust 
 
Följande avsnitt utgår från den första frågeställningen för detta arbete om vilken 
innebörd barnen lägger i begreppet läslust. 
 
I intervjuerna visade det sig att barnen inte hade någon direkt uppfattning om vad läslust 
var. Läslust var inget begrepp som barnen hade stött på i skolan eller på bibliotek och 
som på så vis kanske skulle kunna kopplas till någon form av lässtimulerande 
verksamhet.  
 
Läslust verkade för barnen vara något som kunde finnas i den egna personliga 
läsningen. Läslust skulle på så vis kunna ses som något som uppstår i relationen mellan 
den enskilda läsaren och en berättelse. I analysavsnittet gjorde jag tolkningen att läslust 
kunde innebära en villighet att läsa eller en vilja att läsa. Det jag menar är en större 
villighet att läsa en bok kan liknas vid det som av Svensson benämns som en 
läspreferens (avsnitt 2.2). En läspreferens riktas mot en särskild bok, vilket även 
villigheten att läsa kan göra. Villigheten att läsa, menar jag, kan också riktas mot 
läsning i allmänhet. Villigheten att läsa innebär inte ett intresse att läsa, utan innebär 
snarare en attityd att läsning accepteras som sysselsättning tills något roligare eller mer 
påträngande dyker upp. Detta skulle innebära att läslust som en större villighet att läsa, 
inte gör att barnen aktivt söker upp läsning som en möjlig sysselsättning. Läsning skulle 
i så fall ske på grund av tillfälligheter som att det ligger en tidning eller bok framme och 
som barnet börjar läsa i.  
 
Motivationen att fortsätta med läsningen är inte heller lika stark i villigheten att läsa 
jämfört med viljan att läsa. Läslusten innebär en större villighet att läsa än vad personen 
kanske annars har, men motivationen kommer inte ur ett genuint intresse för berättelsen. 
Läsning kan på så vis bortprioriteras för annan möjlig sysselsättning om sådana stimuli 
uppmärksammas. Orsakerna till denna bortprioritering skulle kanske kunna vara att 
läsningen inte upplevs tillföra barnen något eller fylla något behov. Det kan också vara 
så att de eventuella behov som läsning kan fylla, kan fyllas på ett för barnen roligare sätt 
på annan väg. Andra aktiviteter kan alltså av barnet upplevas som roligare, 
intressantare, mer spännande, mindre krävande och så vidare. 
 
Det jag i analysavsnittet kallade en vilja att läsa innebär en medveten längtan efter att få 
läsa. Ofta gällde denna längtan en specifik bok eller berättelse som barnen tyckte var 
bra och spännande. Vilja att läsa kan liknas vid det som Svensson benämner som 
intresse och som innebär att läsaren har vissa emotionella attityder gentemot läsningen 
och aktivt söker upp en bok (avsnitt 2.2). Viljan att läsa är, menar jag, ett uttryck för en 
motivation som är personlig och kommer inifrån läsaren, en inre motivation, och är inte 

52 



beroende av yttre faktorer. Motivationen uppstår i det personliga förhållande som 
skapas mellan en läsare och en text. Denna form av läslust är också medvetet uppfattad 
av läsaren (nu vill jag läsa), och inte påverkad av yttre faktorer. 
 
Viljan att läsa innebär enligt mig att läsning upplevs fylla vissa behov hos läsaren, något 
som kan vara både medvetet och omedvetet uppfattat. Bakom viljan att läsa kan alltså 
finnas en önskan att till exempel få koppla av en stund eller att få nya upplevelser. Detta 
visar sig i analysavsnittet när läsning uppges kunna ge känslor av spänning och att det 
pirrar i kroppen. Motiven bakom viljan att läsa kan också ligga i att barnen fångats av 
en berättelse och vill få reda på historiens upplösning. I analysavsnittet visade det sig att 
barnen ofta förknippade läslust med läsning av en speciell bok och att det var mot denna 
som längtan att läsa riktade sig. Läsintressen (avsnitt 2.2) är just de böcker eller genrer 
som intresset kan rikta sig mot. Det var i förhållande till dessa läsintressen de känslor 
och upplevelser som förknippas med läslust visade sig, exempelvis att det brann som en 
eld i magen. 
 
Den första synen på läslust, villighet att läsa, skulle också kunna liknas vid läsning som 
den är för en Typ A läsare (avsnitt 2.3.5). Läsningen fungerar som ett sätt att slå ihjäl 
tiden. Läsaren fängslas, men hänförs inte av berättelsen. I den andra tolkningen av 
begreppet läslust kan läsningen ses fungera som ett sätt att få upplevelser och känslor 
och läsaren hänförs av berättelsen, som en Typ B läsare. Läsning i båda tolkningarna av 
begreppet läslust kan på så vis ses leda till olika känslor och upplevelser men dessa 
varierar i styrka. Motiven för läsningen skiljer sig också åt eftersom motivet för 
läsningen i den senare tolkningen skulle kunna vara att just hänföras av en berättelse. 
 
