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Abstract 

This study examines what motivates pupils to read a particular text and seeks to arrive 

at a greater understanding of how pupils are motivated to read. The studied material 

consists of interviews with pupils in grade 4 who talk about a book they liked and say 

why the book appealed to them. Theories of reading propounded by Burke, Langer and 

Csíkszentmihályi are applied using a hermeneutic method. The results showed that the 

most important factor motivating pupils to read a book is whether it contains some kind 

of suspense. The study therefore focuses on the concept of suspense and the different 

forms of suspense mentioned by the pupils. The emotions expressed by the pupils are 

also linked to different theories of positive reading experiences and being in a state of 

flow. 
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English title 

”I really want to read more when I’m actually tired and ought to stop.” 

A study of children’s statements about feelings when reading 
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1 Inledning 

Elevers läsförmåga diskuteras flitigt i och utanför skolan. Det talas mycket om en 

läsförmåga som sjunker hos unga. De ständigt sjunkande PISA-resultaten visar tydligt att 

svenska elevers läsförståelse blir sämre (Skolverket 2013:12). Enligt Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är det övergripande syftet med svensk-

undervisningen att alla elever ska kunna ”läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften”. För att hjälpa elever att uppnå detta ska läraren tillhandahålla 

olika ”lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja 

texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna” (Skolverket 

2011:224). 

För att bli en bra läsare krävs det mycket träning. Denna träning är svår att hinna 

med endast i skolundervisningen. Därför förespråkar lärare att elever även ska läsa 

hemma. Idag är det svårt att få barn att läsa på fritiden eftersom läsningen hos dagens 

barn har ändrats i takt med att samhället ändras. Schmidt (2013:30) anser att dagens barn 

läser på ett annat sätt. Nöjesläsningen har ersatts av digital skrift till exempel i sms, i 

datorspel och på sociala medier. För att kompensera för den förlorade läsningen på 

fritiden måste lärare arbeta fokuserat med läsning och läsmotivation i sin undervisning. 

En central del i att motivera elever till att läsa är att kunna hjälpa dem att hitta böcker som 

motsvarar den specifika elevens preferenser. Det kan därför vara nyttigt att veta vad det 

är som tilltalar elever i texter eller i läsningen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad som motiverar elever i grundskolans år 4 att 

läsa en viss text och vilka tankar och känslor som eleven uttrycker eftersom hen läser. 

Resultatet av studien kan vara ett stöd för lärare när de väljer litteratur åt sina elever. Detta 

kan användas i undervisningen eftersom lärare kan hjälpa elever att välja böcker utifrån 

elevers generella preferenser. De frågeställningar studien utgår ifrån är: 

 

· Vad motiverar elever att läsa en viss text? 

· Vilka tankar och känslor uttrycker eleven att hen får när hen läser boken? 

 



  
 

Dessa frågor har använts som utgångspunkt för att uppfylla studiens syfte. Eftersom 

elevers känslor är en upplevelse går det inte att undersöka dessa. Däremot kan det under-

sökas hur eleverna ger uttryck för känslor om läsning när de samtalar om texter.  

 

2 Teoretisk bakgrund 

För att kunna undersöka elevers positiva upplevelser av att läsa behövs en mer ingående 

förståelse för vad det kan innebära. I detta kapitel redogör vi för teorier som beskriver 

läsning som positiv erfarenhet och de processer som läsning av skönlitterära texter kan 

initiera. 

 

2.1 Läsning som positiv upplevelse 

Burke (2010) anser i sin studie Literary reading, cognition and emotion att läsning är en 

pågående aktivitet som sker trots att man inte har en öppen bok framför sig. Enligt Burke 

är det känslor och erfarenheter som avgör den sinnesstämning som infinner sig hos en 

människa vid läsning. Detta påverkar sättet läsaren kan ta till sig boken. För att påvisa sin 

teori om läsning som en oavbruten process har Burke skapat en modell som beskriver 

fyra olika faser som läsaren går igenom.  

 

1. Före läsning: Enligt Burke (2010:153) börjar läsningen redan innan man har öppnat 

boken. Den föregås av en lång mental process som pågår hos den som ska läsa. Läsaren 

påverkas också av den sinnesstämning hen befinner sig i när hen börjar läsa boken. Det 

finns omedvetna förväntningar på hur upplevelsen kommer att bli, och dessa förvänt-

ningar kommer att påverka upplevelsen. 

2. Läsning: De teman, stilar eller föreställningsvärldar som uppstår när personen i fråga 

läser texten, påverkar hens erfarenhet av det lästa. 

3. Efter läsning: Läsningen har nu omvandlats till erfarenheter hos läsaren, det vill säga 

att läsaren associerar det hen har läst med personliga erfarenheter. Dessa personliga er-

farenheter kommer att påverka hur hen upplever det som lästs. 

4. Icke-läsning: Icke-läsning är det stadie där man inte fysiskt läser, men fortfarande har 

spår kvar från det man tidigare läst. Läsaren kommer ihåg känslan av att läsa och väljer 

därför ofta att göra det igen om läsupplevelsen har varit positiv. 

 



  
 

Som summering av dessa olika stadier skriver Burke (2010:153) att en möjlig anledning 

till varför människor läser är att de får en kick och en positiv upplevelse av det. Därför 

väljer många människor att återuppleva denna känsla genom att läsa igen. Detta är en 

användbar teori eftersom denna studie fokuserar på vad som gör elever motiverade att 

läsa en viss text.  

 

2.2 Att röra sig i föreställningsvärldar 

Begreppet föreställningsvärldar beskrivs utförligt av Langer i Litterära föreställnings-

världar och kan definieras som de bilder som uppstår främst under själva läsprocessen 

(Langer 2005:23). Vidare menar Langer (2005:23) att föreställningsvärldar handlar om 

personliga erfarenheter, exempelvis hur man känner sig, vad man är ute efter och vad man 

vet eftersom man tar sig an en text. 

 

Medan vi läser och berättar historier genom ögonen på våra inbillade jag, försvinner gradvis 

våra gamla identiteter från vårt medvetande, våra minnen från igår skrivs om och våra nya 

jag får en styrka och en varaktighet som bekräftar uppfattningen om vilka vi är. (Langer 

2005:17) 

 

Vad som händer med läsaren under själva läsandet och vilka tankar som framkommit 

eftersom eleven läst är centralt för vår studie. Citatet kan kopplas till föreställningsvärl-

darna som enligt Langer utgör fyra steg (2005:23) genom vilka läsaren tar sig in i före-

ställningsvärldar. Det första steget handlar om att vara utanför texten, men att försöka 

skapa sig en bild av litteraturen och bygga upp sin föreställningsvärld genom att till exem-

pel analysera framsidan av boken eller läsa om innehåll och handling. I steg två tar läsaren 

klivet in i textens handling och börjar bygga sin föreställningsvärld kring det som sker i 

litteraturen och lämnar på så sätt sin egen vardag. Beroende på erfarenheter kan föreställ-

ningsvärldarna hos olika läsare bli olika, trots att man läst samma bok. Det tredje steget 

handlar om att ta steget ut ur texten och relatera det innehållsmässiga man precis har läst 

till sin egen vardag och det verkliga livet. Centralt för det steget är att läsaren använder 

den kunskap som texten gett för att bygga nya reflekterande föreställningsvärldar och 

texten kan på så vis påverka läsarens eget liv. Sista steget handlar om att helt kliva ut ur 

texten och analysera det man läst och att eventuellt koppla textens innehåll och de tankar 

och känslor som denna väckt till liknande eller skilda litterära verk eller till ett visst per-

spektiv exempelvis genus. På så sätt tas delar ur texten och görs till en gemensam lärdom. 



