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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to create increased 
knowledge about how 10-11 year old readers experience and 
use horror fiction. The work is organized to seek answers to 
questions regarding how the children experience, use and get 
affected by reading horror fiction. The essay is based on sev-
en individual semi-structured qualitative interviews with 
children aged 10-11 years. The empirical material from the 
interviews was analysed by content analysis, through which 
recurring themes could be distinguished: Suggestion, Emo-
tional reactions, Self-reflection and Creativity. The analysis 
has been conducted through applications of theories about 
development psychology, children’s reading development 
and genre concepts of horror fiction. The themes are exempli-
fied with quotes from the interviews. Based on result from 
the analysis, conclusions are drawn in response to the initial 
questions of the study. The conclusions are not generalizable, 
but valid for individual children in the study, provided their 
statements have been correctly interpreted. 

- The children experience reading horror fiction 
Physically, Visually and Emotionally. 

- By reading horror fiction the children fill needs for 
Stimulus, Therapy and Community. 

- The children are affected by horror fiction in that they 
Develop skills and/or Develop inhibitions. 

In the essays final discussion the thesis’ emerging picture of 
the children's approach to horror fiction is problematized. 
The discussion underlines the importance of adults in the li-
brary and school taking interest in the children's own experi-
ences of reading, and it is hoped that this thesis can contrib-
ute to the promotion of this. 

Nyckelord: barn, läsning, läsupplevelser, skräcklitteratur, kvalitativ semi-
strukturerad intervju 
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1 Inledning 

“The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind 
of fear is fear of the unknown.” 

H P Lovecraft 

1.1 Bakgrund 
Skräckfiktionen är en djupt mänsklig genre, som behandlar den mest centrala och ur-
sprungliga av känslor, nämligen rädslan. Den finns hos oss alla och formar och styr vår 
vardag på olika sätt. Ämnet kan alltså sägas vara ständigt aktuellt. Redan i Aristoteles 
tragedier användes skräck i underhållningssyfte, för att skapa så kallad ”katharsis” för 
åskådaren; en rening av själen. I samtidens populärkultur speglas skräckens ständiga 
närvaro genom vampyrer, varulvar, spöken och zombies som återkommande teman i tv-
produktioner, film, spel och böcker. Skräckfiktionen används idag både som ett medel 
för verklighetsflykt, och för att hantera de kollektiva rädslor som präglar dagens sam-
hälle. Rädslan för naturkatastrofer, sjukdomar och människans misslyckanden omsätts 
och skildras i berättelser om okontrollerbara monster, zombies och dystopiska sam-
hällen (Källén 2015). 

Skräcken är dock en genre som provocerar, och som historiskt och ur ett akademiskt 
vuxenperspektiv har förkastas och ringaktas som undermålig och lågtstående kiosklitte-
ratur (Öhman 2002, s. 16). Detta i sig gör genrens stora popularitet intressant att stu-
dera. I en tid när skräcklitteraturen söker sig nedåt i åldrarna framstår genren även allt 
mer intressant att studera ur ett barnperspektiv. 

På senare år har skräcklitteraturen också blivit alltmer populär för barn (Olsson 2014). 
Genren är väl representerad i skol- och folkbibliotek, och erbjuder en bredd av olika 
inriktningar som tilltalar såväl det mindre barnet som just börjat läsa, som tonåringen 
som snart tar steget in i vuxenlivet. Skräckhistorier för barn innefattar ofta en berättelse 
om något allvarligt och känslosamt. Att uppleva starka känslor genom skräcklitteraturen 
kan vara ett tryggt sätt för barn att uppleva fara och spänning (Olsson 2014). 

Jag har själv med stor behållning läst skräcklitteratur sedan mellanstadiet. Skräckläs-
ningen försätter mig fortfarande i ett komplicerat men intressant känslotillstånd, där 
sinnena skärps och fantasin får fritt spelrum. Under de år jag arbetat som bibliotekarie 
på folk- och skolbibliotek, har jag kommit i kontakt med många barn från förskole- upp 
till högstadieålder, bland annat genom litteraturförmedling. En återkommande fråga från 
både flickor och pojkar har varit: Har du någon läskig bok som jag kan läsa? Ibland har 
jag frågat vad de tycker är lockande i just skräcklitteraturen. Barnen har gett varierande 
svar. Vissa svarar att de tycker det är roligt och spännande att bli uppskrämda. Andra 
svarar att det är lockande att möta det som är okänt och overkligt. I flera av barnens 
kommentarer tycker jag mig mellan raderna höra att barnen på något sätt behöver den 
här formen av litteratur. Detta väcker min nyfikenhet på att ta reda på mer om av vad 
barn idag har att säga om sina erfarenheter av att läsa skräcklitteratur, vilket också blir 
utgångspunkten för denna uppsats. 

1.2 Problembeskrivning 
Mitt forskningsproblem i denna uppsats är alltså att utforska och belysa barns erfaren-
heter av att läsa skräcklitteratur, utifrån deras egna berättelser om läsningen. Detta är 
viktigt eftersom ämnet tidigare inte har dokumenterats på ett tillräckligt tydligt sätt. 

I inledningstalet till Vetenskapsrådets arrangemang ”Flykten från verkligheten” i april 
2014, slår rådets huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap Kerstin Sahlin 
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ett slag för behovet och vikten av kunskap och forskningsresultat inom temat ”Männi-
skans behov och bruk av fiktion”: 

”Sådan systematisk kunskap, sådana forskningsresultat, kan användas för att 
bygga samhällen som möter och hanterar det behov och tar hjälp av den utveckling 
som fiktionen ger oss för en bättre tillvaro. (…) Sådana forskningsresultat hjälper 
oss att bättre begripa människors och samhällens villkor. Ger oss bättre förutsätt-
ningar att försöka agera som vi vill och för den utveckling som vi eftersträvar. Jag 
skulle säga att det är kärnan i mycket av humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning. Den hjälper oss att navigera och agera.”(Utbildningsradion 2014) 

Sahlin understryker att grundläggande forskning kring bruk och behov fiktion är viktig 
ur ett samhälleligt och mänskligt perspektiv. Människor omger sig ständigt med berät-
tande i form av böcker, spel, sagor, teater, musiktexter och film – fiktionen fyller och 
präglar tillvaron, och kan användas både för att fly ifrån och för att tydliggöra verklig-
heten. Därmed är kunskap om hur vi förhåller oss till fiktionen användbara redskap för 
att förstå tillvaron och upptäcka vilka utmaningar vi har i dagens samhälle. Sahlin lyfter 
också fram att ”Människans behov och bruk av fiktion” är ett tema som inte är tillräck-
ligt utforskat, och som enligt Vetenskapsrådet har en utvecklingspotential som forsk-
ningsområde (Utbildningsradion 2014). 

Mitt forskningsproblem omfattar barns behov och bruk av en viss form av fiktion, 
skräcklitteratur. Det ryms inom ett tema som Vetenskapsrådet uppfattar som angeläget 
att forska i, vilket jag ser som en bekräftelse på att forskningsämnet är relevant ur ett 
humaniora- och samhällsvetenskapligt perspektiv. 

I den avslutande diskussionen i Svensk Biblioteksförenings rapport Barn berättar – en 
studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek (Hedemark 2011) poängteras biblio-
tekets och bibliotekariens roll för att främja barns läsutveckling och stödja barns olika 
läskulturer. Lärarnas kunskap om barnlitteratur är ofta bristfällig, och i skolan ges sällan 
tillfälle för barnen att föra reflekterande samtal om böckernas innehåll, eller att få utlopp 
för de kunskaper inom populärkulturella fält som barn ofta besitter. Biblioteken och 
bibliotekarierna kan här fylla en viktig läsfrämjande funktion genom att erbjuda ett ini-
tierat bemötande av barnen avseende fördjupade boksamtal, och bejaka barnens egna 
erfarenheter och intresse för populärkulturella fenomen. Biblioteken kan genom sitt 
användarperspektiv ta fasta på barnens kunskaper och erfarenheter, och därigenom ge 
dem ökat inflytande över textval och låta dem bidra till biblioteksverksamhetens ut-
veckling (Hedemark 2011, s. 51). Här uppfattar jag att vikten av att barns läsning och 
barnlitteratur betraktas ur ett barnperspektiv, tydliggörs. 

Begreppet barnperspektiv är mångtydigt, och kan förstås på olika sätt. En viktig di-
stinktion är den mellan å ena sidan barnperspektiv; vuxenvärldens sätt att med hjälp av 
kunskap om barn, relatera till och främja barnens utveckling på barnens egna villkor, 
och å andra sidan barns perspektiv som utgår ifrån barnens egna erfarenheter och syn på 
världen (Halldén 2003, s. 12ff). I Barn berättar (Hedemark 2011) lyfts både barnper-
spektiv och barns perspektiv fram som betydelsefulla aspekter i studiet av barns läsning 
(dock används inte begreppet barnperspektiv uttryckligen). I mitt uppsatsarbete låter jag 
ordet barnperspektiv innefatta båda betydelserna. För att fånga upp barnens perspektiv 
låter jag deras egna utsagor om läsning av skräcklitteratur ligga till grund för studien. 
För att som vuxen kunna inta ett barnperspektiv, tolka barnens utsagor och sätta dem i 
ett sammanhang, tar jag hjälp av forskning om barns förutsättningar och utveckling. 

I Barn berättar (Hedemark 2011) lyfts även förmedlarrollens betydelse för barns läs-
ning och läsutveckling fram. Barn är i stor utsträckning beroende av en vuxen för-
medlare, oftast en lärare eller en bibliotekarie, för att få tillgång till litteratur, och för att 
kunna göra ett lämpligt litteraturval. För att förmedlaren ska kunna ge barnet rätt stöd i 
valsituationen krävs både kunskap om litteraturen och en förmåga att läsa av barnets 
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förutsättningar att ta till sig litteraturen. Som verksam bibliotekarie befinner jag mig 
själv ofta i litteraturförmedlingssituationer med barn, och ser därigenom värdet av att 
vuxenvärlden ökar sin kunskap om och förståelse för hur barns läsning fungerar. 

Med det som utgångspunkt konstaterar jag att jag har funnit ett forskningsområde där 
jag med min magisteruppsats kan tillföra något, generera ökad kunskap och förhopp-
ningsvis fylla en lucka i forskningen. Jag tror att en ökad kunskap om barns läsning av 
skräcklitteratur kan vara användbar inte bara för mig själv och mina bibliotekariekolle-
gor, utan jag vill även rikta resultatet av uppsatsen till andra yrkesgrupper som arbetar 
med barn och läsning, inte minst inom skolans värld. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Utifrån ovan beskrivet forskningsproblem formulerar jag nedan uppsatsens syfte och 
frågeställningar.  

Syftet med mitt uppsatsarbete är: 

− Att skapa ökad kunskap om hur läsande 10-11 åringar upplever och använder 
skräcklitteratur. 

För att uppnå detta avser jag att söka svar på följande frågeställningar: 

− Hur upplever barnen läsning av skräcklitteratur? 
− Vilka behov fyller läsning av skräcklitteratur för barnen? 
− Hur påverkas barnen av läsning av skräcklitteratur? 
De tre frågeställningarna representerar olika infallsvinklar på forskningsämnet. För att 
bena ut och sortera vad som sker hos barnen vid läsning av skräcklitteratur, appliceras 
de tre begreppen ”upplevelser”, ”behov” och ”påverkan” på barnens berättelser om sina 
erfarenheter. 

Med ”upplevelser” menar jag det som barnen berättar att de upplever i själva läsakten; 
vad som sker hos dem i form av specifika reaktioner, känslor och fantasiuttryck, när de 
läser skräcklitteratur. En kartläggning och belysning av barnens egna upplevelser av 
skräckläsning avses bidra till en ökad förståelse för skräckgenren ur ett barnperspektiv, 
och utgöra ett kunskapsunderlag för de samtal om läsupplevelser som vuxna för med 
barn i biblioteket och skolan. 

Med ”behov” menar jag de faktorer, såväl medvetna som undermedvetna, som får bar-
nen att läsa skräcklitteratur. Att barnens underliggande behov av skräckläsning blir ut-
tolkade, analyserade och klarlagda, avses bidra till en ökad kunskap om skräckgenrens 
funktion för barnens utveckling som läsare och människor; kunskap som antas vara an-
vändbar för såväl bibliotekarier som pedagoger. 

Med ”påverkan” menar jag de långsiktiga effekter läsningen av skräcklitteratur har på 
barnen. En kartläggning av påverkan avses bidra till en ökad kunskap om och förståelse 
för de konsekvenser, såväl positiva som negativa, skräckläsningen kan få för barnen. En 
ökad kunskap inom detta fält avses bidra till en större medvetenhet om barnens indivi-
duella förutsättningar och preferenser, och därmed en bättre beredskap och träffsäkerhet 
i litteraturförmedlingssituationer i skola och bibliotek. 

Biblioteks- och informationsvetenskapen är tvärvetenskaplig till sin natur, med tyngd-
punkt på samhällsvetenskap och humaniora, och spelar in på kunskapsområden som 
kulturpolitik, folkbildning, utbildningsväsen och mänskligt beteende (Höglund 1999, s. 
2-5). För att kunna besvara frågeställningarna ovan behöver jag ta stöd av teorier och 
tidigare forskning inom bland annat utvecklingspsykologi, läsutveckling och litteratur-
vetenskap. Min avsikt är att resultatet av uppsatsarbetet ska kunna utgöra underlag för 
att ”främja förmedling av information och kultur”, dels som tillgång i läsfrämjande ar-
bete och dels som underlag för att ”hålla samlingarna (…) valda med kännedom om 
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behov och önskemål i samhället” (Höglund 1999, s. 5-6). I uppsatsarbetet betraktas det 
läsande barnet som en social kunskapssökande varelse, samhällsmedborgare och unik 
individ. Läsning och skräcklitteratur betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv, dvs. 
”som resurs för demokrati, kulturspridning, folkbildning och som bidrag till ”ett gott 
liv” (Höglund 1999, s. 9). 

1.4 Avgränsningar 
De barn som studeras i uppsatsarbetet avgränsas till barn i mellanstadieåldern, 10-11 år. 
Åldersavgränsningen motiveras av att jag i yrket som barn- och ungdomsbibliotekarie 
observerat att barn i denna ålder ofta frågar efter skräckberättelser, och att jag bedömer 
att barn i utvald ålderskategori är tillräckligt utvecklade för att kunna förstå frågor om 
läsning, resonera kring ett tema med viss distans till sig själva och formulera sina 
läsupplevelser i ord. 

Genomförandet av uppsatsarbetet förutsätter ett empiriskt material där 10-11 åringar 
själva berättar om sin läsning av skräcklitteratur riktad till barn. Detta material tas fram 
genom intervjuer, utförda med hjälp av kvalitativ semistrukturerad intervjumetod, ut-
formad för individuella intervjuer med barn (se vidare i kapitel 3 Metod). 

Antalet informanter, sju stycken, är valt i förhållande till den disponerade arbetstid jag 
förfogar över, och med referens till jämförbara arbeten. Ambitionen vid urval av infor-
manter har varit att komma i kontakt med barn som gärna och ofta läser böcker i all-
mänhet och skräcklitteratur i synnerhet (se vidare i kapitel 3 Metod). 

Inga avgränsningar har gjorts gällande genus eller etnicitet hos informanterna. 

Studien fokuserar endast på skräcklitteratur författad och riktad till barn i låg- och mel-
lanstadieåldern, och omfattar inte de övriga genrerna fantasy, deckare och science fict-
ion inom det populärlitterära samlingsområdet. Med skräcklitteratur avser jag skrivna 
och tryckta berättelser som avser att skrämma läsaren, och som omfattar monster som 
vampyrer, varulvar, zombies, spöken och andra skrämmande och övernaturliga väsen 
och fenomen. 

1.5 Disposition 
Uppsatsens innehåll är disponerat enligt följande: 

1. Inledning: Beskrivning av bakgrund till ämnesvalet. Problemformulering. Redogö-
relse för uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk: Redogörelse för tidigare forskning och 
litteratur inom utvecklingspsykologi, barns läsning och skräcklitteratur. 

3. Metod: Beskrivning av metod och process för att ta fram det empiriska materialet till 
uppsatsen. Kvalitativ semistrukturerad intervjumetod. 

4. Resultat och analys: Redovisning av empiriskt material. Meningskoncentrering och 
tematisering av empirin. Analys av tematiskt ordnat material. 

5. Slutsatser och diskussion: Uppsatsens tre frågeställningar besvaras och diskuteras 
utifrån teoretiskt ramverk. Slutdiskussion med reflektioner kring arbetet. 

6. Sammanfattning: Sammanfattning av uppsatsen med tyngdpunkt på resultat, analys 
och slutsatser. 

Källförteckning: Redogörelse för den litteratur och de övriga källor som utgör un-
derlag för uppsatsen. 

Bilagor: Dokument som använts under intervjuprocessen. Brev till rektor och målsmän. 
Intervjuguider. 
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2 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

I detta kapitel sammanställs den tidigare forskning och litteratur som jag uppfattar som 
mest relevant för denna uppsats. De forsknings- och teoriområden som avhandlas främst 
är utvecklingspsykologi, forskning kring barns läsning samt samtida forskning om 
skräcklitteratur. Sammanställningen representerar ett begränsat urval av forskningen 
inom dessa områden, och gör inga anspråk på att vara heltäckande. 

2.1 Litteratursökning 
För att finna relevant forskning som rör mitt uppsatsämne har jag utgått ifrån och ge-
nomfört litteratursökningar baserade på forskning som behandlar barns utveckling, läs-
ning och skräcklitteratur. De sökord som jag använt mig av har varit: barn och läsning, 
läsarundersökningar, läsupplevelser, läsutveckling, läsvanor, litteraturreception och 
skräcklitteratur. 

Vid litteratursökningen har jag även gått igenom magisteruppsatser som gjorts inom 
biblioteks- och informationsvetenskapliga institutioner i landet. Jag har funnit ett antal 
uppsatser från det senaste decenniet som omfattar intervjuundersökningar på barn i mel-
lanstadieåldern och som studerar deras läsning, läsvanor och läsupplevelser. Resultat 
från dessa uppsatser tas upp i avsnittet 2.3 Barns läsning nedan. 

2.2 Utvecklingspsykologi 
För att inleda forskningsöversikten vill jag placera barn i 10-11 årsåldern i en utveckl-
ingspsykologisk kontext. Detta för att få en förståelse för var barn befinner sig utveckl-
ingsmässigt i denna period av livet. 

2.2.1 Utvecklingsstadier 
En inflytelserik utvecklingsteoretiker under 1900-talets första hälft, Jean Piaget, menade 
att människan är en varelse som har behov av att förstå sig själv och den värld hon lever 
i. Människan utvecklas genom att gamla erfarenheter anpassas till nya. Detta sker an-
tingen genom att de nya erfarenheterna infogas i gamla mönster (assimilation) eller att 
de nya erfarenheterna tvingar fram en omstrukturering av förståelsen av omvärlden 
(ackommodation). Piaget delade in människans utveckling i olika stadier, ordnade i en 
viss följd, och menade att barn inte kan tillgodogöra sig kunskap som är för avancerad 
för den biologiska utvecklingen (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s. 31ff). Det 
tredje utvecklingsstadiet, kallat de konkreta operationernas stadium (ca 7-11 år), är det 
stadium som informanterna i denna uppsats befinner sig. I detta stadium lär sig barnet 
enligt Piaget att behärska klasser, relationer och kvantiteter samt formulera antaganden 
om förhållanden och logiskt pröva dem (ibid., s. 37). 