Barnens uppfattningar av läslust skiljer sig åt från den syn på läslust som framstår när 
vuxna pratar om barns läsning. Skillnaden kan bland annat ses ligga i den skillnad som 
finns mellan motivation, intresse och preferens (avsnitt 2.2). För vuxna ses läslust som 
ett sätt att öka barnens motivation att läsa för att de ska ta till sig de kunskaper läsning 
kan förmedla. Barnens uppfattningar av begreppet hör snarare samman med intresse och 
läsningen har inte något annat syfte än att ge upplevelser till barnet i fråga. För barnen 
kommer läslusten inifrån och hör samman med känslor och upplevelser.  
 
6.2 Läsupplevelser 
 
Detta avsnitt syftar till att koppla samman teorin om flow med analysresultatet. 
Flowupplevelser och flowaktiviteter har flera olika komponenter och kännetecken. En 
del av dessa gjorde jag till nycklar, som användes när jag strukturerade upp och 
genomförde analysen. Jag har i detta avsnitt använt mig av teorin om flow så som den 
presenterats i teorikapitlet samt i metodavsnittet 4.3.1 och hänvisar läsaren till dessa 
avsnitt för ökad förståelse av de resonemang som används.  
 
Enligt de läsvaneundersökningar och teorier om läsutveckling jag tagit del av, befinner 
sig barn i den aktuella åldersgruppen i ett stadium med läsning av äventyrsberättelser 
och berättelser av schablonmässig karaktär. Läsningen fungerar enligt de olika 
undersökningarna och teorierna blad annat som ett sätt att förstå omvärlden, ett sätt att 
identifiera sig med en hjälte/hjältinna och som ett sätt att få stöd, inspiration och 
kunskaper (avsnitt 2.2). Syftet med detta arbete har inte varit att undersöka barns 
läsvanor. Det kan dock kort sägas att barnen i denna undersökning inte uppvisade något 
ensidigt läsande av speciella genrer eller författare. Böckerna var varierade både när det 
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gällde handling, framställningsform och svårighetsgrad. Jag tror att barns läsning ofta 
underskattas och jag tror inte att det är rättvisande att placera barns läsning i generella 
kategorier och fack. Placeringen av barn i facket ”barn- och ungdomslitteraturläsare” 
ökar risken att de inte möts utifrån deras unika och individuella behov och intressen 
samt att det genuina läsintresset därför inte stimuleras. Barn är inte en homogen grupp 
utan består av många olika individer med olika erfarenheter, förväntningar och smak.  
 
Csíkszentmihályi menar att flowupplevelser ofta beskrivs som spännande, njutningsrika 
och ledande till känslor av upptäckt, upprymdhet och glädje. Barnen menade att bra 
böcker var spännande och detta skulle kanske kunna tolkas som att även läsningen blev 
spännande och ledde till känslor och upplevelser av spänning. Detta resonemang kan te 
sig aningen långsökt men då det är svårt att uttrycka känslor kan det ändå vara rimligt 
och trovärdigt. Tydligare blir kanske resonemanget när det kopplas samman med de 
andra känslor som barnen menade att de kunde få av läsning. Läsning av bra och 
spännande böcker kunde göra att det pirrade i magen och ledde till känslor av 
nyfikenhet på vad som skulle hända härnäst i berättelsen. Det gavs också uttryck för att 
läsning kunde få barnen att känna sig gladare och att denna känsla kunde stanna kvar 
även efter läsningen. Men läsning av sorgsna böcker kunde göra att barnen kände sig 
ledsna och nedstämda. Trots detta kunde sådana böcker som gav upphov till känslor av 
sorgsenhet och nedstämdhet upplevas som bra böcker, och böcker som gärna lästes om. 
Berättelsernas framkallande av känslor av sorgsenhet kan kanske upplevas som givande 
eftersom barnen kan ha ett behov att ge utlopp för sådana känslor, något berättelserna 
ger möjlighet till. Detta stämmer också överens med Csíkszentmihályis resonemang om 
att flowaktiviteter inte alltid upplevs som behagliga och givande medan de pågår. 
 