  
 

Detta steg är mer distanserat och på avstånd än fas tre där fokus är på att man precis slutat 

läsa och tar steget ut ur den text som lästs. 

En sammanfattning av vad som är i fokus i Langers modell om föreställningsvärldar 

är att det handlar om att hjälpa läsaren att ta klivet in i faserna och röra sig genom alla 

steg, för att få den maximala läsupplevelsen. Hon menar att läsaren kan förbli på steg 1 

eller att steg 3 exempelvis kan hoppas över men då kommer inte den fulla läsupplevelsen 

att uppnås. Langers teori har sitt huvudfokus på att hjälpa läsaren att röra sig i textvärlden. 

Att gå in i föreställningsvärlden ser hon som en del av den fulla läsupplevelsen. 

  

2.3 Läsning som flow 

Csíkszentmihályi (1990) har genomfört en psykologisk studie om den optimala upp-

levelsen. I denna forskning har han intervjuat musiker, kirurger och konstnärer. Dessa 

människor uppger att de är lyckliga för att de anser sina uppgifter vara roliga och ut-

manande. Utifrån denna insikt utvecklade Csíkszentmihályi (1990) begreppet flow. Män-

niskor uppnår flow genom att medvetandet är ordnat och harmoniskt. De upplever att de 

vill fortsätta med den uppgift de gör för att de vill och inte för att de måste.  

Läsglädjen kan jämföras med att befinna sig i flow då läsaren är uppslukad av boken 

och förlorar medvetande om tiden och aktiviteten i sig. Att läsningen kräver en balans 

mellan ansträngningen att läsa och läsförmågan tyder också på sambandet mellan flow 

och läsglädje (Marx Åberg 2014:12). För att vara i flow måste utövaren av en aktivitet få 

en utmaning för att hålla intresset öppet. Är utmaningen för stor och oövervinnerlig kan 

utövaren däremot tappa motivation och ge upp. 

 

2.4 Studier om elevers motivation att läsa böcker  

I detta avsnitt beskrivs den forskning som tidigare genomförts inom undersökningens 

område eller ett närliggande område. Följande studier tjänar på olika sätt som utgångs-

punkt för undersökningen. Det är få studier som fokuserar på känslor och uttryck för vad 

som barn anser vara motiverande att läsa. Därför genomförs denna undersökning med 

förhoppning att tillföra ytterligare kunskap om barn och läsmotivation med fokus på 

känslor.  

Sullvian & Brown (2013) har genomfört en studie om sambandet mellan nöjes-

läsning och elevers resultat i skolan. Denna studie har visat att elever som läser för nöjes 

skull ökar sitt ord- och begreppsförråd, sin läsförståelse men också sina matematiska 

förmågor. Forskarna blev nyfikna på om det finns ett samband mellan nöjesläsning och 



  
 

ökad inlärningshastighet. Studien genomfördes under flera år med 6 000 barn. Forskarna 

intervjuade barnen och deras vårdnadshavare, om läskulturen i hemmet och de vuxnas 

läsförmåga. Därefter följde forskarna barnens utveckling. Resultatet visar att barn, som 

regelbundet läser när de är tio år och fortsätter med detta när de är 16, presterar bättre i 

skolan än de barn som inte läser. Sullvian och Brown (2013) drar slutsatsen att nöjesläs-

ning visar barn nya förhållningssätt och även ger strategier för ett självständigt lärande 

och påvisar därmed vikten av läsning. Föreliggande undersökning knyter an till deras 

studie genom att undersöka varför barn väljer att läsa för nöjes skull.  

Enligt Bausermon & Edmunds (2006) genomfördes det i USA mellan åren 1985 

och 1992 endast nio studier om året om barn och deras motivation till att läsa, trots att 

lärare hävdade att läsmotivationen var en av de största utmaningarna. Eftersom läsning är 

en bidragande faktor till att lära genomförde Bausermon & Edmunds intervjuer med 

elever i en klass fyra i en medelstor stad i USA. Dessa intervjuer visar att inspiration till 

att läsa får de flesta i hemmet. Intervjuerna var indelade i olika kategorier, men eftersom 

vår studie fokuserar på texternas innehåll nämns främst vad resultatet visar om just vad i 

texter som motiverar elever till läsning. Det vanligaste svaret är att personliga intressen 

avgjorde om en bok var intresseväckande eller inte. Vilken genre boken har och dess 

egenskaper är näst vanligast, då helst ska boken vara rolig, spännande och lite hemsk. Ett 

nästan lika vanligt svar är att eleverna mycket hellre läser om de själva får välja bok och 

genre än om de blir tilldelade en bok som läraren bestämt. Bausermon & Edmunds (2006) 

beskriver också att elever inte väljer utifrån om de berikar sitt ordförråd eller inte, om de 

upplevt samma händelser eller saker som bokens huvudrollsinnehavare. Det handlar alltså 

inte om igenkänningsfaktor, utan snarare att det är ett ämne i boken som personen är 

intresserad av 

Även Gunilla Molloy (2007) berör kopplingen mellan läsning och intresse för inne-

hållet i en text i artikeln ”Jag ryser när jag ser en bok” som bygger på forskaren Jack 

Thomsons undersökning Understanding teenagers reading (1987). Det som lyfts i 

artikeln är hur man får elever att bli tagna på allvar och hur man får dessa att tänka om 

gällande attityd till läsning. Molloy hänvisar till studenten Pelle, som skrivit en recension 

om ”Sandor slash Ida” där ord som ”ryser” och ”suger” förekommer. Undersökningen 

jämför två texter, den ena där Pelle skriver om boken som enligt honom var totalt 

ointressant för att sedan jämföra med en text som Pelle skrivit om hans intresse som är 

att meka. Den slutsats, eller poäng som Molloy lyfter är vikten av att få Pelle förstå den 

lärprocessen som gör honom till en aktiv person, det vill säga hitta rätt redskap 



  
 

Särskild vikt vid om barns läsning i årskurs 4–5 lade Cai Svensson i studien Att ge 

mening åt skönlitteratur (1988), som bygger på de undersökningar som Purves & Bech 

genomfört från 1972 om barn och läsintresse. Undersökningarna kategoriserades i inne-

håll, form och institutionella faktorer. De har därefter delat in undersökningen i olika 

kategorier beroende på åldern på barnen. Resultatet visade att elever i årskurs 4–5 allra 

helst läste böcker inom äventyrsgenren. Detta var den gemensamma faktorn oavsett kön. 