Piagets teori står i kontrast till den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotskijs 
forskning under senare hälften av 1900-talet, och han syn på människans kognitiva ut-
veckling. Han menade att den kognitiva utvecklingen sker i socialt samspel, snarare än 
utifrån biologiska stadier, och att barnet behöver utmaningar för att utvecklas (ibid., s. 
38ff). I senare forskning har exempelvis professor Margaret Donaldson lyft fram att 
kronologin i barns utveckling av kognitiva förmågor även kan påverkas av andra förut-
sättningar som omgivning, träning och vägledning (ibid., s. 39). 

I litteraturteoretikern J.A. Appleyards forskning undersöks om det finns ett generellt 
mönster i läsutvecklingen hos barn och unga. Han tar utgångspunkt i utvecklingspsyko-
logi och stödjer sin teori på bland annat Piagets utvecklingsstadier (Appleyard 1990, s. 
10-11). Appleyards teori om hur barn utvecklas till läsare, och vilka olika stadier i livet 
läsaren genomgår, formuleras kring fem läsarroller. Den läsarroll som har relevans för 
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denna uppsats är ”läsaren som hjälte/hjältinna” (låg- och mellanstadium), då informan-
terna i studien är i mellanstadieåldern. I denna läsarroll ser barnet sig själv som central-
figur i den litteratur den läser. Barnet identifierar sig med huvudpersonerna och detta 
sker i samspel där berättelserna ständigt ändras beroende på hur barnets förhållande till 
världen förändras (ibid., s. 14-15). 

2.2.2 Kognitiv utveckling 
Enligt psykoanalytikern Joseph Lichtenberg har barn ett medfött behov av nyfiket un-
dersökande och bemästrande, som aktiveras i spädbarnsåldern och förblir en viktig 
drivkraft för den egna utvecklingen livet igenom. I detta motivationssystem räknas även 
lekandet in, som en grundläggande process för utveckling (Havnesköld & Risholm 
Mothander 2009, s. 148). Bo Møhl och May Schack, forskare inom barnlitteratur och 
utvecklingspsykologi, lyfter fram leken som barnets främsta aktivitet. De slår också fast 
att lek och fantasi är oupplösligt förbundna med varandra. Fantasin uttrycks i leken och 
i leken utvecklar barnet sin fantasi, som är en väsentlig kunskapsform för barnet (Møhl 
& Schack 1981, s. 68). De för fram teorin att fantasin som mental aktivitet är en skap-
ande och utvecklande kraft av enorm betydelse för barnet och dess utveckling. En kraft 
som både utvecklar en emotionell stabilitet och tjänar som kognitivt orienteringsinstru-
ment (ibid., s. 10). Förmågan att genom fantasin skapa mentala bilder är en grundläg-
gande förutsättning för att barnet ska kunna tänka, minnas och bevara intresset för något 
(ibid., s. 44ff). 

Fantasins roll för ett barn ändras i karaktär under barnets utveckling. Under skolåldern 
har fantasin en tydlig roll som ”mental övningsarena” för barn, där skapandet av fanta-
sier sätter igång känslor, som i sin tur driver på fantasin ytterligare. Denna process spe-
lar stor roll för den kognitiva utvecklingen (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s. 
330). Under denna period i livet utvecklar barnet bland annat förmågan att organisera 
och relatera information på ett mer självständigt sätt (Appleyard 1990, s. 59). Barnet 
lämnar förskolebarnets lek- och fantasivärld och måste börja lära sig saker och utveckla 
kompetens ”på riktigt”, i en värld med verkliga uppgifter och krav. Barnet går vidare 
och når en högre mognad och kan se världen ur andras ögon. De kan dock ännu inte 
reflektera över sina egna ställningstaganden och se sig själv utifrån (Havnesköld & 
Risholm Mothander 2009, s. 321). 

2.2.3 Social utveckling 
När barnet börjar skolan sker en socialiseringsprocess där barnet går till en ny social roll 
och inte längre är lika beroende av sina föräldrar för sin omvårdnad, utan vidgar sina 
relationer med både jämnåriga och andra vuxna (Havnesköld & Risholm Mothander 
2009, s. 311). Barn i denna ålder har ett behov av andra barn och vuxna som förebilder, 
att efterhärma. Barnet har ett behov av att spegla sig i andra, så kompisar och relationer 
är viktiga, och de blir lätt påverkade av andra. Föräldrarna spelar dock fortfarande den 
viktigaste rollen som trygghetsbas (ibid., s. 326). 

2.2.4 Utvecklingspsykologisk forskning ur barnperspektiv 
Utvecklingspsykologen Diane Hogan menar att utvecklingspsykologisk forskning om 
barn under 1900-talet har präglats av hegemoniska teorier och metoder, som först de 
senaste decennierna kommit att ifrågasättas och kritiserats (Hogan 2005, s. 22-38). Kri-
tiken kretsar kring att forskningen har misslyckats att beskriva och förstå barns vanliga 
liv och livssituation, och deras aktiva deltagande i egna sociala världar, på grund av att 
barnens subjektiva erfarenheter inte har undersökts. Hogan problematiserar utveckl-
ingspsykologins ointresse för att lära sig av den personliga meningen i barns vardagliga 
liv, istället för att bedriva forskning som förklarar hur antaganden om barn manifesteras 
i specifika forskningsmetoder. Hogan beskriver också de utmaningar och möjligheter 
som forskningen står inför; att söka en fördjupad insikt om och förstå barnets värld uti-
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från barnets eget perspektiv (ibid., s. 22). Utvecklingspsykologer behöver ställa frågor 
som rör barns erfarenheter och de behöver utveckla metodologiska verktyg för detta 
(ibid., s. 38). Hogans kritik kan appliceras på såväl Appleyards som Møhl och Schacks 
forskning, då deras respektive forskningsarbeten om barns läsutveckling tar utgångs-
punkt i 1900-talets utvecklingspsykologi. För mitt arbete är dock Appleyards och Møhl 
och Schacks forskning främst intressant som läsforskning, vilket redovisas närmare i 
följande avsnitt. 

2.3 Barns läsning 
I detta avsnitt placeras barns läsning i ett forskningssammanhang. Urvalet av kunskaps-
källor omfattar såväl etablerad forskning som magisteruppsatser. 

2.3.1 Förhållningssätt till läsning 
I Barn berättar - En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek (2011) redogör 
Åse Hedemark för tre olika förhållningssätt till läsning baserade på barns utsagor (He-
demark 2011, s. 46-47): 

− Den lustfyllda läsningen, som är en positiv inställning till läsning; en mysig 
aktivitet, avkopplande, skön och inte ansträngande. Läsningen bygger på frivillighet 
och barnen hittar läsning främst genom kompisar och bibliotek. 

− Läsning som tvång, som är en negativ inställning till läsning; en tråkig syssla som 
barnen tvingas göra för att de måste, en påtvingad aktivitet där föräldrar och lärare 
tjatar på dem att läsa. Barnen gör motstånd genom att fuska och inte läsa det de ska. 

− Den instrumentella läsningen, som är en neutral inställning där läsning värderas som 
varken roligt eller tråkigt, utan i första hand nyttigt. Barnen läser för att i sin tur 
uppnå andra saker; lära sig något, få kunskap om fenomen och skeenden, förvärva 
ett större ordförråd, utveckla sitt språk eller visa att de hänger med och kan prata 
med kompisar om populära böcker. 

De tre förhållningssätten representerar olika grad av motivation, och synliggör olika sätt 
på vilka barnen motiverar sig till läsning. 

I magisteruppsatsen Barn berättar om sin läsning – Läsupplevelser i biblioteket, hem-
met och skolan (Lundin 2012) undersöks hur tretton mellanstadiebarn förhåller sig på 
olika sätt till läsning i de tre läskulturerna biblioteket, hemmet och skolan. I studien 
framkommer att barnens olika vardagsmiljöer är förknippade med olika förhållningssätt 
till läsning, på så vis att barnen främst använder skolbiblioteket och hemmet för att upp-
leva skönlitteratur, och att de i skolan läser främst för att få information. 

En annan intressant kategorisering som visar på olika möjliga sätt för barn att förhålla 
sig till och använda läsning är Møhl och Schacks gruppering av barnlitteraturens funkt-
ioner (Møhl & Schack 1981, s. 97): 

− Barnlitteraturen som underhållning och fascinationsmedel. Läsningen är här ett sätt 
att söka underhållning och/eller ett sätt att fly verkligheten. 

− Barnlitteraturen som information och didaktiskt medel. Läsningen fungerar här som 
ett sätt att förstå och bygga upp sin omvärldsuppfattning. 

− Barnlitteraturen som terapi. Här fungerar läsningen som ett sätt att bidra till att lösa 
emotionella, sociala och upplevelsemässiga problem. 

− Barnlitteraturen som medel för barns utveckling. I denna läsning sammanfaller den 
terapeutiska funktionen med den kognitiva, förståelse och omvärldsskapande 
funktionen. 
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2.3.2 Läsupplevelser 
Utifrån kategoriseringarna ovan kan det vara frestande att göra antaganden kring vilka 
läsupplevelser de olika förhållningssätten, läskulturerna och litteraturfunktionerna kan 
förknippas med. Møhl och Schack menar dock att den forskning som finns kring barn-
litteratur ofta för fram förenklingar kring hur olika slags texter verkar hos barn, exem-
pelvis att en faktabok bara skulle fungera som informationsöverföring. De menar att det 
är mer komplicerat än så, och att en faktabok lika gärna kan verka fantasieggande för ett 
barn. De understryker att det som en författare avser med sitt verk inte alltid är det som 
barnet uppfattar vid läsning (Møhl & Schack 1981, s. 98). I magisteruppsatsen Läslust - 
en brinnande känsla i magen (Sandin 2004) beskrivs mellanstadiebarns läsning som en 
dynamisk process, där läsupplevelserna påverkas och samspelar med flera faktorer, så-
väl inom barnet som i dess omgivning. Jag tolkar detta som att barns läsupplevelser bör 
betraktas som subjektiva och komplexa företeelser, som inte låter sig kategoriseras i 
enkla modeller. 

Møhl och Schack menar vidare att själva läsupplevelsen är den aspekt som har störst 
betydelse i förhållandet mellan barn och litteratur. Om barn inte får några positiva upp-
levelser genom litteraturen; blir fascinerat, engagerat, förtjust och medryckt, mister det 
intresset och därmed incitamentet att uppfatta litteraturen. Läsupplevelsen är avgörande 
för hur barnet påverkas av litteraturen och läsningen (Møhl & Schack 1981, s. 9). Den 
positiva upplevelsen av litteraturen aktiverar fantasin, vilken som tidigare nämnts har 
stor betydelse för barns kognition (ibid., s. 10). Även Hedemark lyfter fram fantasins 
betydelse för läsupplevelsen, främst gällande lustfylld läsning, som kan vara en verklig-
hetsflykt där barnen blir uppslukade av boken och dess handling (Hedemark 2011, s. 
46). Barnen beskriver inre bilder och känslan av övergång till andra världar (ibid., s. 
20). Också Fry beskriver det läsande barnets positiva upplevelse av att träda in i fantas-
tiska världar befolkade av sagoväsen och monster. Berättelserna låter läsaren delta i 
erfarenheter som egentligen ligger utanför verkligheten (Fry 1985, s. 100). 

Møhl och Schack skiljer på läsning av realistiska skildringar och läsning av fantastik, 
och diskuterar huruvida barns utveckling stimuleras mest av fantastisk eller realistisk 
litteratur. De konstaterar att frågan inte kan besvaras enkelt, men att den fantastiska lit-
teraturen har vissa fördelar avseende förenkling och överdrift i berättandet, vilket kan 
underlätta barns förståelse av litteraturen (Møhl & Schack 1981, s. 91f), samt att fan-
tastiken lär barnet att skilja på fantasi och verklighet (ibid., s. 203). De framhåller vidare 
barnets behov av att kunna identifiera sig med berättelsens karaktärer, och dra parallel-
ler till den egna tillvaron (ibid., s. 93). Hedemark slår också fast att den lustfyllda läs-
ningen är kopplad till denna möjlighet till identifikation (Hedemark 2011, s. 46). 

2.3.3 Läspreferenser 
Även pedagogen Donald Fry konstaterar att barn är intresserade av berättelser vars 
handling har paralleller till det egna vardagliga livet, men också av böcker som adderar 
något till deras kunskapsbank. Läsare lär sig från egna erfarenheter men även från re-
presenterade erfarenheter i litteraturen; läsandet är en form av bildning i mänskligt bete-
ende. Detta är enligt Fry mycket viktigt när det kommer till unga läsare, eftersom de 
ständigt utvecklas och utforskar världen. De behöver ständigt information om hur de 
står i förhållande till andra och hur de ska bete sig gentemot andra människor. Fry be-
skriver också att barn dras till berättelser som förebådar upplevelser och händelser (Fry 
1985, s. 98ff). 

Appleyard menar att barns läspreferenser i denna ålder utgår i från två generaliseringar. 
Den första är att barn i åldern 7-12 år vill läsa böcker där de kan upptäcka information 
om den fysiska värld där de lever. Barnen vill läsa faktaböcker om naturfenomen, djur, 
vuxnas yrken, och hur saker fungerar, vilket kan resultera i att barnet blir en inläst ex-
pert på något specifikt ämne. Den andra generaliseringen gäller att nästan all fiktion 
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som barn läser i denna ålder kan sammanfattas med termen ”äventyrsböcker” (Appley-
ard sammanför sagor, fabler, äventyrsromaner och fantasy under samlingsnamnet 
”äventyr”). Gemensamt för äventyrsböckerna är att de i grova drag delar en likartad 
berättarstruktur där handling, huvudpersoner, miljöer och stil återupprepas (Appleyard 
1990, s. 60-63). 

Äventyrsböckerna bygger på snabbt framåtskridande berättande, och är händelserika 
och actionfyllda. Den typiska berättarstrukturen följer ett återkommande mönster där 
det först uppstår ett problem vilket resulterar i någon form av resa. Under resans gång 
utsätts huvudpersonen för fara som till slut övervinns och ordningen är återställd. Detta 
händelseförlopp upprepas ständigt vilket medför att läsningen drivs framåt mot ett 
spänningsfullt klimax. Kännetecknade är också att vuxna läsare finner dessa böcker 
enkla och förutsägbara. Appleyard framhåller att det är just detta som gör äventyrsböck-
erna så viktiga och relevanta för barn i åldern 7-12. Eftersom dessa barn har kognitiva 
begränsningar som gör det svårt att förstå och ta in alla de intryck som de möter i en 
kaotisk värld, innebär det att enkla och tydliga berättelser fungerar som trygga bekant-
skaper. Det leder till att barnen upplever en kompetens när de kan känna igen en genres 
konventioner. Appleyard menar att barnen i skolåldern förvärvat en kunskap och erfa-
renhet om vad de kan förvänta sig av läsningen, vilket uttrycks i att handlingens upp-
repning och genrekonventioner blir en stark attraktionskraft och som bekräftar barnen 
(ibid., s. 60ff, 85). 

2.3.4 Terapeutisk läsning 
Møhl och Schack hävdar att barnlitteraturen har en terapeutisk funktion, men att detta 
inte går att empiriskt att belägga, då de omedvetna påverkningarna inte är omedelbart 
observerbara (Møhl & Schack 1981, s. 9). En viss bok kan inte bestämt sägas ha en te-
rapeutisk funktion, men skulle kunna verka terapeutisk på ett visst barn i en viss situat-
ion. Och det är då inte boken i sig som är terapeutisk, utan upplevelsen av läsningen 
(ibid., s. 97). Den terapeutiska effekt som de tillskriver läsningen är kopplad till barnets 
identifikation med berättelsen. När barnet känner identifikation med karaktärer och 
händelser i litteraturen, kan det göra kopplingar till egna problematiska emotionella och 
sociala upplevelser. Barnet kan projicera sina egna problem på de fiktiva karaktärerna 
och därmed bearbeta sina känslor på ett omedvetet plan (ibid., s. 109). På detta vis kan 
läsningen ha en frigörande och stärkande funktion. Barnet kan under läsningen med 
hjälp av sin fantasi och inbillningskraft omskapa gamla erfarenheter och sätta samman 
dem på ett nytt sätt (ibid., s. 62). 

Appleyards teori om läsaren som hjälte/hjältinna berör också läsningens terapeutiska 
funktion som starkt kopplad till identifikation. Han menar att barn i skolåldern får stor 
belöning av att läsa fiktion, då de identifierar sig med och ser sig själva som centralfigu-
ren och hjälten/hjältinnan i berättelserna. De förändringar och erfarenheter som pågår i 
7-12 årsåldern innebär att läsutvecklingen blir en form av utforskande av det egna själ-
vet. Läsningen möjliggör att testa olika roller och positioner. Hos barnet sker en ökad 
känsla av självreflektion och ett eget intresse och att möta och pröva olika identiteter. 
De vill inspireras och stärkas av huvudpersonernas kompetenser och initiativförmåga 
(Appleyard 1990, s. 58ff). Appleyard lyfter också, liksom Møhl och Schack, fram fan-
tasi och inlevelse som oumbärlig för barns utveckling då den erbjuder ett naturligt sätt 
att ta itu med svåra känslor och olösta konflikter i tillvaron (ibid., s. 41). 

Även om äventyrsböckerna har en enkel berättarstruktur och huvudpersonerna ofta är 
konventionella stereotyper, har det läsande barnet ett emotionellt förhållande till dem. 
Under denna period av livet utvecklas barnets förmåga att kontrollera och strukturera 
handlingen i en berättelse, samt dess förmåga att kunna skapa känslomässiga förhållan-
den. Detta gör enligt Appleyard denna typ av litteratur särskilt värdefull och utveck-
lande för barn i denna läsarroll (ibid., s. 68-69). Ju äldre barnet blir och när det närmar 
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sig tonåren riktas intresset alltmer mot huvudpersonens känslor och inre liv än det tidi-
gare starka fokuset på handling och huvudpersonens agerande. Här sker det en mognad 
och komplexitet i hur de unga vuxna förhåller sig till och använder sig av läsningen 
(ibid., s. 87). 

Litteraturvetaren Yvonne Leffler skriver inte specifikt om barns läsning, men berör ge-
nerellt i artikeln Vårt behov av monster och skräck (2012) hur läsning av skräcklitteratur 
kan verka terapeutiskt. Skräckberättelser väcker starka känslor och känslan skräck är 
enkel att relatera till och förstå, vilket enligt Leffler gör skräckberättelserna värdefulla 
ur terapeutisk synpunkt. Hon menar att läsaren genom läsningen tränas att förstå sina 
egna känslor och upplevelser (Leffler 2012, s. 305). Dagens skräcklitteratur har utveck-
lat en berättarteknik som hjälper läsaren att leva sig in i handlingen och detta ger en 
känsla för läsaren att interagera med monstret (ibid., s. 290). Leffler föreslår att det 
handlar om kontroll; att skräck handlar om att möta sig själv och sina mörka sidor, men 
på ett säkert sätt. Hon kallar det en ”tänk om-lek” där läsaren tryggt kan leka och pröva 
och känna in hemska scenarier som inte sker i verkligheten, vilket ligger i linje med 
såväl Appleyards som Møhl och Schacks beskrivningar av läsningens terapeutiska ef-
fekt. Läsaren utmanar sig själv och kan få en känsla av att ”jag är som hjälten i boken, 
jag gjorde det, jag övervann rädslan”, vilket kan göra människor trygga (ibid., s. 305). 