Syftet med detta arbete är inte att dela in barnen i lästyper eftersom det är de olika 
uppfattningar barnen gett uttryck för som varit av intresse, och inte de enskilda barnen i 
sig. Det kan ändå vara intressant att dra vissa paralleller till läsprofiler och lästyper 
eftersom de kan säga något om de upplevelser en läsare får. Jämfört med Furhammars 
kategorier om läsutbyte (avsnitt 2.3.2) går det att se att den lustfyllda läsningen 
hamnade inom dimensionen för upplevelseläsning, men kunde vara både personlig och 
opersonlig för barnen. Några av barnen gav uttryck för att de levde sig in i och kände 
sig som en del av berättelsen och personerna i den, medan några av de andra barnen 
snarare intog en observatörs roll. Fry menar dock att rollen som observatör är aktiv i 
och med att berättelsen skapas i mötet mellan läsare och text och att läsaren tolkar 
utifrån sina erfarenheter (avsnitt 2.3.4).  
 
Det går också att finna uttryck för att ett par av barnen skulle kunna vara Typ A läsare 
och andra Typ B läsare (avsnitt 2.3.5). För några av barnen var det viktigt att böckerna 
var bra och engagerade dem för att de skulle vilja läsa dem (Typ B och personlig 
upplevelseläsning). Andra barn ville läsa klart böckerna även om de inte var så bra för 
att få reda på slutet (Typ A och opersonlig upplevelseläsning). Det var också olika om 
barnen kopplade samman och jämförde berättelserna med det egna livet så att de på så 
vis kunde få ut mer av upplevelser och erfarenheter ur (Typ B och personlig 
upplevelseläsning). Det går också att se skillnader i de upplevelser barnen fick av 
läsningen utifrån deras utsagor gällande syftet med läsningen, när de läste samt hur 
läsningen påverkade dem. En del barn kunde hänföras (avsnitt 2.3.5) av böckerna vilket 
speglas i en förlorad rums- och tidsuppfattning, att de uttryckte att de blev en del av en 
annan värld, inte kunde sluta läsa samt identifierade sig med personerna i berättelsen. 
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Andra barn kunde fängslas av bra böcker men gav inte uttryck för att de hänfördes av 
dem. 
 
Flowupplevelser kännetecknas bland annat av att tids- och rumsuppfattningen 
förändras. Detta var något som bekräftas i analysen av det empiriska materialet. Det 
empiriska materialet visade också att denna förändrade tids- och rumsuppfattning inte 
endast skedde under själva läsandet av en text, utan också kunde ske när barnen efteråt 
funderade på berättelsen. Vid denna förändrade tidsuppfattning blockerades sådan yttre 
stimuli, som annars skulle kunna påverka läsningen, precis det som sker vid 
flowupplevelser. Csíkszentmihályi menar att denna blockering av andra stimuli beror på 
att en person är helt koncentrerad på en speciell uppgift. Denna koncentration 
underlättas av att personen finner uppgiften intressant och givande. Detta kan ses i 
analysen då det visade sig att det var just vid läsning av bra böcker som barnens 
tidsuppfattning förändrades. 
 
En komponent i flowaktiviteter är att de har inbyggda belöningar och att de utförs för 
sin egen skull. I analysresultatet går det att finna uttryck för att läsning kan innehålla 
flera olika belöningar. Det visade sig i analysen att läsning kunde göra att humöret 
förändrades när barnen läste. Bra och roliga böcker kunde göra barnen på bättre humör, 
en känsla som kunde hålla i sig även efter läsningen. Läsning av bra böcker kunde också 
göra att andra aktiviteter kändes roligare. En del böcker kunde dock vara sorgliga och 
kunde göra att barnen valde att avsluta sin läsning. Att barnen valde att inte fortsätta 
läsa kan ha berott på att de känslor som framkallades var alltför jobbiga att hantera vid 
tillfället för läsningen.  
 
Belöningar med läsning var också att den kunde fungera som ett tidsfördriv och som ett 
sätt att koppla av en stund. I analysen framkom det att läsning upplevdes som en skön 
sysselsättning eftersom barnen när de läste kunde koppla av och bort den omgivande 
världen. Detta bör ses som avkoppling och bortkoppling såsom det fungerar för en Typ 
B läsare (avsnitt 2.3.5), eftersom läsningen inte verkade fungera som ett sätt att fly från 
obehag, som för Typ A läsare. Läsningen upplevdes som skön och avslappnande 
eftersom barnen kunde slappna av och fokusera sina tankar på annat håll och på så vis 
sjunka in i en annan värld. Läsning fungerade också som ett sätt att leva sig in i andra 
världar och få nya känslor och upplevelser. Detta speglades bland annat när barnen 
berättade att böcker, beroende på om barnen kunde leva sig in i dem eller inte, kunde 
göra dem glada, ledsna eller arga. Läsningen kunde också fungera som ett sätt att få en 
djupare förståelse för andra människor i andra situationer än de som barnet själv befann 
sig i. 
 