Noterbart är dock att flickor, istället för att läsa böcker om djur som i tidigare åldrar, i 

denna ålder hellre börjar läsa kärleksböcker. Pojkars intresse var vid den tidpunkt 

eftersom undersökningen genomfördes detsamma som när de var yngre, men blev mer 

specifikt. Till exempel läser de krigsböcker eller reseskildringar. 

 

3 Metod och material 

  Nedan följer en redovisning av de metoder som använts för att genomföra studien och 

även en beskrivning av det material som samlats in.  

 

3.1 Kvalitativ metod – intervjuer 

Studiens syfte är att ta reda på varför elever väljer att läsa en viss text och hur de upplever 

läsningen känslomässigt. De svaren hittas lättast genom ett samtal med eleven. När det 

pågår ett samtal mellan elev och forskare kan forskaren ställa relevanta frågor om det som 

kommer fram under samtalets gång och på så sätt få ett ärligt och utförligt svar på 

frågorna. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats, eftersom närhet till eleverna 

och deras tankar står i fokus. En kvalitativ studie innebär enligt Allwood (2010:153) att 

det är ord som är i fokus. Att möta elever i samtal med väl förberedda frågor ger ett 

underlag för intervjuerna som ska analyseras. 

 

3.1.1 Hermeneutik 

Studien genomförs med ett hermeneutiskt perspektiv. Detta vetenskapliga perspektiv 

används för att tolka, förmedla och förstå upplevelser av fenomen. För att få tillgång till 

informanternas upplevelser av fenomen används de svar de angett. Dessa tolkas för att få 

ett grepp om vad som beskrivs (Fejes och Thornberg 2011:63). Det hermeneutiska 

perspektivet är mest lämpligt för denna studie eftersom det är tolkningar av upplevda 

fenomen som behandlas.  

 



  
 

3.1.2 Intervju som metod att undersöka erfarenheter 

Tanken med undersökningen är att komma nära informanternas åsikter och känslor. Efter-

som studien samlar information om komplexa fenomen är det intervjumetoden som 

passar bäst. Det blir då enklare för den som undersöker att komma informanten in på 

djupet istället för att denne ska beskriva sina uppfattningar i ett fåtal ord (Denscombe 

2009:233). I en intervju finns det möjlighet för informanten att utveckla och förklara sina 

svar (Denscombe 2009:267) på ett sådant sätt att forskaren kan få en djupare förståelse 

för vad som egentligen ges uttryck för. Intervjun har också en fördel i det att den kan 

anses vara terapeutisk. Det är ett ovanligt tillfälle som ges informanterna eftersom de 

utförligt kan prata om sina tankar och känslor med en person som är lyhörd utan att vara 

kritisk (Denscombe 2009:268). 

 

3.1.3 Intervjufrågor  

I följande stycke beskrivs vilka frågor som användes för att undersöka elevers motivation 

till att läsa en viss text och deras tankar och känslor de ger uttryck för vid läsning. 

Intervjufrågorna återges i sin helhet i bilaga B. De inledande frågorna i intervjun är: 

”Tycker du om att läsa?” och ”Brukar du läsa mycket?” På dessa frågor kan eleven endast 

svara ja eller nej och inte ge ett mer utvecklat svar. På så vis kan informanten vänja sig 

vid intervjusituationen och alltmer känna sig trygg. Eleven får presentera sin text, berätta 

vad den handlar om men också motivera varför hen valde just den texten. I nästkommande 

fråga ombeds informanten att beskriva ett stycke ur texten som enligt hen är extra bra 

eller intressant. Det finns ingen vetskap om vilka böcker eleverna har valt för att undvika 

att ha åsikter om bokens innehåll och för att behålla en objektiv syn på de svar 

informanten ger.  

Informanten får sedan berätta om vilken eller vilka känslor som väcks när hen läser 

texten och om hen kan känna igen sig i boken. Därigenom övergår frågornas fokus från 

texten och dess innehåll till eleven och dennes tankar och känslor under själva 

läsprocessen. Intervjun avslutas genom att eleven får chans att berätta något om texten 

som det inte har frågats om. Det blir då tydligt att intervjuns fokus ligger på eleven och 

dennes tankar och känslor. 

 

3.2 Genomförande 

Genomförandet av studien beskrivs nedan i detalj, närmare bestämt hur informanterna 

valdes ut, hur intervjuerna utfördes och hur dessa sedan bearbetades och analyserades.  



  
 

 

3.2.1 Urval av informanter 

Studien omfattar 13 intervjuer med elever i årskurs 4. Studien genomfördes på en skola 

där vi hade etablerat kontakt sedan tidigare. Alla 25 elever i klassen hade blivit ombedda 

att ta med sig en text som de var beredda att tala om. Däremot var det inte alla som var 

intresserade av att bli intervjuade. Därför valdes de 13 villiga, vilket ansågs utgöra ett 

adekvat underlag för studien. Det ställdes ingen fråga till de elever som valt att inte vara 

med om varför de inte ville delta, utan fokus låg på de elever som var beredda att ställa 

upp för intervjun. Urvalet resulterade i en blandad informantgrupp med både flickor och 

pojkar. Alla elever utom en uppger i intervjuerna att de tycker om att läsa. Urvalet kan 

ses som representativt för elever i årskurs 4. 

 

3.2.2 Informanter 

Studien omfattar 13 elevintervjuer med informanter som är 10 år gamla och går i årskurs 

4 på en skola i en mellanstor svensk stad. Informantgruppen består av 7 pojkar och 6 

flickor. Gruppen består också av elever med varierade läsbakgrund, de som läser mycket 

och de som inte läser mycket. 

 

3.2.3 Insamlingsmetod 

Inför studien kontaktades en lärare som har varit handledare för en av oss sedan tidigare. 

Före ankomsten till klassen ombads eleverna att ta med sig en bok som de har läst och tyckt 

om. Urvalet skulle då kunna vara varierat eftersom eleverna kunde välja till exempel 

skönlitterära texter eller faktaböcker. Alla elever blev tillfrågade om de ville delta i studien 

och bli intervjuade, varav 16 av klassens 25 elever räckte upp handen. Under tiden vi 

kallade in eleverna för intervjuer var det tre elever som ändrade sig och inte ville delta. 

Därför blev det totalt 13 intervjuer. Eftersom vi själva var de som intervjuade har vi utgått 

från samma frågor, så kan resultatet anses vara reliabelt. Före samtalet fick eleven tydliga 

instruktioner hur intervjun skulle gå till och varför den skulle genomföras. De fick också 

reda på att samtalet skulle spelas in, men endast användas i forskningssyfte. Vi förklarade 

deras svar skulle avidentifieras och inte skulle komma att framgå i uppsatstexten. 