2.3.5 Social läsning 
I skolåldern börjar barnen enligt Appleyard uttrycka ett behov av att dela med sig av 
sina läserfarenheter. Barnen blir skickligare på att själva berätta och minnas berättelser 
som är både är längre och strukturellt olika till sin uppbyggnad. Detta kopplar Appley-
ard till Piagets konkreta-operationella stadium då barn lär sig att organisera information 
och mer strukturellt sammanfoga erfarenheter till något fattbart (ibid., s. 64). Barnen 
berättar inte bara om böcker som de tycker om utan de hjälper varandra att för söka 
skapa mening och tolka hur litteratur fungerar, samt att gemensamt utveckla redskap för 
att tänka och tala om böcker (Appleyard 1990, s. 89). I uppsatsen Barns läsupplevelser: 
10-åringars berättelser om valet av läsning, läsmiljö, läsrespons och bokprat (Alm-
ström, Petersson 2013) konstateras också att barnen i studien uppfattar läsningen som en 
social aktivitet, och att det är viktig att få dela sina läsupplevelser med andra. I Hede-
marks studie framkommer att kompisar är en inflytelserik grupp vad gäller boktips och 
samtal om böcker (Hedemark 2011, s. 28). Ett skäl för barnen att läsa är att visa att de 
”hänger med” och kunna prata med kompisar om populära böcker, vilket kan ses som en 
form av instrumentell läsning (ibid., s. 47). 

Även Donald Fry lyfter fram barnens behov av att dela med sig av sina läsupplevelser 
till andra, genom att ge litteraturens berättelser liv utanför boken och läsningen. Under 
läsningen tar läsaren del världar som ligger utanför verkligheten, vilket ger erfarenheter 
som fungerar som material till lekar och barnens eget sagoberättande (Fry 1985, s. 100). 
Detta uppfattar jag som en ytterligare dimension av den sociala läsningen, som åter-
kopplar till Møhl och Schacks beskrivning av fantasin som skapande kraft (Møhl & 
Schack 1981, s. 10). 

2.3.6 Läsforskning ur barnperspektiv 
Som redogörs i uppsatsens inledningskapitel anser jag att såväl barns egna erfarenheter 
och utsagor, som vuxnas kunskap om barns förutsättningar och utveckling, har relevans 
för mitt forskningsmässiga barnperspektiv. Den läsforskning som avhandlats ovan inne-
fattar både forskning baserad på studier av hur barn fungerar, och forskning baserad på 
barns egna berättelser. 

Appleyards och Møhl och Schacks forskning utgår ifrån utvecklingspsykologin, vilken 
kritiserats för att sakna tillräckligt barnperspektiv (Hogan 2005, se ovan avsnitt 2.2.4). 
Jag anser också att det finns en viss problematik i Appleyards kategorisering av barns 
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läsarroller i skarpt avgränsade ålderskategorier, eftersom alla barn är olika och utvecklas 
i olika takt. Jag uppfattar dock att både Appleyard och Møhl och Schack som läsfors-
kare anlägger barnperspektiv då de försöker förstå barns läsutveckling och upplevelser 
av läsning utifrån barnets kognitiva och behovsmässiga förutsättningar vid en viss tid i 
livet. De beskriver barnet som en läsare i sin egen rätt. De slår också slag för mer kun-
skap i skolvärlden om barns relation till läsning. Appleyard noterar att det finns en dis-
krepans mellan hur litteratur lärs ut i klassrummen, och hur eleverna själva vill läsa. 
Han menar att skolvärlden borde utveckla synen på läsande, för att lärare verkligen ska 
förstå vad som sker med barnen i klassrummet (Appleyard 1990, s. 1-2). Møhl och 
Schack avslutar sin bok När barn läser – litteraturupplevelse och fantasi (1981) med att 
förespråka ett större samarbete mellan pedagoger, psykologer, sociologer och litteratur-
vetare – alla de som har barn och barnkultur som sitt arbetsområde (Møhl & Schack 
1981, s. 203). 

Fry och Hedemark baserar sin forskning på direkta samtal med barn, och intar därmed 
ett mycket tydligt forskningsmässigt barnperspektiv. Fry låter sex barn och ungdomar i 
åldrarna 8-15 år berätta själva om sin läsning, och under samtalen komma till personlig 
insikt om sin syn på läsning. Jag uppfattar att Frys studie belyser hur viktigt det är att 
verkligen lyssna på barn, och möjligheten att få fram ny kunskap genom detta. Hede-
mark lyfter fram vikten av att barn får berätta om sina erfarenheter av läsning och där-
med möjliggöra att de blir delaktiga och får medbestämmande i frågor om textval och 
utbud (Hedemark 2011, s. 51). 

Att barn bör få berätta om och ges större inflytande över sin läsning framhålls även i 
kandidat- och magisteruppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) vid 
Bibliotekshögskolan i Borås (BHS). I Barns självvalda läsning (Holmedahl 2014) un-
dersöks vad några 11-åringar läser om de väljer själva, utan koppling till skolan eller 
andra vuxna. En slutsats är att barnen inte får välja sin läsning så fritt som författaren 
först trodde, utan att bokvalet oftast sker under inflytande av vuxna. I Det känns som jag 
försvinner in i böckerna (Kalin & Wernbro Magnusson 2005), som berör 9-10-åringars 
läspreferenser och läsupplevelser, konstateras dock att barnbibliotekarier sällan tar del 
av barns läsupplevelser genom personliga samtal, och därmed i viss mån saknar inform-
ation och kunskap om vad barnen faktiskt önskar läsa. I Stöd läsutvecklingen! (Johans-
son & Warén 2005) undersöks å ena sidan 11-12-åringars syn på sin läsning och å andra 
sidan hur bibliotekarier förhåller sig till denna målgrupp. Författarna drar slutsatsen att 
det finns skiljaktigheter mellan barns och bibliotekariers förhållningssätt till läsning, 
och att en större lyhördhet för barnens behov är önskvärd. Sammantaget uppfattar jag att 
det finns många goda skäl att bedriva fortsatt forskning om barns läsning ur ett barnper-
spektiv, där barnen själva får komma till tals. 

2.4 Skräcklitteratur 
I detta avsnitt placeras skräcklitteraturen i ett forskningssammanhang med hjälp av de 
svenska litteraturvetarna Anders Öhman och Yvonne Leffler. 

2.4.1 Genrekaraktäristik 
Karaktäristiskt för skräckberättelser är att det finns ett element av något skräckinja-
gande, skrämmande; ett monster. Men detta monster behöver inte enbart vara en otäck 
varelse utan kan lika gärna vara en känsla eller ett sceneri (Leffler 2001, s. 30). Littera-
turvetaren Anders Öhman karaktäriserar det genretypiska för skräckromanen som att 
den utspelar sig ”på gränsen mellan det vilda och det civiliserade”, mellan det okända 
och det bekanta (Öhman 2002, s. 81). Själva skräcken utgörs ofta av det okända, det 
andra/den andre. I skräcklitteraturen öppnas dörren till det okända av ”gränsvarelser”, 
och destruktiva krafter släpps in mitt ibland oss, in i civilisationen. Det som är främ-
mande och avvikande är intressant och lockande, men också okontrollerbart och därmed 
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skrämmande (ibid., s. 81ff). Leffler menar att det som utmärker skräckberättelsen inte 
primärt är berättartekniken eller tematiken i sig, utan hur de samverkar i avsikt att ha en 
viss effekt på publiken; att skrämmas. Genrebeteckningen skräck är en viktig varube-
teckning som utlovar vissa egenskaper hos ett verk och är avgörande för läsarens bo-
kval. Redan innan vi har slagit upp sida ett i en skräckroman vet vi att berättelsen ska 
handla om en persons skräckfyllda möte med något okänt och skrämmande (Leffler 
2001, s. 30). Rädslan är en av våra äldsta och viktigaste affekter, som aktiveras vid fara 
och därmed är kopplad till överlevnad (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s. 
140). Jag gör reflektionen att det är därför skrämsel som litterärt genregrepp är så kraft-
fullt. 

2.4.2 Berättarteknik 
Leffler beskriver de tydliga berättartekniska dragen i skräcklitteraturen och finner att 
den stora förväntan på vad som ska hända är det som driver läsaren framåt. Berättelser-
na börjar med att bygga upp läsarens känsla och sympati för huvudkaraktären eller ”off-
ret för vad som komma skall”. Läsaren kan ofta redan i början få en känsla för och för-
utse vad som kommer ske. Därefter krävs det ett visst snabbt berättartempo för att inte 
förlora läsarens intresse (ibid., s. 35). Viktigt är också det repetitiva berättandet. Med 
detta menas dels hur skräckberättelser som genre är uppbyggd, enligt ett visst mönster 
som läsaren känner igen, och dels det repetitiva inom varje berättelse där händelser upp-
repas för att ge förstärkning. Användandet av ”cliffhangers” är också ett tydligt drag. 
Huvudpersonen och läsaren lämnas hängande i ett osäkert tillstånd som driver läsaren 
framåt (ibid., s. 33).  

Såväl vikten av identifikation med huvudpersonen, som det snabbt framåtskridande be-
rättandet som repeteras enligt ett förutsägbart mönster, kan jämföras med det som Ap-
pleyard lyfter fram avseende äventyrslitteraturen (Appleyard 1990, s. s. 60-63). I 
skräckberättelser är karaktärerna ofta skissartat tecknade för att vi lättare ska kunna 
överföra våra egna egenskaper i dem och på så sätt lättare känna igen oss själva (Leffler 
2001, s. 59). Leffler beskriver vikten av känslomässig inlevelse i skräckläsningen som 
att vi antingen behöver identifiera oss med offret, eller åtminstone känna sympati med 
offret (ibid., s. 56). Ett viktigt drag i berättartekniken är också att läsaren försätts i en 
tydlig åskådarposition. Läsaren vet mer än offret och kan förutse vad som kan komma 
att hända. Därmed kan också läsaren anlägga två perspektiv i läsningen, dels se hand-
lingen ur offrets perspektiv och dels ur ett åskådarperspektiv. Detta växelspel hjälper till 
att engagera och påverka läsaren, och skapar en känsla av spänning och skräck (ibid., s. 
66f). 

2.4.3 Skräcklitteraturens verkan 
Leffler beskriver att uppbyggandet av ”monstret” som karaktär är av stor vikt för 
skräckgenrens popularitet. Hon menar att monstret är skräckberättelsens motor, då det 
utgör hotet, faran, det okända. Läsaren vill undfly, men samtidigt utforska och bekämpa 
monstret. Monstret är komplext; det kan vara en varelse men lika gärna en känsla eller 
sceneri, och det både förskräcker och lockar (Leffler 2012, s. 299). Öhman framhåller 
att skräcktematiken ofta gestaltar och bearbetar de rädslor som ligger i samtiden, och 
därmed speglar samhällsproblem och moraliska teman (Öhman 2002, s. 78). Leffler 
beskriver liksom Öhman att skräckgenren ständigt förnyar sig och är en produkt av sin 
tid; monstret kan ses som en spegling av samtiden, och skräckfiktion som ”kognitiv och 
emotionell träning” för den moderna människan (Leffler 2012, s. 304).  

Som nämnts tidigare framhåller Leffler skräckberättelsernas terapeutiska effekt; att läsa-
ren genom läsningen tränas att förstå sina egna känslor och upplevelser (Leffler 2012, s. 
305). Hon kallar det en ”tänk om-lek där läsaren tryggt kan leka och pröva och känna in 
hemska scenarier som inte sker i verkligheten, vilket ligger i linje med såväl Appleyards 
som Møhl och Schacks beskrivningar av läsningens terapeutiska effekt.  
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Leffler tydliggör också en skillnad mellan spänningslitteratur i allmänhet och skräcklit-
teratur. Den förstnämnda ger en tydlig positiv känsla hos läsarna, medan den senare inte 
har lika odelat positiva känslor. Bland läsare ser hon å ena sidan entusiastiska skräcklä-
sare som njuter av att bli skrämda och å andra sidan de som undviker allt som kallas 
skräck eftersom de upplever alltför stort obehag av genren (Leffler 2001, s. 29). En del 
av det som läsaren förväntar sig av läsningen är kroppsliga reaktioner, som ökad and-
ningstakt och hjärtverksamhet, kallsvett och ont i magen (Leffler 2012, s. 305).  

2.4.4 Skräcklitteratur ur barnperspektiv 
I litteratursökningen har jag, som tidigare nämnts, inte funnit någon forskning som be-
rör barn och skräckgenren, och därmed inte heller någon forskning om skräcklitteratur 
ur ett barnperspektiv. I uppsatsens inledning konstateras att skräckgenrens popularitet 
ökar bland barn, och jag uppfattar även att utbudet av skräckberättelser riktade till och 
skrivna för barn ökar. 

Det faktum att skräcklitteratur produceras för barn, med skräckberättelser anpassade för 
olika åldrar och med olika grad av skräckinslag, uppfattar jag som ett tecken på att det 
finns en sorts barnperspektiv bland författare och förlag. Barn är en erkänd målgrupp för 
skräcklitteratur, som erbjuds ett utbud av böcker särskilt anpassade efter deras önskemål 
och behov. Jag uppfattar också att denna samtida anpassning av skräckberättelser till 
barnens nivå står i viss kontrast till det äldre bruket av folksagor som medel för att ur ett 
vuxenperspektiv skrämma barn till sedelärande. 

2.5 Tillämpning av teorin 
I detta avsnitt redogör jag för de delar i den tidigare forskningen som jag kommer att 
använda i analysen av det empiriska materialet, för att förklara informanternas utsagor 
och för att förankra och stödja de tolkningar jag gör av utsagorna.  

2.5.1 Utvecklingspsykologi 
Den utvecklingspsykologiska forskningen utgör generellt en viktig bakgrund att läsa av 
informanternas kognitiva och sociala förutsättningar mot. Jag utgår i studien från 
Vygotskijs och Donaldsons syn på att barns utveckling, utöver att passera olika biolo-
giska utvecklingsfaser, även påverkas av socialt samspel och utmaningar från omgiv-
ningen.  

Hos Lichtenberg och Møhl och Schack ser jag användbara beskrivningar av hur barn 
själva driver den egna utvecklingen framåt; Lichtenberg beskriver barns medfödda be-
hov av nyfiket undersökande och bemästrande av tillvaron, och Møhl och Schack beto-
nar fantasi och lek som betydelsefulla kompetenser hos barn, och deras verktyg för att 
förstå och hantera världen.  

Havneskölds och Risholm Mothanders redogörelse för skolbarnets livsvärld med nya 
roller, nya krav, ökad kompetens och självständighet, men även behov av att spegla sig 
och söka trygghet i andra, stämmer överens med Appleyards beskrivning av läsarrollen 
”läsaren som hjälte/hjältinna”. Jag utgår ifrån att beskrivningen i stor sett motsvarar det 
vardagliga och utvecklingsmässiga sammanhanget även för studiens 10 -11-åriga infor-
manter.  

2.5.2 Barns läsning 
Forskningen om barns läsning är ett viktigt underlag för att kunna uttolka den underlig-
gande betydelsen i informanternas utsagor. Jag uppfattar forskningsområdet som myck-
et komplext. För att orientera mig utgår jag dels ifrån Møhl och Schacks beskrivning av 
litteraturens funktioner - underhållning, information, terapi, medel för utveckling - vilka 
alla kan vara tillämpbara i studien, och dels ifrån Appleyards beskrivning av läsarrollen 
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”läsaren som hjälte/hjältinna” - barnets behov av äventyrliga och lättbegripliga berättel-
ser samt att identifiera sig med förebilder - vilken jag uppfattar som relevant för infor-
manternas utvecklingsmässiga och sociala livssituation.  

Med utgångspunkt ifrån dessa teoretiska stråk framträder några centrala teman, som 
Møhl och Schack, Appleyard, Fry och Hedemark gemensamt lyfter fram som betydelse-
fulla för barns läsning; fantasi, inbillningskraft och verklighetsflykt; identifikation och 
engagemang; emotionell bearbetning; lek och eget berättande; social gemenskap. Vari-
ationer på dessa teman och begrepp är tillämpbara för att strukturera analysen av det 
empiriska materialet, och används i såväl meningskoncentrering som fortsatt analysar-
bete. 

2.5.3 Skräcklitteratur 
Kunskap om hur skräcklitteraturen är avsedd att påverka läsaren är tillämpbar för att 
tolka och förstå det empiriska materialet. Beskrivningen av skräckgenrens tematik och 
verkan är samstämmig mellan Öhman och Leffler; det okända, monstret, tränger in i 
vardagen och skrämmer upp läsaren. Lefflers övriga beskrivning av skräckgenrens be-
rättarteknik - framåtriktning, högt tempo, repetition, förutsägbarhet, stegrande spänning, 
cliffhangers - stämmer överens med Appleyards beskrivning av äventyrslitteraturen, och 
varför den lockar unga läsare.  

Lefflers beskrivning av skräckläsningen som kognitiv och emotionell träning samspelar 
med Møhl och Schacks teorier om läsningens terapeutiska verkan – genom identifikat-
ion med berättelsens karaktärer kan läsaren omedvetet bearbeta och övervinna svåra 
känslor som väcks under läsningen, exempelvis rädsla. Lefflers ”tänk-om-lek” – tanken 
att själv vara med i berättelsen – kan kopplas till den gränsupplösning mellan verklighet 
och fiktion som Fry beskriver i positiva ordalag i läsforskningen. Leffler lyfter dock 
även fram en annan aspekt av gränsupplösningen – att skräcken kan komma för nära 
läsaren, och skapa verkligt obehag. Hon beskriver också att skräckgenren inte bara på-
verkar läsaren emotionellt och psykiskt utan även kroppsligt, genom fysiska chockreakt-
ioner, vilket jag uppfattar som specifikt för skräckgenren.  

2.5.4 Barnperspektiv 
Det teoretiska ramverket innehåller flera aspekter av barnperspektiv som är tillämpbara 
och relevanta för mitt eget arbete – att som Hogan förhålla sig kritiskt till att vuxenvärl-
den bedriver forskning om barn utifrån antaganden om dem, istället för att fråga dem 
direkt; att basera forskning om barns läsning på barns egna erfarenheter och berättelser, 
så som Hedemark, Fry och flera av författarna till noterade magisteruppsatser gör; att 
beskriva barnet som en läsare i sin egen rätt och inkludera kunskap om barns utveckl-
ingsmässiga förutsättningar i läsforskningen, så som Appleyard och Møhl och Schack 
gör; att peka ut vikten av ökad kunskap och medvetenhet om unga läsares behov, hos 
lärare och bibliotekarier, som Appleyard, Hedemark och Møhl och Schack gör; att före-
språka barns rätt till större inflytande över litteraturval som Hedemark och flera av för-
fattarna till noterade magisteruppsatser gör. 
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3 Metod 

I detta kapitel redogör jag för den metod jag valt att arbeta med för att samla in empi-
riskt material, samt för hur processen förlöpt. 

3.1 Forskningsmetod 
Syftet med uppsatsen är att generera ökad kunskap om hur 10-11 åringar relaterar till 
skräcklitteratur. Min förförståelse av detta fenomen är att det finns komplexa bakomlig-
gande orsaker till barns motivation vid läsning, och att det kan finnas en stor individuell 
variation i deras läsupplevelse. För att ta reda på något nytt om barns läsning av skräck-
litteratur har jag behövt samtala direkt med barnen, för att få ta del av deras beskriv-
ningar av varför de läser skräcklitteratur, och hur de upplever läsningen. På så vis låter 
jag uppsatsarbetet genomsyras av ett barnperspektiv, där barnen själva får komma till 
tals och bidra med information, erfarenheter och kunskap. Som undersökningsmetod har 
jag valt att tillämpa kvalitativ semistrukturerad forskningsintervju. Enligt Wildemuth är 
detta en av de mest användbara metoderna för att samla in data för att undersöka en 
bredd av olika beteenden (Wildemuth, 2009, s. 240). 

3.1.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Kvalitativ forskningsmetod innebär en studie av människors beteende och hur de upp-
fattar och tolkar den omgivande verkligheten (Repstad, 1999, s. 14), med utgångspunkt 
från att världen kan uppfattas på många olika sätt, utan att det finns en objektiv sanning. 
Metoden lämpar sig för samhällsvetenskaplig forskning där forskaren vill förstå sociala 
fenomen på ett djupare plan, och där informationskällan är den mänskliga individen. 
Enligt Kvale & Brinkmann söker den kvalitativa forskningsintervjun ”förstå världen 
utifrån undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 
avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & 
Brinkmann 2009, s. 17), vilket är relevant för min studie. 