Ytterligare två faktorer som kan ses som belöningar av läsning, och som jag inte 
upplever har tagits upp i den litteratur jag tagit del av, är bokprat samt möjligheten att få 
använda den egna fantasin. I analysen framkommer det att ett par av barnen ser det som 
viktigt att få möjligheten att skapa egna bilder av en berättelse, samt att de vill få 
möjligheten att använda sin egen fantasi för detta. Detta skulle kunna ses som en 
belöning på så vis att det ger barnen kontroll över berättelsen och läsningen. 
Möjligheten att skapa egna bilder av berättelsen var också en förutsättning för några av 
barnen för att de skulle kunna leva sig in i och förstå en berättelse bättre. 
 
Chambers menar att läsning utöver själva läsandet av en text även består av bland annat 
bokprat (avsnitt 2.3.3). Med detta i åtanke skulle en belöning av läsningen också kunna 
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vara att barnen får prata om böcker och dela med sig av sina erfarenheter till 
kompisarna. Enligt Chambers diskuteras i boksamtalen bland annat sådant som varit 
oklart i berättelsen samt sådant läsaren tyckte var bra eller dåligt. Detta visade sig 
stämma med det som barnen gav uttryck för att de diskuterade med sina kompisar. 
Boktipsen som verkade vara det vanligaste samtalsämnet gällde just de böcker som 
barnen tyckte var bra. Belöningen som detta bokprat leder till skulle bland annat kunna 
vara en känsla av gemenskap och samhörighet genom böcker. Det kunde också enligt 
barnen vara skönt att prata om böckerna för att de inte skulle behöva bära omkring på 
allt själva. Enligt Csíkszentmihályi ska belöningarna finnas inbyggda i en flowaktivitet 
och aktiviteten ska inte utföras för att nå yttre belöningar. Jag menar att även om 
boksamtalen sker efter just själva läsningen, bör de ses som en del av läsning som 
flowaktivitet och hänvisar till Chambers och läsandets cirkel (avsnitt 2.3.3). Läsning 
skedde inte heller för att barnen skulle kunna prata om böcker och på så vis kunna ta del 
av de belöningar bokpratet kunde ha. Barnen pratade om böcker för att de läste, vilket 
speglas i att de mest pratade om de böcker de upplevde som bra. Bokpratet är kanske 
också ett sätt att förlänga och återuppleva de känslor och upplevelser som läsning kan 
ge upphov till. 
 
Flowupplevelser inträffar oftast när en person utsätter sig för en utmaning eller försöker 
uppnå något eftersträvansvärt. Barnen gav inte uttryck för att de brukade längta efter att 
få läsa eller att de upplevde det som ansträngande att läsa (förutom i skolsammanhang). 
Läsning upplevdes alltså inte som en utmaning. Läsning kan ändå vara en utmaning 
utan att barnen upplever den som en sådan, i och med att den kräver förståelse, inlevelse 
och koncentration. Passiva fritidsaktiviteter leder sällan till flowupplevelser och dessa är 
något en person sysselsätter sig med då han/hon är för trött eller omotiverad för att göra 
något annat. Det visar sig i analysen att barnen uppger att de oftast läser när de är trötta 
och inte orkar göra något annat, vilket på så vis skulle göra läsning till en passiv 
aktivitet. Om läsning är en passiv fritidssysselsättning skulle detta motsäga att läsning 
kräver ansträngning och skulle utgöra en utmaning. Victor Nell menar att (lekfull) 
läsning ofta upplevs som avslappnande och inte krävandes ansträngning trots att den 
egentligen är ansträngande (avsnitt 2.3.5). Detta skulle kunna förklara ovanstående 
diskussion och visa att läsning kan vara ansträngande och utmanande utan att den 
upplevs som sådan. Det ger också en förklaring till varför barnen menade att läsning 
inte upplevdes som ansträngande men ändå sade att de blir trötta och slöa av att läsa. Ett 
par av barnen gav uttryck för att de kunde bli pigga i huvudet men att de blev trötta i 
kroppen vilket kan förklaras av det som Nell benämner som anspänning (de olika 
fysiska reaktioner som läsning kan framkalla).  
 
En av förutsättningarna för en flowaktivitet är att den egna kompetensen och uppgiften 
motsvarar varandra. En förutsättning är då att texten motsvarar läsförmågan (avsnitt 2.2) 
för att barnet ska kunna ta till sig och förstå berättelsen. I analysen framkom det att det 
var viktigt för barnen att böckerna var skrivna på ett bra sätt så att de inte var för svåra 
eller för lätta. Det var också viktigt att barnen upplevde att de kunde följa med i 
handlingen och förstå de motiv som förde berättelsen framåt. Ytterligare en faktor som 
visade sig viktig var att barnen fick möjligheten att skapa bilder av berättelsen för att de 
på så vis skulle kunna se den framför sig i fantasin. Det kan vara lättare för barnen att 
föreställa sig en berättelse om miljön liknar deras egen (avsnitt 2.3.4). Detta visade sig 
också i analysen då flera barn använde komponenter i omgivningen när de skapade 
bilder av berättelserna, samt att detta underlättade för föreställningsförmågan. Om 
boken alltså har ett språk barnen förstår, en handling de kan följa med i, samt att 
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berättelsen och berättartekniken underlättar för barnen att skapa bilder av miljöerna och 
personerna, så motsvarar barnens kompetens och läsningen varandra. Dessa olika 
faktorer kan också ses som feedback till hur barnen klarar uppgiften, vilket är ytterligare 
en komponent i flowaktiviteter. 
 