3.2.4 Analysmetod 

I analysen förekommer inte utdrag från alla intervjuer eftersom flera av informanterna 

har uttryckt likartade tankar och känslor. För att kunna analysera de inspelade intervjuerna 



  
 

transkriberades de med hjälp av det webbaserade datorprogrammet Transcribe. Inter-

vjuerna analyserades i första hand vad eleverna uttrycker om sina motiv till att läsa den 

valda texten och vilka tankar och känslor de ger uttryck för. Dessa resultat jämfördes 

sedan för att urskilja likheter och skillnader både i elevernas bokval och hur känslor om 

boken och läsningen uttrycks, för kön och uppgivet läsintresse. Då intervjuerna analyse-

rades framträdde en faktor som återkom i stort sett alla intervjuer, nämligen att texten 

skulle innehålla spänning. Därför lades särskilt fokus vid vad spänning är enligt elevernas 

mening och vilka olika typer av spänning som beskrivs. Vi började med att studera vilken 

typ av spänning eleverna beskrev, sedan vilka texter de valt. Vi konstaterade ett samband 

mellan olika former av spänning och den genre elevens text ingick i. Detta föranleder att 

analysen berör de valda texternas genrer: deckare, rysare, realistiska skildringar och 

fantasy. 

 

3.3 Metoddiskussion 

Vid intervjuerna lades stor vikt vid lyhördhet och uppmärksamhet på informantens ord så 

att hen skulle känna sig bekväm. Att genomföra en intervju är tidskrävande, och i vissa 

fall märktes det på barnen att de blev trötta av att sitta stilla och koncentrera sig på 

frågorna. Detta märktes endast under de sist ställda frågorna, men det kan vara svårt att 

finna en lösning på det problemet. Intervjuerna varade cirka tio minuter, och det var svårt 

att göra dem kortare eller ta en paus mitt i eftersom tiden var knapp. Innan intervjuerna 

genomfördes skulle det varit bra om vi hade kommit till en skola där vi båda hade samma 

relationer till eleverna som skulle intervjuas. När den av oss som kände eleverna sedan 

tidigare dök upp blev det en stor uppståndelse bland eleverna, och de ryckte och slet i 

henne för att få prata. De elever som skulle bli intervjuade ville bli det av den av oss de 

redan kände, och det blev en del spänningar under intervjun för den sakens skull. Det 

fanns därför en oro att detta skulle speglas i intervjuerna, men med resultaten i hand 

visade sig oron vara obefogad eftersom det inte finns någon skillnad.  

 

3.3.1 Etiska överväganden 

När forskning innefattar personer som blir intervjuade gäller fyra etiska överväganden. 

Informationskravet innebär att alla som är inkluderade i forskningen ska bli informerade 

om vad den handlar om och att de deltar på egna villkor (Vetenskapsrådet 2012:7). Innan 

vi kom till klassen för studien skickade vi ut ett brev till elever och föräldrar, där det 

informerades om att en studie ska genomföras, vad den handlar om och att vissa elever 



  
 

skulle bli intervjuade. Samtyckeskravet innebär att de parter som ska bli intervjuade måste 

ge sin tillåtelse att delta i studien (Vetenskapsrådet 2012:9). När det är barn som blir 

intervjuade behöver måste man ha tillstånd från deras vårdnadshavare. I Samma brev som 

skickades ut med information om studien fanns en blankett för vårdnadshavare och barn 

så att de kunde fylla i och ge sitt samtycke. Konfidentialitetskravet finns för att skydda de 

personer i studien, att den information som ges är konfidentiell och att inga utomstående 

ska få tillgång till den (Vetenskapsrådet 2012:12). Detta informerade vi eleverna om 

innan intervjuerna började. Nyttjandekravet är ett krav på att informationen som ges 

endast ska användas till forskningsprojektet och ingenting annat 

(Vetenskapsrådet2012:14).  

 

3.4 Metod och material  

Materialet till denna studie är 13 elevintervjuer eftersom studiens fokus ligger på elever-

nas upplevelser och känslor. Eftersom dessa är kopplade till vissa texter nämns även de 

böcker som eleverna har valt att samtala om. I analysdelen har böckerna blivit indelade i 

kategorier utefter de känslor som eleverna ger uttryck för att de får när de läser. I listan 

nedan står därför böckernas kategori efter titeln. I analysen finns utdrag från intervjuerna. 

Dessa utdrag har fått en beteckning efter första ordet i bokens titel och följs av bokstaven 

p eller f för att ange om det är en pojke eller flicka som är informant. Detta kan även 

utläsas i nedanstående lista eftersom det är en beskrivning av den del av studiens material 

som utgörs av elevintervjuerna. I listan ingår också en kort beskrivning av bokens innehåll 

för att läsaren ska få en tydlig bild av vad den handlar om.  

 

Dahlgren, Sölve (2010). Innebandypiraterna – första säsongen. Kategori: Att känna igen 

sig i och leva med karaktärer. Boken handlar om ett innebandylag som ska åka på en stor 

turnering där de stöter på problem när deras tränare förskingrar pengar. Informant: Pojke. 

 

Dömstedt, Tomas (2012). Motstånd. Kategori: Att följa och lösa ett mysterium. Boken 

handlar om en grupp ungdomar som vill rädda världen från miljöhot och därför gör uppror 

mot det de anser vara miljöbovar. Informant: Flicka. 

 

Fisher, Catherine (2010). Ficktjuvens spöke. Kategori: Att uppleva obehag och rädsla. 

Boken handlar om ett spöke vars själ är inlåst i ett skrin. En flicka hittar honom och 



  
 

försöker hjälpa honom ut, men om hon öppnar skrinet är det hennes själ som blir inlåst 

istället. Informant: Pojke. 

 

Kinney, Jeff (2012). Dagbok för alla mina fans. Rodrick regerar. Kategori: Att känna 

igen sig i och leva med karaktärer. Boken handlar om Greg som i dagboksform berättar 

om sina tokiga påhitt tillsammans med storebrodern Rodrick. Informant: Pojke. 

 

Höjer, Dan (2014). Cirkusdeckarna och monstermysteriet. Kategori: Att följa och lösa ett 

mysterium. Boken handlar om två tvillingsyskon som tar upp jakten på tjuvar som har 

stulit föremål från en kyrka. Informant: Flicka. 

 

Mongredien, Sue (2014). Rädda valarna! Kategori: Nyfikenhet på andra världar. Boken 

handlar om sjöjungfrun Molly som måste slåss mot en drottning som fångar valar, 

krymper dem och förvarar dem i en burk. Informant: Flicka. 

 

Olsson, Sören & Jacobsson, Anders (2015). Sune i Ullared. Kategori: Att känna igen sig 

i och leva med karaktärer. Boken handlar om Sune och hans familj och deras resa till ett 

stort varuhus i byn Ullared. På resan dit råkar han och familjen ut för lustigheter när de 

bland annat glömmer lillasyster Isabell på väg till utflyktsmålet. Informant: Flicka. 

 

Palmer, Tom (2016). Läsa spelet. Kategori: Att känna igen sig i och leva med karaktärer. 

Boken handlar om Ben som är en duktig fotbollsspelare men har problem i skolan 

eftersom han inte kan läsa. Informant: Pojke. 

 

Riordan, Rick (2012). Född till hjälte. Kategori: Nyfikenhet på andra världar. Boken 

handlar om Percy som är en halvgud. Han har svårt för att gå i skolan, men får snart reda 

på att det har att göra med hans bakgrund som gud. Informant: Pojke. 

 

Rowling, J. K. (1999). Harry Potter och de vises sten. Kategori: Nyfikenhet på andra 

världar. Boken handlar om Harry som är en vanlig kille som får veta att han är en trollkarl 

och börjar på en magiska skola där de lär ut trollkonster. Informant: Pojke. 