3.1.2 Semistrukturerad intervjumetod 
Som verktyg för att inhämta forskningsmaterial har jag använt den semistrukturerade 
forskningsintervjun. Denna intervjuteknik innebär att forskaren följer en i förväg sam-
manställd guide med frågor till informanten. Utifrån guidens huvudfrågor kan sedan 
intervjusamtalet spontant kompletteras med följdfrågor beroende på informantens re-
spons. Denna teknik ger möjlighet att samla in ett empiriskt material som är tillräckligt 
strukturerat för att kunna jämföras inbördes, men som samtidigt ger möjlighet till upp-
följning och därmed den flexibilitet (Bryman, 2011, s. 415) (Wildemuth, 2009, s. 223) 
som krävs för att kunna fördjupa informantens resonemang och, i detta fall, kunna ge-
nomföra strukturerade samtal med barn (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 9, 
47). 

Jag har valt att göra individuella intervjuer, dels för att jag personligen i mötet med barn 
anser att det är lättare att överblicka ett samtal på tumanhand än ett gruppsamtal, och 
dels eftersom jag inte känner informanterna väl sedan tidigare, skulle ha svårt att hjälpa 
dem balansera gruppdynamik kopplat till invanda roller (ibid., s. 31). 

3.2 Informanter 
Det empiriska materialet i denna uppsats utgörs av individuella intervjuer med sju barn i 
åldrarna 10-11 år (för åldersavgränsning, se avsnitt 1.4 Avgränsningar). 
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3.2.1 Kontaktväg 
För att kunna genomföra intervjuerna med barnen på ett bra sätt, valde jag att kontakta 
dem genom skolan. Jag valde ut sex mellanstadieskolor i Göteborgsområdet. Jag sam-
manställde ett brev (se bilaga 1) riktat till rektorn på respektive skola, där jag presente-
rade mig och min forskningsuppgift, samt att jag önskade besöka skolan och genomföra 
intervjuer med några elever. Jag följde sedan upp brevkontakten genom att söka rekto-
rerna via telefon för ett samtal. På en av skolorna kontaktade jag även en lärare som jag 
är god vän med. Flertalet rektorer tackade nej, dels på grund av tidsbrist och dels för att 
det redan pågick flera studentarbeten på skolorna. Två av rektorerna, på skola A (där 
min vän arbetar) respektive skola B, var dock positiva och visade entusiasm för min 
förfrågan. 

3.2.2 Urval 
På skola A gick fortsatt urvalsprocess till så att rektorn vidarebefordrade mitt informat-
ionsbrev till lärare på mellanstadienivå. Jag fick positivt besked från alla lärare, och 
hälsades välkommen att intervjua elever på mellanstadiet. Jag framförde önskemål till 
lärarna om att informanterna skulle vara barn som: 

− är villiga att bli intervjuade, 
− läser gärna och ofta, på fritiden och i skolan, 
− läser skräcklitteratur, har relation till skräckberättelser, 
− har lätt att uttrycka sig verbalt 
− blandat flickor och pojkar 
Då min undersökning innebar att genomföra intervjuer med minderåriga barn behövde 
jag medgivande från målsman. Jag sammanställde ett formulär (se bilaga 2) till barnens 
målsmän där de fick ta ställning till och ge tillstånd till barnens medverkan i studien. 
Sedan tog jag hjälp av lärarna att administrera skriftliga intyg om tillåtelse från måls-
män, och utifrån kriterierna ovan och inkomna intyg välja ut de barn som de ansåg 
lämpliga för mig att intervjua. Det resulterade i sju intervjuer med två elever från varje 
årskull i mellanstadiet, plus ytterligare en 5:e klassare som var extra sugen på att bli 
intervjuad. 

Även på skola B vidarebefordrade rektorn mitt brev till sina mellanstadielärare. Två 
lärare till en 4:e klass visade intresse och bjöd in mig till skolan för att besöka klassen 
och presentera mig och min forskning. Både lärare och elever var välkomnande, posi-
tiva och nyfikna vid vårt möte. Efter mitt besök på skolan hjälpte lärarna till med admi-
nistration av skriftliga intyg om tillåtelse från målsmän, och sedan utifrån mina kriterier 
(samma som för skola A) och inkomna intyg, välja ut barn lämpliga att intervjua. Lärar-
na valde ut sex elever som de ansåg var relevanta för undersökningen. Vid intervjuda-
gen var ett par av eleverna sjuka, så resultatet blev fyra intervjuer. 

3.3 Intervjuer 
3.3.1 Att intervjua barn 
För att ta del av vedertagna metoder för samtal med barn och för att fördjupa min kun-
skap om barns lärande och kommunikation har jag läst Att förstå barns tankar (Dover-
borg & Pramling Samuelsson 2012). Trots bokens fokus på samtal med barn i åldrarna 
2-8 år, yngre än mina informanter, har jag kunnat dra stor nytta av dess beskrivningar av 
förhållningssätt till barns upplevelsevärld, praktiska förberedelser inför intervjuerna, 
formulering av intervjuguidens frågor och konkret samtalsteknik. Dessa kunskaper har 
varit till hjälp för att genomföra intervjuerna med fokus på barnperspektivet. Jag har 
särskilt tagit med mig en stärkt medvetenhet om betydelsen av ”det sociala kontraktet”, 
att omsorgsfullt etablera en ömsesidig och respektfull relation med informanten, samt 
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vara uppmärksam på det ojämna maktförhållande som finns mellan barn och vuxen 
(ibid., s. 28-30).  

Att intervjua barn inbegriper flera problematiska moment att som forskare ta i beak-
tande. Först måste intervjuaren fånga barnets intresse och skapa motivation (Trost 2010, 
s. 59). Sedan måste forskaren kunna empatisera och sätta sig in i barnets föreställnings-
värld, för att avdramatisera situationen och skapa ett möte. Barnens beroendeposition i 
förhållande till en okänd vuxen i en intervjusituation kan göra dem extra benägna att 
påverkas av ledande frågor, så att de svarar på det sätt som de tror är det rätta eller sva-
rar trots att de inte förstår frågan. Barnen kan uppfatta situationen som jobbig, vilket 
kan påverka deras sätt att uttrycka sig. Ytterligare en svårighet är att barnen kan uppleva 
intervjun som en lek, dvs. att de fabulerar och inte svarar på ett ärligt sätt. Det är därför 
mycket viktigt att frågorna anpassas efter barnens ålder, samt att intervjuer genomförs 
med dem i deras naturliga miljöer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 162). 

3.3.2 Intervjuguide 
Genomförandet av kvalitativa semistrukturerade intervjuer kräver en förberedd inter-
vjuguide. Med utgångspunkt från min problemformulering konstruerade jag en guide 
ordnad under två teman som jag kallade ”läsning” respektive ”skräckberättelser”. Un-
der dessa huvudkategorier formulerade jag 16 (8+8) frågor som informanterna skulle ha 
möjlighet att ge svar på. Vid formuleringen av frågorna utgick jag ifrån att frågorna 
skulle riktas till barn, att de skulle vara omväxlande övergripande och mer specifika, 
formulerade som en uppmaning att berätta, att de skulle erbjuda möjlighet för fria asso-
ciationer och självreflektion och ge barnet lust att göra sin röst hörd (Doverborg & 
Pramling Samuelsson 2012, s. 36-37). Under respektive kategori kretsade frågorna 
kring varför barnet läser (böcker i allmänhet och skräckberättelser i synnerhet), vad som 
karaktäriserar en bra berättelse/skräckberättelse och hur det känns när barnet läser. Be-
roende på informantens respons kunde jag ställa följdfrågor för att hjälpa informanten 
att förstå frågeställningen, fördjupa resonemang eller komma fram till ett mer specifikt 
svar (ibid, s. 41-44). 

Vid intervjudagen på skola A använde jag en första version av intervjuguiden. När jag 
efter första intervjudagen reflekterade över intervjuguidens uppbyggnad och effekt, in-
såg jag att den hade viss förbättringspotential. Wildemuth menar att för att få ut det 
mesta av en semistrukturerad intervju som metod, behöver intervjuguiden inte bara pla-
neras väl utan den behöver också ständigt förbättras (Wildemuth 2009, s. 240). Inför 
intervjudagen på skola B ändrade jag ordningen på frågorna och bytte ut vissa ord (med 
bibehållen andemening), och kunde då observera att guiden fungerade bättre på så vis 
att den gav informanten bättre handledning, och att intervjusamtalet flöt på friare. Se 
bilagor 3 och 4 för intervjuguiderna. 

3.3.3 Intervjumiljö 
Inför respektive intervjudag fick jag hjälp av berörda lärare att boka en lämplig lokal för 
intervjuerna. Vi valde lokal utifrån förutsättningarna att informanterna skulle känna sig 
bekväma och att lokalen skulle vara fri från störningar i form av ljud eller andra dis-
traktioner (Doverborg & Pramling Samuelsson 2012, s. 26). På skola A genomfördes 
intervjuerna i skolbiblioteket som var stängt för dagen, och på skola B i ett avgränsat 
mindre rum intill ordinarie klassrum. Båda lokalerna motsvarade önskemålen om triv-
samhet, lugn och ro, utöver någon mindre störning orsakad av skolpersonal i biblioteket 
på skola A. I respektive lokal ordnade jag möbleringen så att jag och informanten kunde 
sitta diagonalt emot varandra i 90 graders vinkel vid ett bord, för att skapa en dynamisk 
situation som medgav både ögonkontakt och distans (ibid., s. 27). Det var viktigt att 
skapa en trygg och överblickbar intervjumiljö, så att situationen inte skulle upplevas 
påträngande eller krävande. 
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3.3.4 Genomförande av intervjuerna 
Vid varje intervjutillfälle inledde jag med att säga ”välkommen in” och under småprat 
om namn, ålder, tidigare erfarenheter av intervju etc., låta informanten sätta sig tillrätta 
och acklimatisera sig i rummet. Sedan presenterade jag kort mig själv, syftet med och 
vad min forskning handlar om, att jag skriver en uppsats och att vår intervju är ett vik-
tigt steg i det arbetet. Jag var tydlig med att förklara att utgångspunkten för intervjun 
vara att samtala om läsning av tryckta skönlitterära texter. Efter det gick jag igenom 
några informationspunkter för att klargöra villkoren för intervjun: 

− Jag har förberedda frågor som jag skulle vilja ställa till dig. Intervjun kommer att ta 
omkring 20 minuter. 

− Det är helt frivilligt att svara på frågorna, inget tvång. Det är även okej att avbryta 
intervjun precis när du vill. 

− Det finns inga ”rätta svar” på frågorna, jag är intresserad av just DINA funderingar 
och uppfattningar kring ämnet. 

− Ingen får reda på vad du har sagt, jag har tystnadsplikt som forskare, den 
information du ger kommer att hanteras så att du förblir anonym. 

− Är det ok för dig om jag spelar in intervjun? (visar diktafon/Iphone 4 och 
inspelningsapplikationen Audionote1) Det går bra att lyssna på inspelningen efter 
intervjun. 

− Om du vill kan du ta del av hela uppsatsen när den är klar. 
− Har du några frågor innan vi börjar? 

Det var viktigt att vara tydlig och pedagogisk i beskrivningen av hur intervjun skulle gå 
till, och förmedla min genuina nyfikenhet på vad informanten hade att säga om ämnet, 
för att bygga en förtroendefull och bekräftande stämning (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 2012, s. 28). 

Alla informanterna accepterade villkoren, så att intervjuerna kunde genomföras på pla-
nerat sätt. Informanterna svarade på mina frågor utifrån sina olika personligheter, förut-
sättningar och intressen. Några hade lätt att formulera sig verbalt och andra behövde tid 
och kanske en följdfråga för att börja berätta. Intervjuerna varierade i längd mellan 17 
och 28 minuter och avslutades med att jag tackade för informantens medverkan, frågade 
om intervjun motsvarat eventuella förväntningar, och erbjöd informanten att lyssna en 
stund på inspelningen (ibid., s. 30). 

Efter varje intervju ägnade jag ca 20 minuter åt att samla mina intryck från mötet. Jag 
beskrev hur intervjun hade gått i stora drag, tecknade ned tankar och minnesnotiser om 
stämning, ansiktsuttryck och kroppsspråk som komplement till det inspelade intervju-
materialet. 

3.3.5 Utskrift av intervjuerna och bearbetning av material 
Initialt, vid planering av intervjuerna, hade jag avsikten att efteråt transkribera allt in-
spelat material, och översätta hela intervjuerna från talspråk till skriftspråk (Kvale & 
Brinkmann 2009, s. 194). Efter att intervjuerna var genomförda kunde jag konstatera att 
de blivit fler än jag först avsett. Jag befarade dessutom att det skulle bli mycket tidskrä-
vande att transkribera allt, och att textmaterialet skulle bli svåröverblickbart. Dessutom 
upptäckte jag, dels under själva intervjuerna och dels vid genomlyssning av inspelning-
arna, att det framträdde tydligt vilka intervjuer och delar av intervjuerna som hade rele-
vans för mitt arbete. Mot bakgrund av detta och med stöd av Wildemuth valde jag att 
avgränsa transkriberingen till enbart de delar av intervjuerna som jag bedömde som di-
rekt användbara i det fortsatta arbetet (Wildemuth 2009, s. 237). För att göra materialet 
mer läsbart och tillgängligt i ett forskningssammanhang valde jag att göra vissa språk-
                                                 
1www.luminantsoftware.com/iphone/audionote 

http://www.luminantsoftware.com/iphone/audionote
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liga redigeringar som att ta bort upprepningar, utfyllnadsord och talspråk. Vid transkri-
beringen använde jag mediehanteringsprogrammet VCR2, som erbjuder effektiva verk-
tyg för genomlyssning med möjlighet att snabbspola, sänka hastigheten på uppspelning-
en för att öka hörbarheten, samt notera tidsangivelser för olika avsnitt i intervjun. 

3.3.6 Meningskoncentrering 
Att studera det material som erhållits genom kvalitativa intervjuer innebär att forskaren 
ska försöka förstå en social verklighet utifrån ett subjektivt men samtidigt ett vetenskap-
ligt sätt (Wildemuth 2009, s. 308). För att få överblick över och börja söka mening i det 
empiriska materialet har jag gjort en tematisering av textmaterialet genom en metod 
som kallas meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann 2009, s. 221). 

Efter transkribering och urval av relevanta partier läste jag åter igenom intervjutexten 
för att känna in den ytterligare och börja identifiera återkommande teman i informanter-
nas utsagor. Vidare gick jag systematiskt igenom varje intervjusvar för att göra en tolk-
ning av innebörden, och dra ut det som jag bedömde som relevant för uppsatsen till en 
kort koncentrerad mening. Dessa korta referat från alla informanternas intervjusvar 
grupperades sedan kring respektive fråga i intervjuguiden, så att en jämförelse och en 
ytterligare sökning och identifiering av återkommande teman kunde göras ”tvärs” inter-
vjumaterialet. 

På detta vis gick jag från att studera materialet i sin helhet, i den form som det uttryckts 
av informanterna, till att bryta ned materialet i mindre delar och försöka tolka ut deras 
underliggande innebörd och mening, med hjälp av det teoretiska ramverket. Slutligen 
gjorde jag en kodning av de korta meningskoncentraten till nyckelord, som kunde kate-
goriseras under ett antal återkommande teman, vilka redovisas i kapitel 4, Resultat och 
analys. 

3.4 Forskningsetik 
Under uppsatsarbetet har jag beaktat Kvales råd om informerat samtycke och konfiden-
tialitet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 87-88) och Vetenskapsrådets fyra huvudkrav om 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet 2004). Dessa 
etiska överväganden har varit styrande vid all kontakt med informanterna och hante-
ringen av det empiriska materialet (se villkor för intervjun i avsnitt ovan ”Genomfö-
rande av intervjuerna”). I intervjusituationerna har jag varit medveten om den särskilda 
risk för integritetsövertramp och maktobalans mellan intervjuparterna som föreligger 
vid intervjuer med barn (se avsnittet ovan ”Att intervjua barn”). För att hantera denna 
risk har jag dels varit noga med förberedelser inför intervjuerna, och dels tagit hjälp av 
min personliga erfarenhet av arbete med barn för att vara varsam och inkännande mot 
informanten. 

3.5 Reflektioner kring metod 
3.5.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa forskningsmetoden bygger på att forskaren gör en tolkning av ett 
material, vilket inkluderar viss subjektivitet. Detta är en känd kritik mot kvalitativ 
forskning; att den inte är mätbar och därmed inte tillräckligt vetenskaplig. Jag har dock 
funnit stöd för att kvalitativ forskningsmetod är den som bäst passar mitt syfte (se av-
snitt Forskningsmetod ovan), och accepterar därmed att metoden har vissa brister avse-
ende objektivitet. Jag har i arbetet strävat efter att vara medveten om och skilja ut min 

                                                 
2 www.videolan.org/vlc/ 
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egen förförståelse och egna värderingar avseende ämnet och att inte göra alltför vidlyf-
tiga tolkningar av det empiriska materialet. 

3.5.2 Urval av informanter 
Initialt var ambitionen att intervjua sex informanter, gärna en pojke och en flicka från 
respektive årskull i hela mellanstadiet. Utfallet blev totalt elva intervjuer, av vilka jag 
valde ut sju att använda i uppsatsarbetet. Det slutliga urvalet representerar sex tioåring-
ar, varav fem flickor och en pojke, samt en elvaårig flicka. Detta innebär en obalans i 
urvalet med övervikt åt flickor och tioåringar. 

Att könsfördelningen inte blev jämnare berodde på; att lärarna gjorde ett urval av elever 
som läser gärna och ofta, vilket i detta fall innebar att fler flickor blev tillfrågade; att 
tillfrågade pojkar i mindre utsträckning än tillfrågade flickor var intresserade av att bli 
intervjuade; samt en pojkes sjukfrånvaro. Då ingen genusanalys görs av materialet upp-
fattar jag dock inte könsfördelningen som avgörande i undersökningen. 

Att åldersfördelningen inte blev jämnare berodde dels på tillgången till lämpliga och 
villiga informanter, dels på brist på tid till fler intervjutillfällen, och dels på att några 
intervjuer valdes bort på grund av bristande relevans i resultatet. Hade jag prioriterat en 
jämnare åldersfördelning så skulle det empiriska materialet kunnat få större representa-
tivitet och bredd, men det hade inneburit ett mer omfattande arbete än jag har bedömt 
som rimligt. Då det empiriska materialet som helhet representerar så få informanter, gör 
jag heller inga anspråk på att kunna dra generaliserande slutsatser ur det. Det jag kan 
uttala mig om är vad de intervjuade barnen berättar om sin läsning av skräcklitteratur, 
och hur min tolkning av det de säger kan analyseras och sättas i ett teoretiskt samman-
hang med hjälp av kända teorier. 

Urvalet av informanter har blivit annorlunda än jag först räknat med även gällande deras 
attityder till skräcklitteratur. I de urvalskriterier jag framförde till lärarna på respektive 
skola ingick att jag önskade informanter som läser skräcklitteratur, underförstått att de 
har en positiv attityd till genren. Så som urvalet föll ut fick jag dock möjlighet att prata 
med några barn som är kritiska till genren, och kunde belysa negativa aspekter av 
skräcklitteraturen. I efterhand är jag nöjd med denna effekt, eftersom det har möjliggjort 
en mer problematiserande diskussion kring materialet. 