Flowaktiviteter utförs för deras egen skull och är fria från prestationskrav. Det 
framkommer i analysen att barnen tycker att det är svårare att koncentrera sig på 
skolläsning och att denna upplevs som mer ansträngande än fritidsläsning. Barnen hade 
inte lika lätt för att fångas och leva sig in i en berättelse om det var läsning som hörde 
till skolan, även om det kunde ske ibland. En förklaring till detta är, som 
Csíkszentmihályi menar, att barnens fokus ligger på den egna personen och inte på 
berättelsen. Barnens fokus ligger på att de ska klara skoluppgiften, att de måste förstå 
och komma ihåg istället för att ligga på att få nya upplevelser. En konsekvens av detta 
resonemang blir att även om skolan använder sig av skönlitteratur i undervisningen, för 
att göra läsningen mer givande och intressant, (såsom Nilsson och Nilsson menar i 
avsnitt 2.1.2) så gör inte detta att upplevelserna förändras. Barnen genomskådar 
användningen av skönlitteratur i skolan och kan inte slappna av i läsningen på grund av 
kraven på prestation och förståelse. Chambers menar att läsarens förväntningar påverkar 
läsupplevelserna (avsnitt 2.3.3). Om barnen på så vis förväntar sig att skolläsning ska 
vara krävande och svår att förstå så är risken större att den upplevs som sådan. Detta 
skulle betyda att skolläsning inte kan, eller har mycket svårare för, att leda till 
upplevelser och känslor av välbefinnande i jämförelse med fritidsläsning. Detta 
understryks också av att Csíkszentmihályi menar att barn känner sig friare och 
lyckligare på fritiden (vilket ju är en förutsättning för flowupplevelser) jämfört med när 
de upplever att de utför något som betraktas som arbete. 
 
Flowaktiviteter kännetecknas också av att de uppmuntrar till koncentration och 
uppmärksamhetsfokusering. Analysresultatet visade att barnen upplevde det som 
mycket lättare att koncentrera sig på böcker de tyckte var bra. Läsning av tråkiga och 
dåliga böcker gick långsammare, upplevdes inte som roligt och gjorde det svårare för 
barnen att koncentrera sig. Anledningen till att barnen hade lättare för att koncentrera 
sig på bra böcker kan vara att dessa väcker ett intresse hos barnen, vilket gör att deras 
motivation för, och lust att, läsa ökar. Bra böcker var enligt barnen sådana böcker som 
det ”händer saker i”. Detta skulle kunna ses som att barnens uppmärksamhet hålls kvar 
genom den obetingade orienteringsreflexen (avsnitt 2.3.1). För att barnen ska orka och 
vilja hålla kvar sin uppmärksamhet och koncentration på en bok, krävs att berättelsen 
underlättar till detta för att barnen på så vis ska kunna få en positiv upplevelse av 
berättelsen. 
 
Flera olika faktorer inom och utom barnen påverkar i ett dialektiskt förhållande de 
upplevelser barn kan få av en text. Intresse och fascination av en berättelse gör det 
lättare att koncentrera sig samtidigt som koncentration är en förutsättning för att barnet 
ska kunna fascineras. Om barnet inte förstår berättelsen blir det svårare att koncentrera 
sig och svårare att skapa bilder av handlingen. Om barnen inte kan skapa bilder, 
koncentrera sig och förstå berättelsen kan de inte leva sig in i den och bli en del av 
berättelsens värld. Alla dessa faktorer, alltså inlevelse, förståelse, koncentration och 
intresse påverkar de upplevelser som kan fås av en text, men även förväntningarna på 
läsningen påverkar upplevelserna. Den fysiska läsmiljön visade sig också vara viktig 
för, samt påverka, de upplevelser barnen kunde få av läsningen. Det var bland annat 
viktigt att det var tyst runtomkring barnen, att de satt skönt, att det var lagom ljust och 
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så vidare, för att barnen skulle få en lustfylld läsning. Barnen var medvetna om hur den 
fysiska omgivningen påverkade läsningen och skapade därför läsmiljöer som de trivdes 
med.  
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7 Konklusioner 
 
I detta kapitel utvärderar jag om jag har fått svar på de två frågeställningar som är 
utgångspunkten för arbetet. Syftet med arbetet var att undersöka barns uppfattningar av 
begreppet läslust, samt att se om det i deras utsagor om läsupplevelser gick att finna 
uttryck för en lustfylld läsning. Den empiriska grunden för arbetet är utsagor från åtta 
barn i åldrarna 9 - 12 år om läslust och läsupplevelser.  
 