 



  
 

Sailor Moon. (1996-2001). Kategori: Nyfikenhet på andra världar. Boken handlar om en 

vanlig flicka som förvandlas till en hjältinna som måste försvara sig och världen mot onda 

makter. Informant: Flicka. 

 

St. Ive, Ivy (2016). Pokémon Go: den inofficiella handboken. Kategori: Övrigt. Boken är 

en handbok med tips och tricks för att bli en bättre spelare av spelet Pokémon Go. 

Informant: Pojke. 

 

Widmark, Martin (2015). Fängelsemysteriet. Kategori: Att följa och lösa ett mysterium. 

Boken handlar om kamraterna Lasse och Maja som brukar hjälpa stadens polis att lösa 

olika mysterier. Denna gång har det fångar som är spårlöst försvunna från fängelset och 

Lasse och Maja gör till sitt uppdrag att leta reda på dem. Informant: Flicka. 

 

Studiens material innefattar också den grupp av elever som blivit intervjuade. Informanter 

består av 13 elever i årskurs 4 med 7 pojkar och 6 flickor. 

 

4 Analys och resultat 

Analysen kommer att bestå av olika typer av känslor som informanterna ger uttryck för. 

En del av dessa känslor är kopplade till specifika genrer. I studien används begreppet 

genrer som en beteckning av litterära texter som till tematik och uppbyggnad liknar varan-

dra. Begreppet genre kan också ersättas med begreppet typ för att påvisa att det är ett sätt 

att identifiera text och kommunicera om den istället för att definiera och klassificera. I 

den litterära kommunikationen formar begreppet genre upplevelsen av en bok (Fowler 

2009[1982:41]). Litterära texter behöver inte nödvändigtvis uppvisa alla kännetecken av 

en genre för att räknas till den. (Fowler 2009[1982:41]). 

I avsnittets början analyseras känslor utifrån Burkes (2010) teori om positiva 

läsupplevelser och Csíkszentmihályis (1990) teori om att befinna sig i flow som kopplas 

till läsupplevelser. Därefter kommer begreppet spänning att analyseras eftersom det var 

den känsla som nästan alla informanter gav uttryck för som motiverade dem att läsa en 

viss text. Begreppet spänning är därför indelat i olika kategorier efter hur den uttrycks 

upplevas av eleverna. De kategorier av spänningskänslan som analyseras är att följa och 

lösa ett mysterium, att uppleva obehag och rädsla, att känna igen sig i och leva med 

karaktärer och nyfikenhet på andra världar. 



  
 

I Svenssons (1988) studie framgår att flickor i mellanstadiet börjar intressera sig för 

att läsa böcker med kärlekstema. Detta har inte framkommit i denna studie eftersom 

samtliga 6 flickor samtalat om böcker, där kärlekstemat inte är centralt alternativt är 

obefintligt. Noterbart är dock att informanterna valt enbart en bok som inte nödvändigtvis 

är representativ för alla böcker de väljer att läsa. 

Det finns även en text som faller utanför de ramar som skapats, en faktabok om 

spelet Pokemon Go. Eleven som läst den texten beskriver hur han uppfattar boken som 

rolig att läsa eftersom den innehåller tips på hur man blir en bättre spelare. Den texten 

kommer att vara utanför de kategorier som skapats på grund av att det var den enda boken 

som inte benämns med ordet spännande. 

 

4.1 Positiva läsupplevelser 

Studiens utgångspunkt var att be elever att redogöra för positiva läsupplevelser, det vill 

säga att berätta varför de tyckt om att läsa de valda texterna. Enligt Burke (2010) läser 

människor för att det ger dem en positiv upplevelse, men också en kick. De vill därför 

uppleva denna kick igen och fortsätter därför att läsa. Detta har framkommit tydligt i 

intervjuerna. I utdraget beskriver informanten den positiva läsupplevelsen som infinner 

sig när han läser: 

Brukar du läsa mycket? 

Ja, jag läser väldigt mycket. Jag tycker det är väldigt kul för att asså få med mig bokens 

handling är väldigt roligt så man kan läsa vidare. Och få ännu mer av det så liksom sitter 

det kvar. Så vet man vad man har läst. (Innebandypiraterna- p) 

 

En annan elev beskriver dock en negativ upplevelse av läsning: 

  

Men hur är en tråkig bok då? 

Asså, det är en typ långtråkig, tjock asså det… man fattar inte vad den handlar om ja, det 

tycker jag är svårt asså om man inte fattar vad den handlar om och det är tråkigt och läsa 

den och man orkar inte man blir typ tvingad att läsa den. Det är, tycker jag inte är så 

roligt. Eller då tycker jag det är en dålig bok. (Pokemon - p) 

 

Här beskriver eleven att han anser läsning vara tråkigt eftersom han blir tvingad till att 

läsa. Att känna sig tvingad att göra något kan få en negativ effekt. Eleven kan då inte 

komma in i flow, det vill säga att läsa för att han själv och för sig egen skull. Detta 



  
 

resulterar i att han inte kan njuta av läsningen och därmed få den fulla läsupplevelsen utan 

processen känns endast ansträngande för honom. 

Dessa två informanter beskriver två helt olika upplevelser av läsningen, en negativ 

och en positiv upplevelse. Detta kan bero på att eleven som har en negativ upplevelse av 

läsning har en negativ inställning, vilket kan bero på att han tidigare har fått en negativ 

läsupplevelse som nu speglas i hans inställning till läsning. Detta kan kopplas till de faser 

som Burke (2010:153) beskriver om att läsupplevelser påverkar kommande läsupplevel-

ser. 

 

4.2 Att befinna sig i flow 

Flera informanter nämner ordet spänning och uttrycker samtidigt att de inte vill sluta läsa. 

Följande utdrag från en intervju beskriver detta tydligt: 

 

Vad får du för känsla i kroppen när du läser den här boken? 

Jag får spänning! 

Du får spänning. 

Ibland när vi har femton minuters läsning eller tjugo minuter läsning så är det något 

spännande och då säger (lärarens namn) att jag att jag eh vi måste 

sluta.(Cirkusdeckarna- f) 

 

Dessa rader är intresseväckande eftersom informanten får frågan om vilken känsla som 

hon upplever vid läsning och då beskriver känslan av att inte vilja sluta läsa, vilket kan 

jämföras med upplevelsen av att vara i flow (Csíkszentmihályi 1990). Detta tankesätt hos 

eleverna framkommer extra tydligt vid utsagor om böcker där eleverna lämnas i ovisshet, 

till exempel när det är ett mysterium som ska lösas. Teorin om att befinna sig i flow 

handlar också om att man gör någonting för sin egen skull och för att man njuter av 

aktiviteten. I flera intervjuer kan eleverna sägas befinna sig i flow eftersom de själva 

väljer att läsa för att de vill, inte för att någon säger åt dem. Följande citat är ett exempel 

på detta. 

Brukar du läsa mycket?  

Ah. Ganska mycket brukar jag läsa. Det mesta är nog, vad heter det, hemma.  