Urvalskriterierna innebar också att jag efterfrågade informanter som läser gärna och ofta 
samt är verbala. Motiven för dessa urvalskriterier är kopplade dels till uppsatsämnet, 
barns läsning av skräcklitteratur, vilket i sig innebär en avgränsning till barn som fak-
tiskt läser, och dels till en föreställning om att det är lättare att intervjua barn som är 
verbala. Jag är medveten om att denna avgränsning sannolikt har inneburit att barn som 
inte läser, och barn som har begränsad verbal förmåga, inte har fått komma till tals i 
denna studie. I förhållande till uppsatsens syfte och till min begränsade erfarenhet som 
intervjuare bedömer jag det dock som en rimlig avgränsning. 

3.5.3 Genreförvirring 
I mötet med informanterna upptäckte jag att de hade olika grad av kännedom om genren 
skräcklitteratur. För några av informanterna var gränsen mellan olika genrer mindre 
tydlig, och jag fick lägga arbete på att försöka förklara mer precist vad jag menade med 
skräcklitteratur. Denna oklarhet kring genredefinition har gjort att jag har fått vara 
mycket selektiv i bearbetningen av det empiriska materialet, och välja att använda de 
utsagor från barnen där jag känner mig någorlunda säker på att de faktiskt pratar om 
skräcklitteratur. 

3.5.4 Redigering av intervjuguide 
Mellan de två intervjutillfällena gjorde jag en redigering av intervjuguiden för att jag 
såg brister i det ursprungliga upplägget. Redigeringen innebar dels att frågorna ordnades 
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i en annan ordning, och dels att vissa ord byttes ut för att göra frågorna mer pedago-
giska. Jag frågar mig om denna förändring i guiden kan antas påverka den inbördes jäm-
förbarheten i det empiriska materialet negativt, och därmed minska dess tillförlitlighet? 
Upplägget med semistrukturerade intervjuer har i sig inneburit att alla intervjuerna blivit 
individuellt utformade, om än med referens till en gemensam huvudstruktur och ande-
mening i intervjuguiden. Intervjusituationerna har krävt olika mängd följdfrågor, förkla-
rande utläggningar etc. beroende på informanten som individ och samspelet mellan in-
tervjuparterna. Mot bakgrund av detta gör jag avvägningen att de positiva effekterna av 
att redigera intervjuguiden uppväger en eventuell ökad skevhet i jämförbarheten. 

3.5.5 Genomförande av intervjuerna 
Intervjuerna för denna uppsats var mina första intervjuer med barn, så det empiriska 
materialet ska ses mot bakgrund av min bristande erfarenhet på området. I intervjusitu-
ationerna och vid genomlyssning och transkribering av materialet har jag noterat ”ny-
börjarfel” som att inte erbjuda tillräckligt långa pauser för eftertanke, avbryta informan-
ten vid fel tillfälle eller ställa en ledande fråga när jag tycker mig läsa av något mellan 
raderna. Lyckligtvis har jag även kunnat notera att min intervjuteknik utvecklades posi-
tivt mellan första och andra intervjudagen, vilket jag tolkar till min fördel. 

En annan brist i processen som jag reflekterat över är planeringen av intervjutillfällena. 
Då det visade sig svårt att få tillgång till villiga informanter, blev jag stressad och ”pas-
sade på” att hålla intervjuerna när tillfälle gavs. Det innebar att jag höll hela sju inter-
vjuer den första intervjudagen, och var trött vid de sista intervjuerna. Nästa intervjudag 
blev mer balanserad; fyra intervjuer, en ”bättre” intervjuguide och viss erfarenhet i ba-
gaget. Kanske borde jag istället ha delat upp det första intervjutillfället på två dagar, 
eller avstått några intervjuer. Jag hade även i förväg kunnat planera in ett par samtal som 
pilotintervjuer, för att mer systematiskt kunna göra utvärdering och erfarenhetsåterkopp-
ling efter dem. 

3.5.6 Påverkan på empiriskt material 
Vid urvalet av empiriskt underlag för uppsatsen har jag senare helt valt bort fyra inter-
vjuer från den första intervjudagen; de två första och de två sista intervjuerna. Orsaken 
till detta är inte enbart kopplad till min begränsade förmåga som intervjuare (se ovan), 
utan även till informanternas förutsättningar att ge relevanta svar med hänsyn till genre-
förståelse, läspreferenser och verbal förmåga. Jag gjorde bedömningen att de bortvalda 
intervjuerna inte hade tillräcklig relevans för att tas med i studien. ”Kvalitén” på inter-
vjuerna visar som helhet stor inbördes variation, och jag uppfattar detta som ett utslag 
för individualitet, dels hos informanterna och dels i den relation jag lyckats bygga med 
dem som personer. Denna individuella variation mellan intervjuerna har även inneburit 
att urvalet av citat från materialet fördelats ojämnt mellan informanterna. I synnerhet en 
av informanterna, B2, citeras påfallande ofta i analysavsnittet. Orsaken till detta är att 
hen under intervjun har berättat om många relevanta erfarenheter, och dessutom varit 
förmögen att formulera dem verbalt på ett uttrycksfullt sätt. 

Det empiriska materialets tillförlitlighet bör också ses mot bakgrund av att jag inför 
besöket på skola B varit inbjuden för att hålla ett kort bokprat med skräcklitteratur för 
informanternas klass. Jag frågar mig hur detta första besök kan ha påverkat resultatet av 
intervjuerna vid denna skola jämfört med skola A; barnen på skola B kände till mig på 
förhand och jag hade visat dem ett antal skräckböcker (dock inte någon av de böcker de 
sedan refererade till i sina utsagor) med avsikten att känna av deras genreförståelse. In-
formanterna på skola B gavs därmed en möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna 
genom att läsa in sig på och formulera sitt eget förhållningssätt till genren, som inte 
barnen på skola A fick samma sätt. Detta kan ha påverkat och inspirerat informanterna 
på skola B i riktning mot större entusiasm inför genren, vilket innebär en viss obalans i 
förutsättningarna för intervjuerna. I det empiriska materialet som helhet framkommer 
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dock både positiva och negativa attityder mot skräcklitteratur, vilket ger möjlighet till en 
nyanserad och problematiserande diskussion.  

De språkliga redigeringar som gjorts, att ta bort upprepningar, utfyllnadsord och tal-
språk för att öka det empiriska materialets läsbarhet och tillgänglighet, har förändrat den 
exakta lydelsen i barnens utsagor. Enligt Halldén är ett sätt att inta barnperspektiv, att 
inte göra några språkliga redigeringar alls, utan återge ”den oförvrängda rösten” 
(Halldén 2003, s. 19). Mot bakgrund av det skulle mina redigeringar i materialet kunna 
ses som gjorda ur ett vuxenperspektiv, och förvanskande av barnets röst. Min avsikt 
med redigeringarna har dock varit den rakt motsatta; att förtydliga materialet språkligt 
för att låta budskapet i det barnen berättar nå fram klart och tydligt, och på så vis bidra 
till att barnens röster blir hörda och förstådda. Då ingen språklig analys av materialet 
gjorts, uppfattar jag inte heller redigeringarna som avgörande för undersökningen ur 
forskningssynpunkt.  
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar jag resultatet av intervjuerna samt en analys av informanter-
nas berättelser om läsning av skräcklitteratur. Till hjälp i analysarbetet har jag haft dels 
meningskoncentrering som presenteras i kapitel 3 Metod, och dels de teorier som pre-
senteras i kapitel 2, Tidigare forskning och teoretiskt ramverk. 

4.1 Teman 
Efter meningskoncentreringen har följande fyra teman med nyckelord valts ut för vidare 
bearbetning: 

− Suggestion; förväntan, nyfikenhet, inre bilder, annan värld, gränsupplösning 
− Känsloreaktioner; fysiska reaktioner, obehag, njutning 
− Självreflektion; övervinna, mogna, identifikation 
− Kreativitet; inspiration, muntligt berättande, lekpraktik 
I följande avsnitt presenteras och analyseras teman och nyckelord utifrån citat från sam-
talen med informanterna. 

4.2 Suggestion 
I samtalen med informanterna återkommer tecken på att läsningen drivs framåt av en 
stark förväntan. Vissa barn beskriver att de inte kan sluta läsa, som att de bara måste få 
veta hur det går. Barnens fantasi aktiveras, de skapar inre bilder av det som händer i 
berättelsen och går in som i en annan värld. Barnen ger uttryck för att det känns som om 
de verkligen är närvarande där i berättelsen. Ibland tappar barnet kontrollen över fanta-
sin, ger sig hän, sugs in i det hemska och lockas att läsa vidare för att uppleva mer. Sug-
gestionen kan bli så stark att fiktionen spiller över och invaderar vardagen och verklig-
heten, det sker en gränsupplösning mellan verklighet och fantasi, mellan naturligt och 
övernaturligt.  

4.2.1 Förväntan 
Informanten återger hur en specifik bok har en stor lockelse, och uttrycker förhoppning 
och förväntan att få en spännande läsupplevelse: 

B2: Vi hörde ju om en bok [Rum 213, min anmärkning], jag och min kompis. Och 
då tänkte vi att vi måste (betonar) verkligen låna denna från biblioteket. Och då 
sprang vi till biblioteket på rasten och lånade den. 

Informanten förbereder sig för läsupplevelsen genom att bygga upp förväntningar på 
boken och vad som kommer att hända. Jag tolkar det som ett exempel på den genrepre-
ferens som Appleyard beskriver som typisk för läsare i denna ålder (Appleyard 1990, s. 
67). Förförståelsen för genren bidrar till att skapa en attraktionskraft till läsning och en 
uppbyggd förväntan, vilket försätter barnet i ett tillstånd där hen är mottaglig för de in-
tryck som genren erbjuder.  

B2: Om jag precis ska läsa en bok om skräck så känner jag så här; det här kommer 
bli jätteläskigt! (med stark betoning) 
B2: När jag kommer in i boken så kanske det bara är en läskig grej som händer, 
men jag försöker leta efter den. 
Intervjuare: Är det viktigt? 
B2: Ja! 
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Exemplet ovan visar också att barnet använder fiktionen på ett instrumentellt sätt (He-
demark 2011, s. 47). Hen letar aktivt efter de partier i boken som ger den mesta sensat-
ionseffekten i läsupplevelsen. 

I följande citat uttrycker informanterna bokomslagens betydelse för att skapa förväntan, 
vilket kan kopplas till det Leffler skriver om gestaltningen av ”monstret” som en viktig 
faktor i skräckgenrens popularitet (Leffler 2012, s. 299). I detta exempel uppfattas ett 
läskigt bokomslag som lockande och positivt: 

B2: […] i fall vi pratar om skräckböcker och spännande böcker så ska framsidan 
vara lite mörk i bakgrunden så ska det typ se ut som typ Rum 213 [omslag med en 
flicka i vit klänning och rött hår som döljer ansiktet, mot en mörk bakgrund] 
B1: Åh, vad kan ha hänt egentligen!? Jag måste läsa den här boken. Och så blir 
det liksom Wow! Åh vad läskigt, liksom! Och så vill man läsa mer och mer. 

I följande exempel uttrycker informanten hur genregreppen spänning och mystik suger 
in läsaren i berättelsen, och genererar stegrad förväntan. Det är i linje med Frys betoning 
av barns dragning till berättelser som förebådar starka händelser och upplevelser (Fry 
1985, s. 99): 

B1: Den ska vara så att man blir intresserad. Boken ska liksom inte vara tråkig 
utan det ska hända spännande saker och så kanske det ska sluta bra. 
Intervjuare: Vad är spännande saker? 
B1: När det händer mystiska saker. När det händer läskiga saker så blir det spän-
nande, eller när det blir förväntansfullt så kan det bli spännande liksom. 
Intervjuare: Vad händer då? 
B1: Man måste ju komma in i det lite och sen känns det… alltså det beror på vilken 
bok det är, men så känns det liksom som att JA! (ropar till) om det är spännande, 
så är det kul att läsa. 

Här beskrivs även ”det okända” och ”sökandet efter svar”, som enligt Öhman är karak-
täristiskt för skräckgenren (Öhman 2002, s. 81), som viktiga inslag i att aktivera förvän-
tan: 

A3: Det ska [för att vara bra skräcklitteratur, min anmärkning] handla mer om att 
man ska hitta någonting eller att man ska gå in till någon okänd plats och det ska 
hända någonting. Och jag tänker, vad ska hända? 

Detta kan även ses som ett uttryck för den, enligt Appleyard, ålderstypiska läspreferen-
sen och dragningen till äventyrslitteratur. Informanten uttrycker också värderingen att 
berättelsen ska följa ett igenkännbart mönster, en genrekonvention, för att vara attraktiv 
och spännande. Detta kan kopplas till Appleyards beskrivning av behovet av enkla och 
tydliga berättelser att relatera till, för barn i denna läsarroll (Appleyard 1990, s. 60ff ).  

4.2.2 Nyfikenhet 
Ovan beskriven förväntan har betydelse för valet av bok, och att ge sig in i läsningen. 
Barnen beskriver åter igen hur genregreppet spänning sedan ger upphov till ett oemot-
ståndligt sug att fortsätta läsa. 

B3: Det händer en massa spännande saker och man kan inte sluta läsa. 
B3: Jag vill inte pausa utan vill bara fortsätta och läsa och läsa. Så då blir det mer 
spännande. 
A4: Att det händer någonting spännande och jag måste fortsätta läsa. Det händer 
någonting spännande och så måste huvudpersonerna fortsätta för att få reda på 
vad det är och vad som har hänt och vad som kommer att hända och så... 
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Barnen blir nyfikna och vill veta hur det går, vilket kan ses som ett uttryck för den med-
födda drivkraft och motivation att nyfiket undersöka och bemästra tillvaron, som Lich-
tenberg beskriver (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s. 148). Det kan även ses 
som en respons på den berättarteknik i äventyrs- och skräcklitteraturen som beskrivs av 
Appleyard respektive Leffler; snabbt framåtskridande händelser och repetition enligt ett 
visst mönster, som syftar till att driva berättelsen och läsningen framåt (Appleyard 1990, 
s. 60ff; Leffler 2001, s. 35). Ytterligare ett genregrepp är att läsaren hålls på halster med 
hjälp av cliffhanger-teknik (Leffler 2001, s. 33) och måste fortsätta läsa för att få sin 
nyfikenhet stillad: 

B1: […] och sen så säger de [författarna, min anmärkning] inte direkt vad det var 
för nånting [som händer] utan det går på ett litet tag. 

4.2.3 Inre bilder 
I detta tillstånd av trängande nyfikenhet placerar barnet sig själv i berättelsen som en 
betraktare:  

A4: Det känns ju som om man är där och kollar på det. För de som skriver brukar 
ju berätta tydligt. De berättar ju jättetydligt hur det ser ut, vilka som är med och 
vad som händer. Om de [huvudpersonerna, min anmärkning] har något med sig så 
berättar de [författarna] tydligt hur det ser ut. 
Intervjuare: Hur känns det då? 
A4: Men när det händer någonting spännande i boken så känns det lite mer... Och 
jag undrar om vad som kommer att hända? Det kommer upp egna bilder av vad jag 
tror ska hända. 
A4: Det känns som det kommer upp egna bilder av hur det ser ut och ibland kan de 
vara läskiga och mindre läskiga. Det brukar inte finnas mycket bilder [illustration-
er, min anmärkning] i de böcker jag läser. Bara på framsidan. 

Detta skapande av inre bilder under läsningen beskrivs även i Hedemarks studie, som en 
aspekt av den lustfyllda läsningen och dess koppling till aktivering av barnets fantasi 
(Hedemark 2011, s. 20, 46). Denna process, där läsningen aktiverar barnets fantasi och 
inbillningskraft, betonas även av Møhl & Schack som avgörande för barnets läsupple-
velse och motivation till läsning (Møhl & Schack 1981, s. 9). Både inre bilder och even-
tuella illustrationer kan ses som aspekter av det Leffler beskriver om gestaltningen av 
”monstret” i skäckberättelsen, som en viktig faktor för att attrahera läsaren (Leffler 
2012, s. 299).  

4.2.4 Annan värld 
Genom de inre bilderna öppnar sig en annan värld för barnen, som de med hjälp av sin 
inlevelseförmåga kan träda in i. Barnen är medvetna om vad som sker i läsakten och 
uttrycker insikter kring upplevelsen om övergången till en annan värld, och erfarenheten 
av hur det känns: 

B1: Man kommer till en värld som man liksom läser fram. 
Intervjuare: Hur känns det då? 
B1: Alltså det känns spännande att man liksom är i en annan värld. 

Informanten A3 uttrycker även insikt om att hen genom sin inlevelseförmåga kan spegla 
de känslor som uttrycks i boken: 

A3: Det känns som om man är inne, att man är där (betonar) på riktigt. När det be-
rättas med känslor, så känner jag känslan när jag läser. Det känns bra (betonar). 
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Upplevelsen av övergång till en annan värld beskrivs i Hedemarks studie som en verk-
lighetsflykt kopplad till lustfylld läsning och att barnet blir helt uppslukat av berättelsen 
(Hedemark 2011, s. 20, 46). Verklighetsflykten är också en aspekt av Møhl & Schacks 
beskrivning av barnlitteraturens funktion som underhållnings- och fascinationsmedel 
(Møhl & Schack 1981, s. 97). Även Fry beskriver barns upplevelser av att träda in i 
andra världar, ta del av erfarenheter utanför verkligheten och utforska fantasins möjlig-
heter, som något positivt (Fry 1985, s. 100).  

4.2.5 Gränsupplösning 
I skräckberättelser sker en gränsupplösning mellan vardagens realism och det okända 
och övernaturliga (Öhman 2002, s. 81ff). I detta exempel beskriver informanten hur 
något mystiskt som inträffar i vardagen sätter igång spänningen i berättelsen: 

A4: Att först är det som vanligt, och så händer det helt plötsligt någonting som gör 
att de [huvudpersonerna, min anmärkning] måste fortsätta [i berättelsen] 

En annan informant uttrycker funderingar och önskan om att själv få uppleva en lik-
nande gränsupplösning i sin egen vardag: 

B2: Kommer det hända på riktigt (betonar) eller nånting? Alltså ifall det var så här 
att man såg spöken! utan att någon annan såg dem, så tänker jag: kommer det 
verkligen att hända? 
B2: Jag önskar att det kunde hända något spännande på skolan. Att man plötsligt 
hörde nånting, när det var helt knäpptyst. Åh! Det skulle vara jätteskönt faktiskt! 
(höjer rösten och skrattar till) 

Informanten fantiserar om lockelsen i att det kunde finnas något mer, bortom det verk-
liga och vardagliga, vilket kan ses som uttryck för skräckgenregreppet ”tänk om?” 
(Leffler 2012, s. 305). Känslan av att verklighet och fiktion smälter samman kan dock 
även upplevas skrämmande: 

A4: Det känns lite läskigt som att jag verkligen är där på riktigt och att de ska upp-
täcka mig. Det känns liksom verkligen som om de ska komma och ta mig. I fall om 
det händer någonting riktigt läskigt i boken. 

Läsupplevelsen och känslan av gränsupplösning kan stanna kvar hos läsaren och på-
verka vardagen: 

B3: För att jag tänker på det [som hände i boken, min anmärkning] hela tiden och 
sen tänker jag att det kanske kan hända på riktigt. Att det kan hända att man ser 
någonting... 
B3: Om man läser en bok så kanske det kommer upp någonting i boken som t.ex. 
att hon aldrig kan vakna mer och sen kan man tro att man aldrig kan vakna mer. 
B3: Ibland tror jag det eller så kan jag börja drömma om det och då får jag mar-
drömmar. 

Informanten beskriver också att läsupplevelsen skapar känslor av osäkerhet och negativ 
påverkan, vilket för in oss på nästa tema som avhandlar känsloreaktioner. 