Arbetets första frågeställning var: 

 
• Vilken innebörd lägger barnen i begreppet läslust? 

 
I analysen visade det sig att barnens utsagor om begreppet läslust kunde tolkas som att 
läslust antingen innebär en större villighet att läsa eller att det innebär en vilja att läsa. 
Villigheten att läsa kommer inte ur ett genuint intresse för läsning eller en berättelse. 
Läsning accepteras som sysselsättning tills något intressantare dyker upp. Vilja att läsa 
innebär en medveten längtan och vilja att läsa och kan riktas både mot enskilda böcker 
och mot läsning i allmänhet. Viljan att läsa kommer inifrån läsaren och uppstår i det 
personliga förhållandet mellan läsare och text. Barnens tolkningar av begreppet läslust 
skiljer sig från hur läslust används i litteratur gällande barns läsning. I dessa 
sammanhang kopplas läslust ofta samman med att barn ska få ett större intresse av att 
läsa, för att de på så vis ska bli mer villiga att ta till sig de kunskaper som kan förmedlas 
av en text. 
 
Flow användes som teoretisk utgångspunkt för att besvara arbetets andra frågeställning:  

 
• Vilka uttryck för en lustfylld läsning går det att upptäcka i barnens utsagor om 

läsupplevelser? 
 
Teorin om flow användes för att beskriva den lustfyllda läsningen och försöka finna 
uttryck för denna i barnens utsagor. Flow innebär en känsla av välbehag och 
tillfredställelse. Upplevelsen av flow är sin egen belöning, och det behövs därför inga 
yttre belöningar för att vilja återupprepa en flowaktivitet. Flowupplevelser kännetecknas 
av en djup koncentration på en uppgift som blockerar annan yttre stimuli. Det gick i 
barnens utsagor att upptäcka flera olika uttryck för flow. Läsning kunde bland annat ge 
en förändrad tids- och rumsuppfattning, leda till känslor av avslappning och välbehag, 
förändra humöret, hade inbyggda belöningar och så vidare.  
 
Dessa läsupplevelser, som kan beskrivas med hjälp av teorin om flow, menar jag 
stämmer överens med barnens tolkningar av begreppet läslust. Läslust som en vilja att 
läsa utförs för läsningens egen skull vilket även är fallet för flowaktiviteter. Motiven 
bakom läsningen kommer ur den enskilda personen och är inte beroende av yttre 
belöningar. Eftersom utgångspunkten för detta arbete är just barnens upplevelser och 
uppfattningar, blir läslust ett lämpligt ord att använda för att beskriva det något som jag 
i problemformuleringen ville undersöka. Läslust kan alltså användas för att beskriva den 
lustfyllda läsningen som leder till välbefinnande hos läsaren. Jag menar att jag 
härigenom har besvarat arbetets två frågeställningar och därigenom uppfyllt uppsatsens 
syfte. 
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Jag ska nu utifrån barnens uppfattningar och upplevelser av läsning försöka mig på en 
definition av läslust: 

 
Läslust kan ses som en vilja och längtan att läsa. Läslusten kommer inifrån läsaren och är 
ett uttryck för ett genuint intresse som kan riktas dels mot en enskild berättelse och dels 
mot läsning i allmänhet. Upplevelser av läslust innebär att läsaren hänförs och absorberas 
av en berättelse och att han/hon på så vis kan förflyttas till andra världar med nya 
upplevelser och känslor. Upplevelser av läslust kan leda till avslappning och känslor 
välbefinnande, förändra humöret, förändra rums- och tidsuppfattningen och ge pirrande och 
brinnande känslor i kroppen. 