Hemma? 

Mm. 

Tycker du om att läsa? 

Ja. Em, vet heter det... det är ju för att jag... då tänker jag på vad som händer i boken och 

man känner sig i en helt annan värld (Sailor Moon – f). 



  
 

 

I detta citat berättar informanten om hur hon frivilligt väljer att läsa hemma men också 

att hon kommer in i en annan värld under läsningen. Att hon frivilligt läser hemma kan 

tolkas vara en del av upplevelsen flow, där man gör saker för sin egen skull utan att någon 

ber om det. Att eleven beskriver att hon känner sig som i en annan värld kan kopplas till 

Langers (2005) beskrivning av att gå in i textens föreställningsvärld. 

 

4.3 Texten är spännande 

Eftersom spänning är det begrepp som nästan alla informanter använder sig av för att 

beskriva sina texter beslutades att det krävs en tydlig analys av den känsla eleverna ger 

uttryck för när de använder begreppet spänning. Därför följer nedan en detaljerad analys 

av olika typer av känslor som eleverna har benämnt som spännande. Ordet spänning är 

ett brett begrepp som kan stå för en läsares eller åskådares reaktion på en text eller film 

(Mikos 1996:37). Spänning är också ett interaktivt samspel mellan texternas karaktärer 

och en åskådares information under läsprocessen. Mikos (1996:37) menar också att kän-

slor är starkt förknippade med begreppet spänning och således är en viktig ingrediens i 

dess begrepp. Det är inte bara en rädsla på ett negativt plan, utan en nyfikenhet på vad 

som kommer att hända eller något nervkittlande som är intressant (Mikos 1996:37). Den 

vanligaste formen av uttryck för spänning i intervjuerna är att informanterna vill veta vad 

som ska hända i boken och hur handlingen ska tas framåt. Ett exempel på detta är följande 

intervjuutdrag.  

 

 Jag vill jättegärna läsa mer när jag egentligen är jättetrött och ska sluta. 

Varför vill du läsa mer då? 

För att jag vill se vad som kommer att hända, ifall det slutar med att de hittar en lucka så 

vill jag se ifall dom går ner i den eller var den leder och så. (Fängelsemysteriet - f) 

 

Här beskriver informanten behovet av att få veta vad som ska hända härnäst i texten. 

Prieto-Pablos (1998) menar att det är vanligt att läsaren vill hitta lösningar på situationer 

som kan uppstå, innan svaret nämns i texten. Eleven från ovanstående utdrag beskriver 

vidare hur hon under bokens gång får ledtrådar om hur mysteriet ska lösas och det kan 

tolkas som att hon är ivrig att lösa mysteriet.  

 



  
 

4.3.1 Att följa och lösa mysterium 

En specifik form av spänning kommer till uttryck när informanten talar om texter som 

innehåller någon form av mysterier att lösa, i till exempel deckargenren. I följande 

intervjuutdrag beskriver informanten en typ av mysterier som ingår i deckargenren.  

 

Kan du ge något exempel från texten om det är något stycke eller kapitel där det visar 

att här var det särskilt bra 

Ehh.. när dom hittar, när dom går typ till teater.. eller när dom letar och så går dom till 

teater, där dom spelar upp. Asså scenen. Och så hittar dom typ en lucka, det tycker jag 

är jättespännande. 

Mm. 

För att då går dom ner i den och så typ. letar dom vad som kan finnas där eller om dom 

kan ha rymt därifrån eller så. 

Var det spännande? 

Ja. 

Vad var det som va så spännande med det då? 

Därför dom skulle leta efter fångarna där (Fängelsemysteriet – f) 

 

Eleven beskriver i utdraget en oförklarlig situation där fångar har rymt från fängelset på 

ett mystiskt sätt och hur huvudkaraktärerna får i uppdrag att leta efter dem. I denna bok 

kastas läsaren in i ett mysterium där det under bokens gång dyker upp ledtrådar om vad 

som kan ha hänt fångarna och hur mysteriet ska lösas. Informanten beskriver den spän-

nande känsla som infinner sig när det ges fler ledtrådar till hur mysteriet kan lösas och 

vill läsa vidare för att komma fram till mysteriets upplösning. 

Denna känsla infinner sig när informanterna läser böcker av deckargenren där ett 

mysterium är bokens centrala handling. Alla händelser i boken leder läsaren mot avslöjan-

de och förklaring av mysteriet (Hedman och Määttä 2015:276). 

 

4.3.2 Att uppleva obehag och rädsla 

Kategorin väcker känslor såsom obehag och rädsla men även en nyfikenhet. I utdraget 

nedan beskriver en informant hur han blir äcklad av bokens innehåll.  

Det är lite äcklig känsla för det handlar lite om avhuggna kroppsdelar också ibland. 

(Ficktjuvens - p) 

 



  
 

Den äckliga känslan som pojken beskriver blir här en skräckblandad förtjusning som 

lockar läsaren till att få veta vad det är för onda krafter som ligger bakom händelserna 

och framför allt om huvudpersonen ska lyckas bekämpa ondskan eller falla offer för den. 

Att informanten fortsätter att läsa boken trots den obehagliga känslan är ett tecken på 

nyfikenhet.  

Att uppleva obehag och rädsla är ofta kopplat till skräckgenren. Den innehåller ofta 

övernaturliga varelser så som monster, spöken och vampyrer. (Hedman och Määttä 

2015:429). Huvudkaraktären i skräckböcker är ofta utlämnad åt ett hot som karaktären 

får i uppgift att bekämpa. Detta hot har blivit en central del av berättartekniken i 

skräckberättelser där läsaren vill avslöja hotet men samtidigt har en oro för hur det onda 

hotet ska påverka böckernas goda karaktärer (Hedman och Määttä 2015:430).  

Nedan beskriver samma informant som ovan ett exempel på vad som han ansett 

vara otäckt i den bok han läst. 

 
Det var typ att hon skulle på museum den här tjejen, och sen ser hon en tavla. Där är det 

typ ett träd och sen när man kollar närmare så kommer det ett huvud ut från trädet sen när 

nån annan kollar så sticker huvudet in. (Ficktjuvens - p) 

 

I detta utdrag beskriver informanten en sekvens där det okända hotet tar form i ett huvud 

i en tavla och upplever känslan av rädsla över vad hotet ska göra med huvudkaraktären. 

 

4.3.3 Att känna igen sig i och leva med karaktärer 

I intervjuerna framträder en form av spänning som är kopplad till vardagliga händelser. 

Med detta menas till exempel en undran om hur en fotbollsmatch kommer att sluta, vad 

som kommer att hända på skoldiskot och så vidare. Dessa böcker utspelas i en realistisk 

miljö där det inte förekommer några monster eller påhittade varelser. Elever benämner 

dessa texter som spännande och roliga.  

 

Vad är det som gör att den här boken är så bra då? 

För... det är inte att det är samma sak som händer, det händer nya saker hela tiden. Ehh.. 