4.3 Känsloreaktioner 
I samtalen framkommer att läsningen av skräcklitteratur ger upphov till varierande och 
starka känsloreaktioner. Barnen uttrycker att de blir påverkade och det händer mycket 
inom dem när de läser skräcklitteratur. De inre bilderna genererar starka såväl emotion-
ella som fysiska känslor. Skräcklitteraturen skapar ett engagemang och en önskan hos 
barnen att uttrycka dessa känslor. De berättar om fysiska reaktioner och sinnesintryck, 
både i positiva och negativa ordalag. Några barn berättar att de känslor som framkallas i 
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läsningen av skräcklitteratur upplevs som positiva och ger dem stark njutning. De här 
barnen får en stimulans av att uppleva obehagligheterna i berättelsen. Andra beskriver 
att de känslor som framkallas vid läsningen av skräcklitteratur kan ge dem ett verkligt 
obehag med mardrömmar och illamående som följd. De negativa känslorna tar för dem 
över hela lässituationen och resulterar i vissa fall att de slutar att läsa. 

4.3.1 Fysiska reaktioner 
De flesta informanterna i studien svarar på ett likartat sätt när de ombeds beskriva vad 
som sker hos dem när de läser skräcklitteratur. De kommer ofta direkt in på att läsning-
en framkallar kroppsliga upplevelser som att det pirrar i magen, hjärtat bankar, andning-
en blir snabbare, händerna skakar, kroppen skakar; fysiska reaktioner som ligger i linje 
med det Leffler beskriver om genrens verkan (Leffler 2012, s. 305). Barnen förklarar 
och exemplifierar hur de uppfattar sina egna reaktioner: 

B1: Det händer någonting som kanske är lite läskigt men ändå väldigt spännande 
liksom och så pirrar det i magen och så blir det spännande. 
B2:[...] hjärtat dunkar jättefort och så blir det så här att jag är helt slapp och sen 
så känns det som om jag är jättemätt och så är jag ganska hungrig... 
B2: Alltså det känns som det kittlas i magen och sånt... och så pratar jag jätte-
snabbt när det blir läskigt och sånt, och jag bara, bla, bla, bla! 

I denna situation illustrerar och förstärker informanten sin redogörelse genom att tvinna 
en hårlock runt ett finger och samtidigt spärra upp ögonen och hyperventilera. 

I ytterligare ett exempel beskriver ett barn sina upplevelser och berättar hur de fysiska 
reaktionerna som framkallas av läsningen skapar en ambivalens: 

A5: Jag känner darrningar i kroppen, rysningar när jag läser. Och då kanske jag 
vill fortsätta läsa för att det är så spännande, eller så slutar jag. 

Informanten uttrycker en osäkerhet kring om de känslor som framkallas är positiva eller 
negativa. 

4.3.2 Obehag 
Som visats ovan finns det både likheter och variationer i hur de olika informanterna 
upplever läsningen. De känslor som framkallas är ibland starkt obehagliga, vilket också 
stämmer med Lefflers beskrivning av genrens verkan (Leffler 2001, s. 29). Några in-
formanter beskriver på ett öppenhjärtigt sätt hur de upplever negativa känslor som upp-
kommer när de läser skräcklitteratur. De ger uttryck för ett verkligt obehag och att de 
inte uppskattar genrens överraskningseffekter: 

A3: Jag gillar inte skräck, det är inte kul. Jag gillar inte att bli skrämd och gillar 
inte när det blir för läskigt. Jag gillar inte att bli överraskad. 
B4:[...] man gillar inte de här sakerna, så blir man rädd om man inte är beredd på 
det. 
A5: Jag får mest mardrömmar av det... 

En informant uttrycker att skräcken kan komma för nära, så att skräckupplevelserna 
invaderar tillvaron och den personliga sfären. Hen berättar att rädslan i en lässituation 
kan bli så stark att läsningen måste avbrytas direkt: 

A5: Annars mår jag väldigt dåligt. Jag känner mig illamående... och det känns att 
just i de sagorna kommer det nära, så kommer det in i mitt hus, mitt hem, det känns 
som om någon alltid tittar och försöker skrämmas. 

De negativa känslorna som framkallas lever vidare efter läsupplevelsen och är svåra att 
koppla bort: 
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A5: Jag tänker inte riktigt på det... För jag försöker inte tänka på det. När jag ska 
sova (betonar) så känner jag mig väldigt rädd. Jag är fortfarande mörkrädd. 

4.3.3 Njutning 
I kontrast till beskrivningarna av obehagskänslor ovan uttrycker ett par av barnen speci-
fika och starka positiva känslor inför läsningen av skräcklitteratur. De läser skräcklitte-
ratur för att de tycker att det är roligt, att det är kul och lustfyllt att bli skrämda. För dem 
är läsningen ett sätt att leva ut starka känslor. De vill bli övermannade av känslorna, som 
uttrycks i detta exempel: 

B1: Det händer något läskigt liksom, men det kanske det händer i alla böcker då 
men alltså i skräck är det just lite extra pirr i magen: 
Intervjuare: Vad ska hända? 
B1: Man ska bli rädd liksom och man ska tänka, åh nej! Man ska bli chockad. Man 
ska helt enkelt bli rädd och känna så här, NEJ! (ropar till) 

De här barnen uttrycker också en tydlig förståelse för vad genren är och vad de förvän-
tar sig av den. De går in i läsakten med en förhoppning och önskan att bli överraskade 
och skrämda. De uttalar sig positivt om genrens konventioner och söker aktivt efter att 
bli påverkade av dess effekter: 

B1: För utan skräckböcker hade det nog varit väldigt tråkigt tror jag. Det hade va-
rit tråkigt för i skräckböcker händer det ju väldigt mycket saker. Det liksom pirrar 
väldigt mycket i magen och man vet ju att det är en skräckbok, och då kan det ju 
hända läskiga saker (betonar). Ja alltså det pirrar så väldigt mycket i magen och 
att det händer ju nånting som går liksom sakta uppåt, typ. Ja, he! 

Exemplet visar på den genrekännedom som Appleyard beskriver som typisk för läsar-
rollen hjälte/hjältinna (Appleyard 1990, s. 60-63), och hur den möjliggör en positiv 
läsupplevelse, genom att läsaren redan på förhand har en känsla för skräckgenrens ka-
raktäristik. Detta tolkar jag som att litteraturens funktion som underhållnings- och fasci-
nationsmedel (Møhl & Schack 1981, s. 97) kan vara giltig även för skräcklitteratur.  

4.4 Självreflektion 
I samtalen med informanterna framkommer att läsning av skräcklitteratur väcker exi-
stentiella frågor hos barnen. Barnen verkar utforska och bearbeta ämnen som död, 
rädsla, okända hot, fara, relationer, ensamhet och övergivenhet. Samtalen visar att bar-
nen identifierar sig med personer i litteraturen, antingen med själva skräckkaraktären 
eller med en person som blir utsatt för det otäcka. Läsningen erbjuder barnen möjlighet 
att känna med andra i olika situationer och känslolägen. Barnen ger även uttryck för att 
det är stärkande att övervinna rädsla. Det verkar viktigt och relevant för dem att utforska 
och pröva sig själva genom att våga fortsätta läsa även om det innebär ett obehag. Jag 
tolkar det som att de uppnår en form av egenmakt och mognad. Det verkar även stär-
kande för barnet att identifiera sig med de kompetenta och modiga karaktärer som klarar 
svåra och skräckinjagande situationer i berättelserna. 

4.4.1 Övervinna 
Informanterna verkar medvetna om att de riskerar att blir skrämda när de läser skräcklit-
teratur, men flertalet väljer ändå att göra det: 

B3: Det kan vara läskigt så att man inte vill läsa, men ändå fortsätter läsa. Och sen 
får man alltid reda på saker och det är spännande. Vad som händer och vad det var 
för något [monster, min anmärkning.] 
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Nyfikenheten och behovet av att få veta vad som ska hända blir starkare än rädslan för 
det otäcka. På frågan om varför hen vill läsa skräcklitteratur trots att det är skrämmande 
svarar en annan informant: 

A3: Det är nog spänningen, man tänker inte att det är på riktigt, men man vill veta. 
Det kan vara för läskigt, men man vill läsa ändå. Jag klarar av att läsa läskiga 
böcker. 

Informanten förmedlar erfarenhet och självkännedom, och en tro på sin egen förmåga 
att övervinna rädsla. Jag tolkar detta som uttryck för den terapeutiska effekten av läs-
ningen, där informanterna tar kontroll över svåra känslor och blir stärkta av att de mär-
ker att de klarar av att övervinna rädslan. Enligt Møhl och Schack kan barnet i denna 
process omedvetet bearbeta emotionella, sociala och upplevelsemässiga problem (Møhl 
& Schack 1981, s. 109). Exemplen speglar också Lefflers beskrivning av hur skräcklit-
teraturen erbjuder läsaren möjlighet att möta svåra känslor på ett säkert sätt i en ”tänk-
om-lek” (Leffler 2012, s. 305).  

Här är ett exempel där ett av barnen resonerar kring att våga utmana sig själv: 

B2: Man måste ju kunna bli lite skraj. Ja, man måste ju bli det någon gång. Ja, så 
är det. Och sen är det så att man verkligen vill (betonar) läsa. 
B2: Jag vill i alla fall läsa den! (betonar) Alltså om jag ser en skräckbok. Då kän-
ner jag, oj! Jag vill läsa den direkt nu! (ropar till) För jag har blivit så inne på 
skräckböcker så att jag kan ta en bok utan att jag sett på framsidan eller nånting. 

Informanten förklarar sin öppenhet för skräcklitteratur med att hen blivit ”inne på 
skräckböcker”, vilket kan tolkas som att hen genom upprepad läsning av skräckberättel-
ser vant sig vid genren, och därmed vågar välja en ny skräckbok utan att tveka. Nedan 
beskriver en annan informant den upprepade läsningen som en medveten strategi för att 
övervinna rädsla, som hen vet fungerar: 

Intervjuare: Kan det vara för hemskt att läsa? 
A4: Nej, det brukar vara över efter ett tag, så glömmer jag bort det. Och sen om 
jag läser det några fler gånger så känns det inte lika läskigt utan då känns det bara 
lite grann. 

Utsagorna ovan visar på den upprepning i läsandet som Appleyard menar är typisk för 
”läsaren som hjälte/hjältinna” (Appleyard 1990, s. 63). De är också i linje med Lefflers 
beskrivning av läsningen av skräckfiktion som kognitiv och emotionell träning, där lä-
saren genom upprepning tränar sig att förstå sina känslor, övervinna sina rädslor och på 
så sätt växa som individ (Leffler 2012, s. 304-305).  

4.4.2 Mogna 
Denna medvetenhet om den egna läsprocessen kan tolkas som ett tecken på personlig 
utveckling och mognad. Flera informanter beskriver en process där hen förändrats som 
skräckläsare, från att ha varit rädd, till att visa mod och inte bli lika rädd längre: 

B4: Ibland tycker jag i alla fall det blir kul när man blir rädd. (betonar) Man tän-
ker så här att det där var ju egentligen inte ens läskigt, men så blev man rädd ändå 
liksom. 
Intervjuare: Kan det vara så att man känner sig starkare efter? 
B4: Liksom lite... 
Intervjuare: Kändes det bra att du vågade? 
B4: Ja, så var det för mig i alla fall. Först så var jag så här jätterädd för det. Jag 
vågade inte kolla på det. [avser både skrämmande filmer och böcker, min anmärk-
ning.] Nu kan jag kolla på det jättemycket. Hela tiden nästan. 
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Intervjuare: Känner du dig modig då? 
B4: Ja, att jag inte blir rädd för det längre. 
B2: […] så mamma sa så här: ”Du får egentligen inte läsa sådana läskiga böck-
er”. Men nu har det gått över. Nu kan jag gå in vardagsrummet fast det är helt kol-
svart! (betonar) 

I det sista citatet framgår att barnet, trots förmaningar från en vuxen, utsatt sig för att bli 
skrämd av läsningen, men att det gått bra och att hen har gått stärkt ur processen. Det 
visar också på att barnet har klarat av att hantera de skrämmande fantasier som spillt 
över från läsningen till vardagen i form av mörkerrädsla. Samma informant uttrycker att 
läsandet av skräcklitteratur är ett steg i en utveckling, för att komma vidare som läsare: 

B2: Om man bara har läst romantiska eller bara lagom böcker, det är tråkigt (ryn-
kar på näsan), så kanske man vill gå in på lite mer skräckböcker. Och man vill (be-
tonar) ju såklart läsa nån skräckbok! 

Informanten uttrycker även en förklenande värdering av de böcker hen läste tidigare, 
vilket kan tolkas som att skräcklitteraturen i detta fall uppfattas som en statusmarkör för 
styrka och vuxenblivande. Hos Hedemark uttrycks detta genom att barnen läser för att 
visa att de hänger med och kan prata med kompisar om populära böcker (Hedemark 
2011, s. 46-47).  

Exemplen ovan ska ses mot bakgrund av skolbarnets arena, vilken omfattar nya krav, 
nya relationer, föränderliga roller och ett behov av att spegla sig i andra, men även ökad 
kompetens och självständighet (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s. 326). Ap-
pleyard beskriver läsutvecklingen under denna period som ett utforskande av det egna 
självet, där barnet söker efter sin identitet och testar olika roller (Appleyard 1990, s. 
58ff).  

4.4.3 Identifikation 
En annan aspekt av självreflektion vid läsning av skräcklitteratur är barnens förmåga att 
leva sig in i situationer och känna med karaktärerna i berättelserna: 

A3: Man kanske fastnar på en buss och det är helt öde och det är ingen där och att 
man är fångad och ensam. Det känns att man blir rädd. Det känns som om jag är 
där själv. 

I exemplet ovan uttrycker informanten stark identifikation med en utsatt karaktär i en 
berättelse, vilket ger möjlighet för barnet att komma i kontakt med egna känslor av ex-
empelvis ensamhet (Møhl & Schack 1981, s. 102). Leffler beskriver detta som att läsa-
ren går in i fiktionsvärlden och upplever händelserna ur karaktärens perspektiv. Läsaren 
blir medupplevande genom att simulera karaktärens upplevelser och delar hans eller 
hennes perspektiv i de fiktiva händelserna (Leffler 2001, s. 56). 

Identifikationen med berättelsens karaktärer kan även ge möjlighet att utforska olika 
roller och relationer, att bli fångad, att vara hjälte, inspireras och stärkas av huvudperso-
nernas kompetenser och initiativförmåga (Appleyard 1990, s. 68-69): 

A4: Det var en tjej som träffade en annan tjej och så hände det något med hennes 
[huvudpersonens, min anmärkning] mamma och så var de tvungna att leta efter 
mamman och så hände det en massa saker på vägen. De blev tillfångatagna men de 
lyckades komma loss. 

Även Hedemark lyfter fram läsarens möjlighet till identifikation under läsningen, som 
en viktig faktor för att läsupplevelsen ska bli meningsfull och lustfylld (Hedemark 2011, 
s. 46). Fry betonar vikten av att läsaren kan dra paralleller till sitt eget vardagsliv för att 
berättelsen ska väcka engagemang (Fry 1985, s. 98f). 
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4.5 Kreativitet 
I samtalen med informanterna framkommer att läsning av skräcklitteratur på olika sätt 
väcker inspiration hos barnen. Barnen visar behov av att berätta om sina läsupplevelser 
för mig, men också för varandra. Det finns även ett intresse för att själva konstruera och 
använda sig av egna skräckberättelser, som spökhistorier. Berättelserna baserar sig på 
andra sagor och berättelser som barnen hört, läst eller sett. Med hjälp av fantasi och 
associationsförmåga, samlar de bitar av berättelser här och där och fogar samman till 
egna berättelser, gärna i grupp. Skräcklitteraturen används som en kunskapsbank och 
inspirationskälla för detta. Barnen interagerar i varandras berättelser och det sker en 
kreativ utveckling där barnen omsätter sina läsupplevelser till gemensamma lekar. 

4.5.1 Inspiration 
I samtalen med informanterna framkommer att flera av dem att läsningen ger dem inspi-
ration på olika sätt, som de har nytta av i andra situationer. På frågan varför de läser 
svarar de: 

B1: Jag läser för att, alltså man kan ju lära sig liksom ord och så kan man ju... jag 
tycker det är roligt att läsa för att man lär sig och man kan få idéer. 
B3: Jag tycker det är ganska roligt att läsa för då kan man få en massa inspiration 
när man ska berätta sagor. 

Jag tolkar detta som att läsningen för barnen är en kreativ process som ger ny kunskap, 
idéer och inspiration till eget skapande, för att utveckla en berättelserepertoar. Det är i 
linje med det Fry beskriver om att barn helst läser böcker som adderar något till deras 
kunskapsbank och fungerar som material till lekar och barnens eget sagoberättande (Fry 
1985, s. 100). I intervjusituationen börjar en av informanterna att fantisera om att hitta 
på en skräckberättelse, en egen bok: 

B2: Om jag ska få hitta på en bok då?... så handlar den om ett spöke eller nån-
ting...som går runt och skrämmer...[…] så skulle den nog typ heta...(tänker efter) 
dödens hjärtas död...dödens hjärta eller nånting... 

Informanten känner sig inspirerad av skräcklitteraturen, verkar behärska genren och är 
inte främmande för att själv skapa skräckberättelser. Samma informant fantiserar vidare 
och hittar på ett skräckscenario, medan hen berättar: 

B2: […] såhär ifall man ser nånting… alltså ifall man är inne i ett rum och så, el-
ler man har sitt egna rum och så har man en vit vägg eller nånting... ja och så går 
man till skolan och sen när man går hem så är det stökigt överallt och innan var 
det jättefint, och så och så står det typ ”jag ska döda dig” eller nånting [på väg-
gen, min anmärkning]. 

Detta tolkar jag som ett tecken på en stark drivkraft hos barnet att själv berätta en 
skräckhistoria. Exemplet bekräftar även att barn i denna ålder har ett behov eget berät-
tande och att dela med sig av sina läserfarenheter, vilket framhålls av både Appleyard 
och Fry (Appleyard 1990, s. 64; Fry 1985, s. 100).  

4.5.2 Muntligt berättande 
I samtalen framkommer flera tecken på att det muntliga berättandet och återberättandet 
av skräckberättelser har betydelse för barnen. Barnen refererar till andra som har läst 
något, samlar på berättelser från olika källor: 

B2: Ja, jag kom faktiskt på när jag läste min KP. [Tidningen Kamratposten, min 
anmärkning] Och då var det två tjejer som inte alls var skraja och så fick de över-
natta på ett spökhus och så kom det gastar. Tjejerna låg och sov och så vaknade en 
och såg att det låg en gastclown bredvid och såg riktigt arg ut. 
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B2:...eller som min kompis. Ja, just det min kompis! (kommer på och ropar till) 
Hon läser en bok som heter Glasbarnen. Ja! Och den är också jätteläskig. 

Barnen delar med sig av historier sinsemellan, vilket kan tolkas som en social funktion i 
det muntliga berättandet. Enligt Appleyard är detta ett uttryck för en självständighet 
gentemot de vuxna och deras regler. På skolbarnens arena skapas och knyts relationer 
genom att delge varandra sina erfarenheter (Appleyard 1990, s. 59). En informant berät-
tar om ett tillfälle när en grupp gemensamt hittade på och berättade en spökhistoria: 

A4: För på Halloween eller några dagar innan så skulle jag sova över på fritids. 
Och vi satt och berättade spökhistorier om en tjej som köpte en tavla eller som tog 
i en tavla och så började bilden röra på sig och måla om sig till tjejen. Och så gick 
den [bilden, min anmärkning] ut ur tavlan och tog in henne i tavlan. 