 
Jag avslutar med några reflektioner angående val av teori. Teorin om flow har varit 
intressant att arbeta med i syftet att analysera läsupplevelser. Trots att teorin inte är 
utformad för detta syfte upplever jag att teorivalet har fungerat bra. Teorin är självklart 
inte den enda, och kanske inte den bästa, att beskriva och analysera läsupplevelser 
utifrån, men har visat sig genomförbar och användbar. En annan möjlig utgångspunkt 
hade kunnat vara att använda Sten Furhammars kategorier för läsutbyte. Victor Nells 
teorier om lekfull läsning, samt hans indelning av läsare i Typ A och Typ B, skulle 
säkerligen också kunnat ge en mycket intressant och givande teoretisk utgångspunkt.  
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8 Sammanfattning 
 
Detta arbete behandlar den läsning som kan leda till känslor av glädje och 
välbefinnande, och som inte har något annat syfte än att framkalla just denna typ av 
läsupplevelser. En tanke var att begreppet läslust kanske kunde beskriva denna läsning. 
Undersökningen tar sin utgångspunkt i barn i 9 - 12 årsåldrarna och deras uppfattningar 
och upplevelser. Syftet med undersökningen var att, utifrån barns utsagor om läsning 
och läsupplevelser, undersöka och beskriva den lustfyllda läsningen, samt att undersöka 
och beskriva vilka faktorer som påverkar denna typ av läsning. Syftet var också att 
undersöka barnens uppfattningar av begreppet läslust för att se om det kunde användas 
för att beskriva den lustfyllda läsningen. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar 
som ligger till grund för arbetet: 
 

• Vilken innebörd lägger barnen i begreppet läslust? 
 
• Vilka uttryck för en lustfylld läsning går det att upptäcka i barnens utsagor om 

läsupplevelser? 
 
I litteraturgenomgången presenteras tidigare forskning inom området för barns läsning. 
En bild ges av hur begreppet läslust används i litteratur gällande barns läsning. Olika 
undersökningar om barns läsvanor och läsutveckling presenteras. Kapitlet behandlar 
också olika teorier om läsupplevelser samt vad som kan påverka dessa. 
  
Som teoretisk utgångspunkt för att besvara den andra frågeställningen användes teorin 
om flow, utvecklad av Chicagopsykologen Mihály Csíkszentmihályi. Denna teori är 
inte specifikt utformad för att undersöka läsning och läsupplevelser men grundar sig på 
undersökningar om när och varför människor upplever lycka. 
 
Som insamlingsmetod av det empiriska materialet användes kvalitativa intervjuer. Fyra 
intervjuer genomfördes med åtta barn i åldrarna nio till tolv, och det är deras utsagor om 
läsupplevelser som ligger till grund för analysen. Som analysmetod användes 
hermeneutiken som innebär ett tolkande utifrån forskarens förförståelse. 
 
Det empiriska materialet tolkas och analyseras i analyskapitlet. I Diskussionskapitlet 
tolkas och jämförs analysresultatet med den valda teorin om flow, samt med den 
använda litteraturen. Slutligen, i konklusionen, utvärderas om syftet är uppfyllt och om 
frågeställningarna är besvarade. I konklusionen ges också ett förslag på en definition av 
läslust. 
 
I arbetet har det framgått att läsning är en dynamisk process. Läsupplevelserna är 
beroende av, och påverkas av, samspelat mellan flera olika faktorer dels inom barnet 
och dels i den omgivande miljön. Bokval, intresse, inlevelse, läsmiljö och förståelse av 
en berättelse samt motivation, koncentrationsförmåga och förväntningar är faktorer som 
påverkar varandra i ett dialektiskt förhållande och avgör den läsupplevelse barnet får. 
 
I barnens uppfattningar av begreppet läslust urskiljdes två olika uppfattningar. Läslust 
kunde dels ses som en villighet att läsa och dels som en vilja att läsa. Skillnaden mellan 
viljan att läsa och villigheten att läsa är att viljan kommer inifrån barnet och springer ur 
ett genuint intresse. Viljan att läsa kan riktas mot en specifik berättelse eller mot läsning 
i allmänhet och kan ge djupare upplevelser och känslor än villigheten att läsa. 
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Villigheten att läsa innebär en större acceptans att läsa tills dess att någon annan roligare 
aktivitet dyker upp. 
 
Det gick i barnens utsagor om läsupplevelse att upptäcka flera uttryck för flow. Bland 
annat kunde tids- och rumsuppfattningen förändras, läsningen kunde ha inbyggda 
belöningar, kunde leda till avkoppling, förändra humöret och så vidare. Teorin om flow 
upplevdes fungera bra för att fånga upp den lustfyllda läsningen. Läslust i tolkningen 
som en vilja att läsa, kan användas för att beskriva den lustfyllda läsning som beskrivits 
med hjälp av teorin om flow. 
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10.1 Bilaga 1                                                               
 
 
Hej 
 
Jag heter Amira Sofie Sandin och studerar vid Högskolan i Borås. Under vårterminen 
2004 ska jag skriva min magisteruppsats inom ämnet Biblioteks- och 
Informationsvetenskap. Uppsatsens tema är barns läsupplevelser. Jag ska undersöka när 
barn (9 - 12- åringar) upplever läsning som lustfylld och vilka faktorer som kan påverka 
läsupplevelsen (exempelvis läsmiljö, bokens tema, vem som valt boken och i vilket 
syfte och så vidare). 
 