Det är därför jag tycker den är väldigt spännande och rolig. (Dagbok - p) 

 

Intervjuutdraget speglar informantens känslor om boken eftersom vardagliga händelser 

anses både spännande men även lättsamma och roliga. I de böcker som kan ses som 

realistiska skildringar är handlingen ganska okomplicerad till skillnad från till exempel 



  
 

mysterieböcker där läsaren behöver hålla reda på de ledtrådar som ges av författaren för 

att lösa mysteriet. Informanten beskriver även att en intensiv handling är spännande, det 

vill säga att det händer många nya saker hela tiden och att boken inte blir långtråkig och 

utdragen.  

I den studie som genomförts har informanterna valt ut både realistiska och orealis-

tiska texter som sina favoriter. När dessa studerades närmare framkom en tydlig skillnad 

mellan dessa kategorier. Undersökningen har visat att eleverna enkelt kan relatera eller 

känna igen sig i de texter som beskriver en realistisk miljö. Med igenkänningsfaktorn 

menas att man som läsare kan se sig själv i karaktären och relatera till sitt eget liv. Det är 

för informanterna enkelt att känna igen sig i en situation där huvudkaraktären bråkar med 

ett syskon eller tränar hårt för att bli bra på en sport, till skillnad från de informanter som 

valt att tala om böcker som speglar en icke-realistisk miljö. I utdraget ”Vad heter det… 

när dom tre ska spela upp är dom ganska pirriga, och jag har också varit det.” 

(Fängelsemysteriet - f) beskriver informanten hur hon relaterar till den nervösa känslan 

som infinner sig hos karaktärerna när de ska spela upp en pjäs. Informanten är i citatet 

tydlig med att hon förstår vilken känsla som karaktärerna har och relaterar den till samma 

känsla som hon själv upplevt. 

 

4.3.4 Nyfikenhet på andra världar 

Informanterna beskriver sekvenser som väcker spänning och där man undermedvetet för-

står att personen är lite nyfiken, men också rädd på samma gång. I nedanstående inter-

vjuutdrag beskriver informanten vad som enligt henne är en spännande händelse där en 

nyfikenhet på andra världar väcks: 

 

Spänningen...mhm. Eh, kan du ge något exempel på när det är spännande i boken? 

Ja, när hon håller nästan på att dö. 

Oj! 

Aa. Det blev lite spännande då. För att eh då räddar hon liksom henne för att hon hamnar 

uppe på en klippa och då torkade hon ut och därför hoppade hon upp där. Fast hon är 

egentligen en riktig eh vanlig människa som har en slags amulett som hon kan bli en 

sjöjungfru och det är häftigt. (Rädda - f) 

 

I detta utdrag beskrivs en högintensiv händelse där huvudkaraktären svävar mellan liv 

och död. Detta är en typisk detalj för sådant som anses spännande, när elever inte vet vad 

som ska hända med karaktären. Informanten beskriver en spännande känsla som inträffar 



  
 

på grund av de icke-verkliga situationer, det vill säga att huvudkaraktären kan förvandla 

sig till en sjöjungfru. Därför kan denna känsla skiljas från andra sorters spänning som 

beskrivs av informanterna när de till exempel läser om en spännande fotbollsmatch. 

Känslan nyfikenhet på andra världar väcks när en fantasybok läses. I fantasyböcker 

förekommer onaturliga fenomen som drakar och trollkarlar. Dessa är ofta onda och 

behöver bekämpas (Hedman och Määttä 2015:363). Det är dessa onaturliga väsen som 

lockar läsaren i denna kategori, där det blir en spännande känsla för att det handlar om 

saker som inte finns på riktigt. Här får fantasin flöda fritt hos läsaren eftersom hen själv 

får föreställa sig de onaturliga fenomen som beskrivs. I följande utdrag beskriver infor-

manten att det är just det overkliga som hon anser vara spännande i denna bok. 

 

Vad är det som gör boken så spännande? 

Det är för att, hon är typ en prinsessa. Hon vet inte det, sen fick hon reda på det och hon 

hade krafter som hon vet inte hur hon använder. Så hon, det är alltid nån där som är… 

vad heter det, som försöker typ döda henne på nåt sätt men hon klarar alltid av den. 

(Sailor Moon - f) 

 

I de intervjuer där informanten valt en text som utspelar sig i icke-verklig miljö har 

eleverna informanten svårt att relatera till texten eller känna igen sig. I följande intervju-

utdrag får en flicka frågan om hon kan känna igen sig i sin text eller inte. 

 

Finns det någonting som du kan känna igen dig i den här boken? Nån person eller nån 

händelse? 

Nej, jag tror inte det. Det är nog mest magiska saker som händer. För jag tror inte det 

händer så himla magiska saker just nu. (Sailor Moon - f) 

 

Eftersom informanten får tydligare information om vad som menas med igenkännings-

faktorn blir det dock lättare för henne att förstå och då kan hon relatera en del till textens 

huvudkaraktär. Trots att karaktären och läsaren kan vara väldigt olika så kan den som 

läser hitta små egenskaper eller händelser i boken som även kan finnas i ens eget liv. 

 

Nej… men det kan ju finnas annat. Kanske att man kan känna igen sig i Månprinsessan, 

inte att man själv har krafter, utan hur hon är annars… 

Ja, känna igen sig då hur hon är ja. 

Varför känner du igen dig i hur hon är? 



  
 

Hon är ganska nyfiken och vad heter det… och lite galen. I skolan så måste man hämta 

egen mat och hon har alltid med sig jättelite, och hennes kompisar hämtar med sig 

jättemycket hon är galen i mat. Och vad heter det... hon är lat, väldigt lat. Speciellt på 

morgonen. 

Mm, är det du kan känna igen dig i? 

Mm, jag är väldigt lat. (Sailor Moon - f) 

 

Med försöksledarens hjälp kan informanten relatera till textens karaktär. Att hon behöver 

denna hjälp kan tolkas som att hon har svårt att på egen hand ta sig in i föreställnings-

världen tillsammans med sina egna erfarenheter.  

 

4.4 Sammanfattning 

Studiens resultat visar att elever blir motiverade att läsa när böcker har en spännande och 

intensiv handling. Informanterna beskriver olika former av spänning som kan delas in i 

de fyra kategorierna att följa och lösa ett mysterium, att uppleva rädsla och obehag, att 

känna igen sig i och leva med karaktärer samt nyfikenhet på andra världar. Dessa former 

av spänning uppvisar också ett samband med den text informanterna hade valt att tala 

om. Spänning kan sägas vara den mest förekommande känslan som uttrycks i intervjuer-

na, vid sidan av att det är roligt och ibland obehagligt att läsa. Vidare anger eleverna 

generella positiva läsupplevelser som motivation till att läsa en text, vilket kan kopplas 

till Burke, liksom ett tillstånd som infinner sig när de är uppslukade av läsningen, vilket 

kan liknas vid Csikszentmihalyis teori om att befinna sig i flow.  

När intervjuerna analyseras med fokus på kön framträder det inga skillnader mellan 

hur pojkar och flickor uttrycker sina känslor om boken. Det finns inte heller några 

skillnader i deras bokval. Även i aspekten läsintresse mellan pojkar och flickor är olik-

heterna små. Alla flickor i studien uppger att de tycker om att läsa. En pojke uppger att 

han inte tycker om att läsa eftersom han anser det vara tråkigt. 