När jag frågar om de berättade fler historier under övernattningen, fortsätter hen: 

A4: Det var en tjej som hade en kompis som hade dött i en bilolycka och så gick 
hon varje dag till graven och gav kompisen blommor. Men en dag så drog den döda 
tjejen ned flickan och tog av henne skinnet... 

4.5.3 Lekpraktik 
Berättandet av spökhistorier är en lek som barn i alla tider förmodligen har ägnat sig åt. 
Här uttrycker ett barn att det muntliga berättandet förkommer specifikt i vissa situation-
er: 

B3: Ja, ibland när vi sover över hos varandra brukar vi innan vi ska sova berätta 
spökhistorier. 

En annan traditionell lek med skräckundertoner är Svarta madam3. I detta exempel as-
socierar ett barn till både en skräckfilm och denna lek. Det är tydligt att hen kopplar 
samman skräcklitteratur med olika medier och lekpraktik. För barnet fungerar de olika 
uttrycken tillsammans: 

B1: ... den där nya Anna Mabell [filmen Annabelle min anmärkning.] eller Svarta 
Madam, typ. Alltså det är någon... jag vet inte... det är ett spöke alltså, som visar 
upp sig väldigt sällan... så jag har typ aldrig gjort det. Fast nån gång har jag gjort 
det, tror jag (tystnar)... med en kompis... 

Under samtalen framkommer också exempel på att barn hittar på egna lekar med inspi-
ration från skräcklitteraturen. Klassiska genregrepp som plötsliga ljud, knarrande golv, 
överraskande överfall och mystiska dörrar används för att skapa spänning i barnets var-
dag: 

B2: Vi i blir ganska rädda...meh he he, för saker faktiskt... Som när vi står i köket 
och gör mellanmål, och så hörs ett tschiou!… och då är det posten! Alltså vi vet ju 
att det är posten hela tiden, men vi alltså bara ...vad var det?! (tyst med darr på 
rösten) och så hör man att hennes golv...eh när man går förbi vardagsrummet och 
sen så eh går till köket... så knarrar det när man går...(drar efter andan) 
B2: Och så när nån går på toa så vågar man inte vara där för att det känns som 
om nån ska komma ut såhär och baaaa! (gör skrämselljud) eller nånting... 

                                                 
3Svarta Madam är en lek och barntradition som förkommer på skolor sedan 1950-talet. Leken går oftast 
till på följande vis: Ett antal barn stänger in sig i ett litet mörkt utrymme, oftast en toalett, för att i mörkret 
frammana något ljusfenomen i spegeln.  Dörren skall vara stängd och ingen får tala utom ett barn som 
blivit utsett till 'åkallare av Svarta Madam'. Detta barn knackar på spegeln, alternativt skvätter vatten och 
kallar på Svarta Madam som ska visa sig och skrämma slag på barnen. (Klintberg & Palmenfelt, 2008, s. 
114-128) 
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B2: Och så (fnissar ut orden) är det såhär att hon har två dörrar, så är det en bak-
dörr... Vi hittade den igår och det känns som om nån kan komma in där nu [och 
skrämmas, min anmärkning]. 

Ovan ses uttryck för att det sker en fantasilek utanför läsningen där berättelser fortsätter 
att leva ett liv i fantasin (Fry 1985, s. 100). Detta bekräftar det Møhl & Schack beskriver 
om att litteraturen fungerar som inspirationsmedel för barns kreativitet och utveckling, 
kopplat till fantasi och lek. Fantasin uttrycks i leken och i leken utvecklar barnet sin 
fantasi, som är en viktig kunskapsform. Barnen kan med hjälp av sin inbillningskraft 
omskapa gamla erfarenheter och sätta samman dem på ett nytt sätt (Møhl & Schack 
1985, s. 10, 44ff, 68).  
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5 Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel försöker jag besvara de frågeställningar som formulerades i uppsatsens 
inledning. Utgångspunkten är det som framkommit i analysen av det empiriska materi-
alet. Då materialet är resultatet av en kvalitativ undersökning av ett begränsat antal in-
formanters berättelser, så ska de slutsatser som dras nedan inte betraktas som generali-
serbara. Med stöd av kända teorier är slutsatserna dragna utifrån mina tolkningar av det 
empiriska materialet, och ska ses som möjliga svar på de frågor som legat till grund för 
undersökningen. Slutsatserna är giltiga för enskilda barn som deltagit i studien, förutsatt 
att jag har gjort riktiga tolkningar av deras utsagor. 

Efter redogörelsen av slutsatserna följer en slutdiskussion kring resultatet av uppsatsar-
betet. 

5.1 Hur upplever barnen läsning av skräcklitteratur? 
Under den tematiska bearbetningen har jag funnit flera beskrivningar av barnens upple-
velser av läsning av skräcklitteratur, i synnerhet kopplat till teman suggestion och käns-
loreaktioner: 

− Fysiskt; kroppsliga reaktioner 
− Visuellt; inre bilder 
− Emotionellt; starka känslor 

5.1.1 Fysiskt 
Barnen upplever läsningen av skräcklitteratur med kroppen. 

Informanterna beskriver fysiska reaktioner som att det pirrar i magen, hjärtat bankar, 
andningen blir snabbare, händerna och kroppen skakar. Dessa reaktioner är analoga med 
Lefflers beskrivning av hur skräckgenrens berättarteknik är avsedd att påverka läsaren; 
att läsupplevelsen ska vara som en simulerad skräckupplevelse, men under trygga för-
hållanden (Leffler 2012, s. 306). En av de informanter som beskriver starka obehags-
känslor till följd av skräckläsningen berättar även om ytterligare en kroppslig reaktion; 
illamående.   

5.1.2 Visuellt 
Barnen upplever läsningen av skräcklitteratur visuellt genom inre bilder. 

Ett par informanter beskriver att de inre bilder som dyker upp hos dem när de läser 
skräcklitteratur är en betydelsefull del av läsupplevelsen. Med hjälp av sin fantasi och 
inlevelseförmåga skapar dessa barn en visuell upplevelse av skräckberättelsens hand-
ling. Møhl och Schack beskriver förmågan att skapa mentala bilder som en grundläg-
gande förutsättning för att barnet ska kunna tänka, minnas och bevara intresset för något 
(Møhl & Schack 1981, s. 44ff). Hedemark beskriver skapandet av inre bilder kopplat till 
lustfylld läsning (Hedemark 2011, s. 46). 

Enligt barnen är tydliga miljöbeskrivningar i berättelsen viktigt för skapandet av de inre 
bilderna. Även illustrationer på bokens framsida har betydelse som inspiration när bar-
net iscensätter och levandegör handlingen i sitt inre, vilket bekräftar att gestaltningen av 
”monstret” i skäckberättelsen är en viktig faktor för att attrahera läsaren (Leffler 2012, 
s. 299).  

5.1.3 Emotionellt 
Barnen upplever läsningen av skräcklitteratur genom starka känslor. 
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Barnen ger uttryck för att läsning av skräck väcker starka känslor hos dem, i ett brett 
spänningsfält mellan nöje och obehag. Några barn berättar att de känslor som framkallas 
upplevs som positiva och ger dem njutning; det är lustfyllt att bli skrämd, och läsningen 
är ett sätt att leva ut dessa starka känslor. I motsats till detta uttrycker några barn att de 
upplever känslor av verkligt obehag vid läsningen av skräcklitteratur. Rädslan tar över 
hela lässituationen och resulterar i att de måste sluta läsa. Leffler noterar även detta fe-
nomen, att skräcklitteraturen kan upplevas som outhärdligt skrämmande (Leffler 2001, 
s. 29). 

Känslan av nyfikenhet beskrivs av barn med såväl positiv som negativ attityd till 
skräcklitteraturen. Nyfikenheten driver läsningen framåt, oavsett om barnet vill bli 
skrämt eller egentligen inte riktigt vill eller vågar läsa vidare. Driften att få veta hur det 
ska gå i berättelsen är så stark är det är svårt att sluta läsa. Enligt Leffler är balansen 
mellan nyfikenhet och fasa en del av genrens berättarteknik (Leffler 2001, s. 40). 

Nyfikenheten kan även tolkas som ett uttryck för att barnet försöker stilla sin innebo-
ende kunskapstörst och upptäckarlust genom läsningen (Havnesköld & Risholm Mot-
hander 2009, s. 148), vilket för oss in på nästa fråga som gäller vilka behov läsningen 
fyller för barnen. 

5.2 Vilka behov fyller läsning av skräcklitteratur för 
barnen? 

Under den tematiska bearbetningen har jag inom alla teman hittat tecken på att barnen 
tillgodoser olika behov genom läsning av skräcklitteratur: 

− Stimulans; underhållning, kunskap, utmaning, verklighetsflykt, inspiration 
− Terapi; emotionell träning, kontroll, självreflektion, personlig utveckling 
− Gemenskap; lek, delaktighet, social status 

5.2.1 Stimulans 
Skräckläsningen fyller ett behov av stimulans hos barnen. 

Flera av informanterna uttrycker att de läser skräcklitteratur för att de vill och tycker att 
det är roligt. För dem fyller läsningen ett behov av underhållning och nöje. Ett av bar-
nen beskriver att hen till och med aktivt söker efter skrämmande passager i böckerna, 
för att på ett instrumentellt sätt komma åt den mest verksamma delen av berättelsen, den 
som ger mest stimulans i form av skrämsel. Som nämnts ovan utgör barnens behov av 
att söka kunskap och upptäcka nytt en drivkraft i läsningen. Hedemark beskriver in-
strumentell läsning som föga entusiastisk till sin karaktär (Hedemark 2011, s. 47), men i 
detta exempel sker den instrumentella läsningen med engagemang och upptäckarlust. 

Hos några av barnen framkommer även att det finns ett motstånd i läsningen, främst 
kopplat till rädsla för otäcka händelser i handlingen, men att de trots detta vill läsa 
skräcklitteratur. Det tolkar jag som att det finns ett behov av utmaning, att barnet tar sig 
an en läsning trots att det innebär en viss risk. De vill pröva sig själva genom att våga 
läsa om obehagligheter. 

Flera av informanterna beskriver upplevelser av att gå in i en annan värld under läsning-
en, och att de funderar på eller önskar att det ska hända övernaturliga saker i deras var-
dag. Dessa uttryck för gränsupplösning hos barnen mellan verklighet och fiktion tolkar 
jag som att de har ett behov av verklighetsflykt, vilket bekräftas både av Hedemark, Fry 
och Møhl och Schack (Hedemark 2011, s. 20, 46; Fry 1985, s. 100; Møhl & Schack 
1981, s. 97). 

Møhl och Schack lyfter fram inbillningskraften och förmågan att med fantasins hjälp 
frigöra sig från verkligheten som ett verktyg för barn att få perspektiv på sina verkliga 
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erfarenheter. Inbillningskraften utvecklas hos barnen dels genom litteratur och dels ge-
nom lek (Møhl & Schack 1981, s. 63ff).  

Barnen ger i samtalen exempel på hur de använder skräcktematiken utanför den egna 
läsningen; de fantiserar, återberättar, gör egna spökhistorier och leker med skräcken. Jag 
tolkar detta som att de kan tillgodose ett behov av inspiration och idéer till sina lekar 
genom läsningen. Detta bekräftas av Møhl och Schacks beskrivning att fantastisk litte-
ratur kan fungera som näring för fantasin, och därmed leken (ibid., s. 91). Även Fry 
pratar om läsning av fantastik som inspiration till lek (Fry 1985, s. 100). 

5.2.2 Terapi 
Skräckläsningen fyller ett behov av terapi hos några av barnen. 

Jag kan inte avgöra om behovet av terapi existerar på ett medvetet plan hos de barn som 
studien omfattar, men jag uppfattar tecken på att några av dem fyller ett sådant behov 
genom sin läsning av skräcklitteratur. Møhl och Schack beskriver läsningens terapeu-
tiska funktion för barn som att läsningen aktiverar barnens fantasi så att de på ett un-
dermedvetet plan kan bearbeta problem och känslor (Møhl & Schack 1981, s. 10). Leff-
ler lyfter fram den terapeutiska funktionen hos just skräcklitteraturen. Hon kallar 
skräcken för ”emotionell träning”; ett verktyg för att träna läsaren att tolka och hantera 
livet och prova på simulering av otäcka händelser. Leffler talar även om behovet av 
kontroll, och möjligheten att genom skräckfiktionen genomleva svåra känslolägen under 
trygga förhållanden, och därmed lära känna sig själv (Leffler 2012, s. 304ff).  De stora 
frågorna om liv och död är representerade i skräcklitteraturen vilket möjliggör att läs-
ningen öppnar upp till reflektioner om varat och livet. 

I barnens utsagor finns exempel på självreflektion, där de beskriver hur de utvecklas 
som läsare, hur de övervinner sina rädslor under läsningen och därmed mognar som 
människor. De kan i efterhand konstatera att de känner sig stärkta av läsningen. Leffler 
beskriver identifikation och empati som tätt förknippade med skräckgenrens berättar-
teknik, och som en förutsättning för att skräckläsningen ska fungera. Detta innebär att 
barnen får öva sig på att känna dessa känslor när de läser skräck (ibid., s. 305). Appley-
ard beskriver att barn i denna ålder visar ökad självreflektion, och utforskar sig själva 
mentalt genom att pröva olika roller och identiteter. Läsningen av spänningslitteratur 
erbjuder barnen möjlighet att bearbeta olika känslolägen (Appleyard 1991, s. 58ff). 

5.2.3 Gemenskap 
Skräckläsningen fyller ett behov av gemenskap hos barnen. 

Som nämnts ovan i avsnittet Stimulans beskriver flera av barnen att de använder inspi-
ration från skräcktematiken till att skapa lekar och egna berättelser, som de sedan agerar 
ut i sällskap med andra. Detta tolkar jag som att barnen kan använda sin läsning av 
skräcklitteratur för att tillgodose ett behov av social gemenskap. Genom att dela med sig 
av en skräckberättelse till sina kamrater kan de bli delaktiga i en gemensam aktivitet, 
och kanske i en grupp. De berättelser som upplevts genom egenläsning kan användas 
som ett sätt att umgås. Appleyard beskriver skolbarnets behov av grupptillhörighet och 
deras gruppering kring gemensamma intressen, exempelvis läspreferens (Appleyard 
1990, s. 58ff).   

En av informanterna uttrycker att skräcklitteratur har högre status än exempelvis roman-
tiska böcker, och att den som läser skräcklitteratur har tagit ett utvecklingssteg. Detta 
kan tolkas som att läsningen av skräcklitteratur också kan användas som en statusmar-
kör, ett bevis på att läsaren är modig, stark och vuxen, och förtjänar en position i sitt 
sociala sammanhang. Hedemark beskriver att en variant av barns instrumentella läsning 
syftar att kunna prata med andra barn om populära böcker (Hedemark 2011, s. 47). 
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5.3 Hur påverkas barnen av läsning av skräcklitteratur? 
Under den tematiska bearbetningen har jag under alla teman hittat tecken på hur barnen 
påverkas av läsning av skräcklitteratur. Den direkta påverkan som sker i stunden när 
barnet läser har jag kategoriserat som upplevelser, och den avhandlas ovan under fråge-
ställningen om upplevelser. 

I detta avsnitt fokuserar jag på de aspekter av mer långsiktig påverkan som jag funnit 
under teman känsloreaktioner, självreflektion och kreativitet. Jag har observerat tecken 
på både positiv och negativ påverkan: 

− Utvecklar kompetenser; självkänsla, berättande, fantasi, gemensamt skapande 
− Utvecklar hämningar; mardrömmar, obehag, rädslor, undvikande 

5.3.1 Kompetenser 
Barnen utvecklar kompetenser genom läsning av skräcklitteratur. 

Flera av informanterna berättar om att läsningen av skräcklitteratur leder till att de ut-
vecklas genom att övervinna rädslor under läsningen, och får bättre självkänsla. Ett par 
av informanterna visar på en förmåga att berätta egna skräckberättelser, vilken jag miss-
tänker att de övat upp genom att själva läsa liknande berättelser. Några av barnen ger 
prov på livlig och spontan fantasi och associationsförmåga under samtalen, vilket är 
förmågor som enligt Møhl och Schack övas upp genom bland annat läsning (Møhl & 
Schack 1981, s. 77). Under samtalen framkom även exempel på hur barn med hjälp av 
fantasi och inspiration från skräcktematiken gemensamt skapar egna lekar, vilket jag 
tolkar som utveckling av kreativitet. 

5.3.2 Hämningar 
Barnen utvecklar hämningar genom läsning av skräcklitteratur. 

Några av barnen beskriver att läsningen ger dem starka känslor av obehag, som stannar 
kvar hos dem i form av mardrömmar, mörkerrädsla, en känsla av att bli iakttagen av 
någon okänd. Detta tolkar jag som en negativ påverkan av läsningen av skräcklitteratur, 
som bidrar till undvikande beteenden och hämningar i barnens tillvaro. Ett av barnen 
har svårt att sova efter att ha läst om monster för ett tag sedan, och avstår sedan dess 
ifrån skräcklitteraturen, för att inte bli mer skrämd. Ett av barnen har tidigare haft pro-
blem med att gå in i vardagsrummet på grund av mörkerrädsla efter skräckläsning. Som 
tidigare nämnts beskriver Leffler detta fenomen, att skräcklitteraturen kan upplevas som 
outhärdligt skrämmande och ge bestående rädsla (Leffler 2001, s. 29). 

För att loda djupare i denna effekt av skräckläsning krävs större kunskaper inom det 
psykologiska området än jag besitter, och därför avstår jag ifrån att kommentera det 
ytterligare här. Ämnet återupptas i nästa kapitel som en del av en problematiserande 
diskussion kring skräckgenren. 

5.4 Slutdiskussion 
Som avslutning gör jag här en återkoppling till uppsatsens problembeskrivning, några 
reflektioner kring skräckgenren ur barn- och förmedlarperspektiv, samt en utblick mot 
möjliga forskningsområden för framtiden. Vidare gör jag några avslutande självkritiska 
reflektioner kring uppsatsens resultat. 

5.4.1 Åter till rädslan 
Mitt forskningsproblem i denna uppsats har varit att utforska och belysa barns erfaren-
heter av att läsa skräcklitteratur, utifrån deras egna berättelser om läsningen. Jag konsta-
terar att arbetet har resulterat i slutsatser som besvarar de frågeställningar jag satte upp i 
arbetets inledning. Slutsatserna har kunnat stödjas på uppsatsens teoretiska ramverk, 
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och bekräftas på olika sätt av etablerad forskning kring barn och läsning. Den nya 
och/eller ökade kunskap som mitt arbete genererat, rör enligt min egen bedömning 
barns läsning av just skräcklitteratur, belyst ur ett barnperspektiv.  

I inledningen slog jag fast att skräckfiktionen är en djupt mänsklig genre, som behandlar 
den mest centrala och ursprungliga av känslor, nämligen rädslan. Denna känsla har 
präglat arbetet på olika sätt, allt från informanters vittnesbörd, till svaren på uppsatsens 
frågeställningar; hur barnen, genom att som läsare frivilligt och under kontrollerade 
former utsätta sig för rädsla, kan lära sig något om sig själva och den värld de lever i. 
Och hur denna lek med rädslan kan ske både på gott och på ont. Ur barnens berättelser 
kan utläsas att skräcklitteratur har potential för att dels bidra till fantastisk underhållning 
och personlig utveckling för barnen, och dels för att skrämma vetter ur dem.  

Mot bakgrund av min egen positiva inställning till skräcklitteratur, har framför allt bar-
nens berättelser om starka negativa känslor inför läsningen blivit en ”aha-upplevelse” 
för mig. De har avslöjat en problematisk sida av genren som jag själv inte haft erfaren-
het av, men som jag tack vare samtalen med barnen kunnat belysa i detta arbete. Det är 
inget nytt att skräckgenren är kontroversiell och omdebatterad som litterär genre, men 
jag uppfattar att en debatt kring skräcklitteratur förd ur ett barnperspektiv, faktiskt har 
saknats.  