För att få reda på barns upplevelser och funderingar har jag planerat att göra intervjuer 
med cirka tio barn (två åt gången, alltså fem intervjuer). Jag undrar om jag kan få göra 
dessa intervjuer med elever på X-skolan under lektionstid i vecka nio eller eventuellt i 
vecka tio?  
 
Jag kommer att ringa dig inom en vecka för att höra om det går bra att jag kontaktar 
lärarna för att diskutera tid och plats för intervjuerna samt vilka barn jag kan intervjua. 
Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt och endast jag och min 
handledare kommer att ha tillgång till det. 
 
Om du undrar över något eller vill få kontakt med mig når du mig lättast via telefon 
eller e-mail. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Amira Sofie Sandin  
Telefonnummer:  
E-mail:  
 
Min handledare: 
 
E-mail:  
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10.2 Bilaga 2  
Till vårdnadshavare för ………………………………………………… 
 
Hej 
 
Jag heter Amira Sofie Sandin och studerar Biblioteks- och Informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås och skriver nu under våren min magisteruppsats. Uppsatsen kommer 
att behandla barns läsning. Jag undrar därför om det går bra att jag intervjuar ditt barn 
om hans/hennes läsvanor? Det jag är intresserad av att undersöka är vad barnen tycker, 
tänker och känner när det gäller läsning. Jag gör därför ingen skillnad när det gäller vad 
barnen läser (alltså mellan skönlitterära böcker, faktaböcker eller serietidningar), det är 
barnens upplevelser av läsning jag vill få mig en uppfattning om. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras på X-skolan under skoltid i vecka 10. Jag skulle 
verkligen uppskatta och vara tacksam över möjligheten att få intervjua ditt barn och tror 
att det kan tillföra arbetet mycket. Endast de barn vars målsman har givit mig tillstånd 
kommer att intervjuas. Självklart kommer barnen att tillfrågas om de vill vara med.  
 
Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att inga uppgifter 
som kan göra att barnen identifieras kommer att utlämnas. Endast jag och min 
handledare kommer att ha tillgång till materialet.  
 
För att kunna planera mitt arbete och intervjuerna är jag tacksam om ni lämnar 
svarstalongen till ert barns klassföreståndare så fort som möjligt. 
 
Du får gärna kontakta mig om det är något du undrar över. Jag nås lättast via e-mail, 
men också på hemtelefonen under kvällstid.  
 
Med vänliga hälsningar 
Amira Sofie Sandin                  Handledare: 
Telefonnummer:  
E-mail:   
 
 
Svarstalong_____________________________________________________________
___ 
 
 
___ JA      Jag ger tillstånd att mitt barn blir intervjuat 
 
___ NEJ   Jag ger INTE mitt tillstånd att mitt barn blir intervjuat  
 
 
Målsman för: …………………………………………….. 
 
Datum: ………………………………………………………. 
 
 
Underskrift: ………………………………………………………………….. 
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10.3 Bilaga 3 
 
Inledning 
*presentation *varför intervju – era funderingar *inga rätta svar *All läsning *Spela in 
*inget tvång att svara på frågorna *ingen får reda på vem som säger vad 
 
Läsvanor 
Vad? Vad ska berättelserna handla om?  
När?  
Var? Favoritläsplats? (morgon/kväll) Ensam?  
Hur få tag i litteraturen? 
 
Bra berättelse// Tråkig – dålig berättelse 
Vad var särskilt bra? 
Något du tyckte särskilt mycket om? 
Läste på en gång eller en bit i taget? 
 
Se boken i fantasin? Se figurerna i fantasin? 
Tänka på boken även när du inte läser? 
Har du någon gång lekt att du var någon av figurerna i berättelsen? 
Känns i kroppen 
 
Har något som hände i boken hänt dig? 
Tänka på något du inte tänkt på innan? 
 
Berätta var du läste den? 
 
Hur kom du på att du skulle läsa berättelsen? 
Hur fick du tag i berättelsen? 
Vem hade valt? 
Vem bestämde att du skulle läsa? 
 
Brukar du bli störd när du läser? 
Vad gör du om du blir störd när du läser? 
 
Brukar ni prata med någon om det ni läser? 
Brukar ni läsa tillsammans med andra eller ensamma? 
Vad skulle du säga om berättelsen om du berättade om den för en kompis? 
 
Tänk på hur det är att läsa en riktigt bra bok, finns det något mer som får dig att känna 
så? 
 
Läslust 
Jag undrar vad läslust är. Berätta vad läslust är 
Pratat om det innan? I skolan/hemma/biblioteket? 
Vad menar vuxna? 
 
Intervjun 
tidigare? som det skulle vara? Tack. spännande och hjälpfullt. Lyssna på bandet? 
 