5.4.2 Barnperspektivet 
Debatten kring skräckgenren har traditionellt förts ur ett moraliserande och nedvärde-
rande vuxenperspektiv; att skräck, liksom annan populärlitteratur, är lågtstående, farlig 
och oseriös (Öhman 2002, s. 10). Vuxenvärlden oroar sig för att ungdomar ska bli för-
störda och våldsbenägna av att utsättas för skräck- och våldsfiktion (Leffler 2001, s. 
130ff), och vill sätta gränser, censurera, undanhålla. Detta har sannolikt bidragit till gen-
rens stora popularitet, eftersom det framställer skräckfiktionen som något förbjudet, och 
därmed åtråvärt. Det har gjort skräcken till ett verktyg för protest, motstånd och frigö-
relse för barn och unga, ett sätt att utveckla och erövra självständighet. Ur barnperspek-
tiv uppfattar jag att denna subversiva kraft hos skräckgenren är en positiv tillgång i 
barn- och ungdomslitteraturen, då den har potential för att verka stärkande för de unga 
läsarna.  

Dock inte för alla, som sagt. Det finns uppenbarligen barn som faktiskt inte vill och 
klarar av att läsa skräcklitteratur, för att de upplever obehag och tar skada av det. 
Kanske inte allvarlig och permanent skada, men tillräckligt för att må psykiskt dåligt 
under en period och bli hämmade i vardagen. Vad det beror på är omöjligt att generali-
sera. Jag tänker att det bland annat är beroende av barnets individuella förutsättningar 
som tidigare erfarenheter, mognadsgrad, kognitiv förmåga, grundtrygghet, etc. För-
hoppningsvis finns det möjlighet för dem att välja att läsa andra böcker än skräck, uti-
från egna preferenser och behov. För att navigera rätt i bokfloden och göra ett lämpligt 
litteraturval behöver barnen ofta stöd av en vuxen, vilket pekar på vikten av ett med-
vetet barnperspektiv i den professionella litteraturförmedlarrollen, såväl i biblioteket 
som i skolan.  

5.4.3 Förmedlarperspektivet 
Som jag även framhållit i uppsatsens inledning riktar sig resultatet av denna uppsats 
alltså inte enbart till bibliotekarier, utan även till andra yrkesgrupper som arbetar med 
barn och läsning, inte minst inom skolans värld, och i synnerhet de som arbetar med 
litteraturförmedling till barn. Studiens resultat visar att skräckgenren kan ha en komplex 
och variationsrik påverkan på läsaren. Min förhoppning är att den ökade kunskap avse-
ende barns läsning av skräcklitteratur ska kunna bidra till en större medvetenhet om 
barnens individuella förutsättningar och preferenser, och därmed en bättre beredskap 
och träffsäkerhet i litteraturförmedlingssituationer i skola och bibliotek. 
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Som bibliotekarie, litteraturförmedlare i skolor och inköpare av barnmedia till biblio-
teket befinner jag mig själv ofta i en urvalssituation där jag som vuxen har makt över 
vilka böcker som ska komma barnen till del. Hur kan jag som vuxen ge förutsättningar 
för barnen att välja en bok som passar dem? Erbjuder jag läsalternativ som kan passa 
olika preferenser? Klarar detta barn av skräcken i denna bok? Hur läskigt är läskigt? 
Hur kan jag ge råd utan att styra för mycket? Det är en svår balansgång. 

För att förmedlaren ska kunna ge barnet rätt stöd i valsituationen krävs både kunskap 
om litteraturen och en förmåga att läsa av barnets förutsättningar att ta till sig litteratu-
ren. Här gäller att den vuxne förmedlaren intar barnperspektivet; frågar och lyssnar på 
barnets önskemål och preferenser, för att kunna tillgodose barnets behov, med en insikt 
om och förståelse för vad som är lämpligt. 

En annan fundering som slagit mig är om det finns ett socialt tryck bland barn, som får 
vissa barn att läsa skräcklitteratur mot sin vilja. I undersökningen kom fram ett exempel 
på att en informant signalerade att skräcklitteratur kunde fungera som statusmarkör, och 
denna tendens har jag även råkat på i biblioteket. När barn väljer böcker i grupp har jag 
observerat att de är uppmärksamma på vad de andra barnen väljer, och att det sker ett 
socialt spel kring detta, med mycket värderingar och normer inblandade. Tjock eller 
tunn bok? Tjejbok eller killbok? Tuff eller töntig bok? Att välja bort skräcklitteraturen 
kan vara socialt känsligt för barn, för att de kan vara rädda att framstå som ”fegisar” 
inför andra. 

Sammanfattningsvis vill jag uppmana vuxna litteraturförmedlare inom biblioteks- och 
skolvärlden att vara observanta på och medvetna om skräcklitteraturens problematiska 
natur; den rymmer både drömmar och mardrömmar! 

5.4.4 Idéer till framtida forskning 
Under arbetets gång har jag återkommande funderat på hur studien kunde gjorts an-
norlunda, och fått idéer och associationer till andra infallsvinklar på ämnet. För att un-
dersöka och genomlysa de negativa effekter av skräcklitteraturen som diskuterats ovan 
tror jag att en studie som involverar både barn och vuxna skulle vara intressant. Inter-
vjuer med barn, föräldrar lärare och bibliotekarier hade kunnat ge en bild av hur littera-
turen förmedlas till barnet, och hur uppföljning av barnets reaktioner på litteraturen kan 
hanteras. 

I min undersökning är genusperspektivet inte studerat. Det vore intressant att studera 
barns läsning av skräcklitteratur på ett sätt så att fler pojkar fick komma till tals. Även 
en jämförande studie om det finns skillnader i flickors och pojkars skräckläsning hade 
varit intressant. Vidare tänker jag att det kan vara intressant att studera tonåringars för-
hållande till skräcklitteratur djupare. Tonåringen är själv en sorts ”gränsvarelse”, på väg 
mellan olika världar; hur kan de använda skräcklitteraturen för sitt vuxenblivande? 

Ett annat spår att utforska är den deltagandekultur4 kring skräckgenren, som har blivit 
populariserad genom den amerikanske medieforskaren Henry Jenkins; hur barn och 
unga använder skräcktematiken för att ordna zombiewalks5, skräckpartyn, fan fiction6 
etc. I detta sammanhang kan även barns återanvändande av berättelser från litteraturen 
som delar av en större kollektiv berättelse utforskas. Skulle deltagarkulturen kunna an-
vändas för aktiviteter i biblioteket? 

                                                 
4Deltagarkultur enligt Wikipedia: är ett samlingsbegrepp för kulturformer och medier som förutsätter 
aktivt samskapande av samtliga inblandade. http://sv.wikipedia.org/wiki/Deltagarkultur 
5Zombiewalk är ett evenemang när människor vandrar tillsammans utklädda till zombier. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Zombie_walk 
6Fanfiction enligt Wikipedia: är ett begrepp för skönlitterära berättelser skapade av amatörer alternativt 
professionella skribenter för att utspela sig i redan existerande fiktiva universum. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fanfiction 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Deltagarkultur
http://en.wikipedia.org/wiki/Zombie_walk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skönlitteratur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Amatörer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fiktivt_universum
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fanfiction
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5.4.5 Självkritiska reflektioner 
I avsnitt 3.5 Reflektioner kring metod har jag fört självkritiska resonemang kring arbetet 
med att ta fram det empiriska materialet. Där lyfter jag fram flera kritiska aspekter på 
uppsatsarbetets tillförlitlighet, bland annat avseende den kvalitativa forskningsmetoden, 
som i sig bygger på att forskaren gör tolkningar av ett material, och därmed inkluderar 
viss subjektivitet. Jag reflekterar även kring hur materialet påverkats av det urval av 
informanter som gjorts, variation i omständigheter kring genomförandet av intervjuerna, 
min förmåga som intervjuare, vidare urval ur intervjumaterialet, språkliga redigeringar i 
materialet etc. Mina konklusioner avseende metoden är att materialet har påverkats på 
olika sätt, men att min medvetna och noggranna beskrivning av arbetsprocessens olika 
utmaningar, samt mina försök till nyanserad återgivning av materialet, ändå bör kunna 
borga för en tillräcklig tillförlitlighet. Här i slutdiskussionen är det på sin plats att re-
flektera självkritiskt även över resultatet, analysen och de slutsatser jag har kunnat dra 
av materialet.  

Jag är huvudsakligen nöjd med uppsatsarbetet; det har varit en lärorik och intressant 
process, det empiriska materialet är innehållsrikt och har varit möjligt att bearbeta och 
belysa på olika sätt. Som jag tidigare konstaterat har arbetet resulterat i slutsatser som 
ger svar på de frågeställningar jag föresatt mig att besvara. Även min förhoppning om 
att kunna bidra med ny kunskap har uppfyllts, i och med att jag belyst barns läsning av 
skräcklitteratur ur barnperspektiv, vilket är en forskningsvinkel jag själv inte kunnat 
hitta tidigare resultat från.  

Dock ser jag några brister. Den tidigare forskning och de teorier som jag använt i ana-
lysen fungerar bra för att förklara och bekräfta resultatet av min undersökning. De fynd 
jag har gjort i intervjumaterialet har kunnat tolkas, analyseras och bekräftas utifrån det 
teoretiska ramverk jag valt för arbetet. I efterhand ser jag dock att det kanske hade varit 
intressant att även sätta mitt arbete i ett kritiskt och dynamiskt sammanhang, i förhål-
lande till forskning och teori som står i motsättning till mitt material. Jag hade även 
kunnat fördjupa mitt kritiska förhållningssätt till det teoretiska ramverket. Gällande teo-
ridelen har jag även funderat på om jag kunde grävt djupare efter samtida forskning, då 
flera av de verk jag refererar till har tillkommit för decennier sedan. Jag har lagt mycket 
arbete på att söka igenom tillgängligt forskningsmaterial, men möjligen hade jag hittat 
ytterligare relevant samtida forskning om jag sökt mer utanför den svenska kontexten. 

Jag noterar också att arbetsprocessen från början till slut har innehållit många tolknings-
steg. Som jag tidigare påtalat anser jag därför att de slutsatser jag kommit till inte ska 
användas för generaliseringar. Jag vill att de ska ses mot bakgrund av att varje barn är 
unikt, varje läsakt de berättar om är unik, jag är unik i hur jag ställer en fråga och hur 
jag tolkar ett svar. I uppsatsens inledning berättar jag att jag själv är en läsare av skräck-
litteratur, med positiv förförståelse av genren. Detta får mig att reflektera över om jag 
har lyckats hålla en neutral och objektiv attityd till det empiriska materialet under ana-
lysen och när jag dragit slutsatser. Jag har varit medveten om mina personliga ingångar i 
ämnet under arbetes gång, och strävat efter att betrakta resultatet med öppet sinne. Det 
faktum att några informanter tydligt lyft fram negativa aspekter av skräcklitteraturen har 
hjälpt mig att förhålla mig nyanserat till resultatet. 

5.4.6 Slutord 
Detta uppsatsarbete har varit en resa för mig, inte olik den som traditionellt sker i en 
skräckberättelse; först var allt som vanligt, sen öppnade jag dörren till det okända… 

Där fann jag motstridiga känslor, fantasifoster, repetitiva händelser, högt tempo, mar-
drömmar, vaknätter och gränsupplösning. Jag har suttit inlåst i en kammare, jag har för-
sökt hitta svaren i en gammal bok, jag har tänjt på gränserna för vad jag orkar, jag har 
ylat mot månen, jag har vandrat i mörker och ensamhet och konfronterats med mina 
demoner. Och nu är det över. Tror jag… 
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6 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsarbetet är att skapa ökad kunskap om hur läsande 10-11 åringar upp-
lever och använder skräcklitteratur. Arbetet är upplagt för att söka svar på följande frå-
geställningar: 

− Hur upplever barnen läsning av skräcklitteratur? 
− Vilka behov fyller läsning av skräcklitteratur för barnen? 
− Hur påverkas barnen av läsning av skräcklitteratur? 
Uppsatsen baseras på sju kvalitativa semistrukturerade individuella intervjuer med barn 
i åldrarna 10-11 år. Intervjuerna har utformats med utgångspunkt från frågeställningarna 
ovan, och för att ge barnen möjlighet att berätta om sina förhållningssätt till läsning av 
skräcklitteratur. Barnen har blivit intervjuade i skolmiljö, under skoltid. Det empiriska 
materialet från intervjuerna har analyserats genom en meningskoncentrering där föl-
jande återkommande teman och nyckelord kunnat urskiljas: 

− Suggestion; förväntan, nyfikenhet, inre bilder, annan värld, gränsupplösning 
− Känsloreaktioner; fysiska reaktioner, obehag, njutning 
− Självreflektion; övervinna, mogna, identifikation 
− Kreativitet; inspiration, muntligt berättande, lekpraktik 

Till hjälp i analysen har varit teoretiker inom utvecklingspsykologi, läsutveckling och 
inom skräcklitteratur. I analysen exemplifieras teman och nyckelord med citat från in-
tervjuerna. 

Utifrån det som framkommit i analysen formuleras sedan slutsatser som svar på uppsat-
sens inledande frågeställningar. Slutsatserna ska inte betraktas som generaliserbara, utan 
giltiga för enskilda barn som deltagit i studien förutsatt att riktiga tolkningar gjorts av 
deras utsagor. 

Barnen upplever läsning av skräcklitteratur: 

− Fysiskt; kroppsliga reaktioner 
− Visuellt; inre bilder 
− Emotionellt; starka känslor 
Barnen fyller genom läsning av skräcklitteratur behov av: 

− Stimulans; underhållning, kunskap, utmaning, verklighetsflykt, inspiration 
− Terapi; emotionell träning, kontroll, självreflektion, personlig utveckling 
− Gemenskap; lek, delaktighet, social status 
Barnen påverkas av skräcklitteraturen genom att de: 

− Utvecklar kompetens; självkänsla, berättande, fantasi, gemensamt skapande 
− Utvecklar hämningar; mardrömmar, obehag, rädslor, undvikande 
I uppsatsens slutdiskussion problematiseras den bild av barnens förhållningssätt till 
skräcklitteratur som framkommer i uppsatsen. Vidare understryks vikten av att vuxna i 
biblioteket och i skolan intresserar sig för barnens egna upplevelser av läsning, och för-
hoppningen att denna uppsats kan bidra till ett främjande av detta. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Brev till rektor 
 

Hej! 

 

Jag heter Magnus Karlsson och studerar vid Högskolan i Borås. Under hösten 2014 och 
vintern 2015 ska jag skriva min magisteruppsats inom ämnet Biblioteks- och informat-
ionsvetenskap. 

Uppsatsen kommer att handla om barns läsning och det primära syftet är att undersöka 
varför barn läser skräcklitteratur. För att undersöka barns tankar och funderingar i ämnet 
tänker jag använda mig av kvalitativa intervjuer med barn i mellanstadieåldern. Min 
plan är att genomföra sex intervjuer med elever i åldrarna 10-12 som gärna och ofta 
läser skräcklitteratur i skolan och på fritiden. 

Jag undrar nu om det är möjligt att genomföra intervjuerna med elever på er skola? I så 
fall skulle jag önska kontakt med lärare som är intresserade för att diskutera ett möte där 
jag kan presentera mig och mitt arbete. 

Jag avser att genomföra intervjuerna enligt gängse regler för forskningsetik, integritets-
skydd och sekretess, vilket innebär att allt intervjumaterial kommer att behandlas konfi-
dentiellt och endast jag kommer att ha tillgång till det. 

 

Om det är något ni undrar över och vill kontakta mig når ni mig via telefon eller e-mail. 

 

Vänliga hälsningar 

Magnus Karlsson 

Telefonnummer: 

E-mail: 

 

Kontaktperson på Högskolan i Borås 

Åsa Söderlind 

Biträdande prefekt 

Studierektor för forskarutbildningen 

Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap 

Telefonnummer: 

E-mail: 
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Bilaga 2, Brev till målsmän 
 

Hej! 

Jag studerar vid Högskolan i Borås. Under hösten 2014 och vintern 2015 ska jag skriva 
min magisteruppsats inom ämnet Biblioteks- och Informationsvetenskap. Uppsatsen 
kommer att handla om barns läsning av skräcklitteratur. Det vill säga spännande, läskiga 
böcker med monster och spöken. För att undersöka barns tankar och erfarenheter i äm-
net planerar jag att genomföra intervjuer med elever i åldrarna 10-12. 

Intervjuerna kommer att genomföras på skolan och kommer att dokumenteras med 
bandspelare för att underlätta för den kommande analysen av materialet. Jag avser att 
genomföra intervjuerna enligt gängse regler för forskningsetik, integritetsskydd och 
sekretess, vilket innebär att allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt 
och endast jag kommer att ha tillgång till det. Elever och skola kommer att anonymise-
ras i undersökningen och kommer inte att nämnas vid namn. Endast de barn vars måls-
män givit sitt tillstånd kommer att intervjuas. 

Jag har fått tillstånd av rektor och klasslärare för att genomföra intervjuer på skolan men 
jag behöver även ert godkännande. 

Jag är tacksam om ni kan lämna intyget till ert barns klassföreståndare så snart som 
möjligt. 

Om det är något ni undrar över och vill kontakta mig når ni mig via telefon eller e-mail. 

Med vänlig hälsning 

Magnus Karlsson  Telefonnummer:  E-mail: 

 

Kontaktperson på Högskolan i Borås 

Åsa Söderlind  Telefonnummer:  E-mail: 

 

 

Intyg i avseende deltagande i studien om Barns tankar kring läsning av skräcklitteratur 

 

 

 JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn får delta i studien. 

 

 NEJ, jag/vi tillåter INTE  att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

Målsman för: .................................................................................................. 

Datum: …................................................. 

Målsmans underskrift: …................................................................................................ 
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Bilaga 3, Intervjuguide skola A 

 

Intervjufrågor till barnen 

Frågor om läsning i allmänhet 

När jag säger läsning vad tänker du på då? 

Vad läser du just nu? 

Varför valde du den boken? 

Vad tycker du om att läsa? 

Varför läser du? 

Hur känns det när du läser? 

Vad ska en bra bok innehålla/handla om för att du ska bli intresserad av att läsa 
den? 

Var får du tips om bra läsning? 

 

Frågor om skräckiga läskiga böcker   

När jag säger skräckberättelse vad tänker du på då? 

Vad är speciellt med en läskig, skräckig bok? 

Vad händer i en läskig bok? 

Känner du till någon skräckig bok? Kan du berätta om den? 

Vad tycker du om läskiga böcker? 

Läser du eller har du läst skräckböcker? Varför? /Varför inte? 

Hur känns det när du läser en spännande skräckig bok? 

Vad ska en bra läskig berättelse handla om för att du ska bli intresserad av att 
läsa den? 
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Bilaga 4, Intervjuguide skola B 

 

Intervjufrågor till barnen 

Frågor om läsning 

När jag säger läsning vad tänker du på då? 

Vad läser du för bok nu? 

Vad handlar den om? 

Varför valde du den boken? 

Varför läser du? 

Vilka sorts böcker tycker du om att läsa? 

Hur känns det när du läser? 

Vad ska en bra bok handla om? 

 

Frågor om skräckberättelser 

När jag säger skräckberättelser vad tänker du på då? 

Läser du eller har du läst någon skräckberättelse? Varför? /Varför inte? 

Känner du några som läser skräckberättelser? 

Vad handlar skräckberättelser om? 

Vad brukar hända i en skräckberättelse? 

Vad tycker du om skräckberättelser? 

Hur känns det när du läser skräckberättelser? 

Vad är det som lockar dig med skräckberättelser? 
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