Alla elever utom en uppger att de tycker om att läsa. Däremot kan man se att elever 

som berättar att de läser mycket på sin fritid uppger att de kommer in i en annan värld när 

de läser. En elev säger att han ser en film i huvudet under läsningen och en annan elev 

säger att det känns som att hon är huvudkaraktären och gör de saker som huvudkaraktären 

gör. Detta kan bero på att dessa elever har tränat mycket på att läsa och därför har lätt att 

komma in i föreställningsvärlden. 

 



  
 

5 Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka vad i texter som elever anser motiverar dem 

till läsning och vilka känslor som väcks eftersom eleverna läser texter som de tycker om. 

När undersökningen genomfördes framträdde känslan spänning som den mest centrala 

faktorn som motiverade elever att läsa. Därför föranledde det oss till att analysera infor-

manternas uttryck för spänning och vad det ordet betydde för dem med syfte att urskilja 

olika former av spänning.  

Spänning framträdde som en avgörande komponent för att driva elevers läsning. 

Den kick som Burke (2010) beskriver att läsare får av en positiv läsupplevelse kan i denna 

undersökning konkretiseras som spänning. När eleverna beskriver att de haft en positiv 

läsupplevelse har det varit av en bok som är spännande. Denna positiva läsupplevelse gör 

enligt Burke (2010) att personen väljer att läsa igen för att återuppleva kicken 

Det Svensson (1988:98) nämner i sin forskning visar sig överensstämma med vårt 

resultat, nämligen att barn i mellanstadiet helst läser texter inom äventyrsgenren. Vår 

studie är dock mer specifik och har mer fokus på spänningsfaktorn, men äventyr ingår i 

de flesta av informanternas texter. Anmärkningsvärt är att dock det som Svensson 

(1988:98) skriver om flickors läsintresse. Han menar att flickor i mellanstadiet börjar 

intressera sig mer för att läsa kärleksböcker. Det är en aspekt som skiljer sig i vår studie, 

eftersom 6 av 13 av informanterna är flickor, men inte en av dem har valt en text där 

kärlekstemat är centralt och detta anser vi är anmärkningsvärt. Eftersom Svenssons studie 

är relativt gammal frågar vi oss om det är så att vi ser en förändring i dagens skolor av 

vad flickor i mellanstadiet tycker om att läsa och vad detta i så fall kan bero på. En orsak 

kan vara att skolan idag arbetar mer med genusaspekten som enligt läroplanen ska 

genomsyra alla undervisning. Att arbeta med genus kopplat till litteratur kan visa att 

tematiken i en bok inte längre anses vara könsrelaterad. 

En annan tanke är att huvudkaraktären i texten inte behöver vara av samma kön 

som den som läser för att relateras till på ett personligt plan, utan det är karaktären i sig 

och dess tankar som är det intressanta och inte om det är en tjej eller kille. Tilläggas bör 

dock att studien endast baseras på sex flickor i årskurs fyra och att det därför inte går att 

dra slutsatsen att en förändring skett i skolan och i samhället gällande flickors läsning. 

Undersökningen visade att eleverna hade svårt för att relatera till de böcker som 

utspelas i orealistiska miljöer vilket är intressant. Under rubriken nyfikenhet på andra 

världar ges ett exempel där informanten uttrycker att hon inte kan känna igen sig i karak-

tären. Trots att karaktären i texten är jämngammal med flickan och trots att hon också går 



  
 

i skolan, kan inte informanten utan vår ledande fråga relatera eller känna igen sig i boken 

eftersom hon anser boken vara magisk, vilket vi här benämnt orealistisk. Flickan anser 

att hon inte kan relatera till karaktären på grund av att hennes liv är verkligt. Detta kan 

tolkas som att eleven får svårare att ta steg tre i Langers föreställningsvärldar (Langer 

2005:23). I det tredje steget används den erfarenhet och lärdom man fått av texten i 

verkliga livet och är enligt Langer (2005:33) svår att stiga in i eftersom det inte alltid är 

möjligt att använda textens information. Det är tydligt att informanten känner till texten 

väl och kan beskriva den och tycker mycket om texten och har rört sig mycket i före-

ställningsvärld två, men hon kan inte på egen hand se hur texten har koppling till hennes 

liv. Varför det är så, är svårförklarligt. En förklaring kan vara att eleverna har svårt att 

kliva in i föreställningsvärlden med sina egna erfarenheter. Att ta klivet in i föreställnings-

världen kan anses enkelt, men det svåra är att ta med sina egna erfarenheter in. De egna 

erfarenheterna gör så att man kan relatera till karaktären och utvärdera sin egen person-

lighet genom att analysera textens händelser. Den orealistiska miljön i fantasytexter gör 

att elever kan ha svårt att relatera till sitt eget liv om fantasivärlden skiljer sig för mycket 

från deras egen.  

Intervjuutdraget visar alltså att informanten har svårt att koppla samman sina 

läsupplevelser med egna erfarenheter och har svårt att kliva in i föreställningsvärlden till-

sammans med sina erfarenheter. Kan man som läsare inte kliva in i föreställningsvärlden 

riskerar läsupplevelsen att bli platt och läsningen bara bli till ord på ett papper. Den fulla 

läsupplevelsen kan uppnås när läsaren tar del av texten och kan uppleva den genom sina 

egna erfarenheter och uppleva texten på sitt eget sätt, skilt från andras sätt att uppleva 

texten. Att gå in i föreställningsvärlden och kunna relatera till texten leder också till en 

utveckling på ett personligt plan hos den som läser. Läsningen blir ett hjälpande verktyg 

för att förstå vem man är när man kan leva sig in i texten och analysera händelser och 

karaktärer utifrån sig själv och fundera över vad hen själv hade gjort i en viss situation. 

Att analysera sitt eget beteende leder till personlig utveckling eftersom läsaren får reflek-

tera, utvärdera och ifrågasätta sin personlighet. Enligt läroplanen (2011:9) ska skolan 

främja elevernas identitetsutveckling, och läsningen kan vara ett användbart verktyg för 

att lyckas med detta. 

Även de fyra faser som sker i samband med läsning som beskrivs av Burke (2010) 

handlar om att kunna relatera till den litteratur man läser. Bearbetningen av läsningen i 

efterläsningsfasen går mer eller mindre in på och kopplas samman med läsarens egna 

erfarenheter där. I denna fas tar läsaren med sina läsupplevelser till verkliga livet och 



  
 

associerar det hen har läst med egna erfarenheter (Burke 2010). Här behöver läsaren först 

vara i läsningsfasen, som pågår samtidigt som texten läses. I denna fas kliver läsaren in i 

föreställningsvärlden, en värld som påverkas av hur läsaren uppfattar texten. Denna fas 

ser olika ut för olika människor beroende på hur läsaren uppfattar texten. Efter denna fas 

kommer fasen efter läsning. Det är i denna fas som läsningen omvandlas till erfarenheter 

och läsaren förknippar läsningen med personliga erfarenheter. Dessa faser sker automa-

tiskt hos alla läsare, men bearbetningsprocessen av läsningen är mindre påtaglig hos de 

elever som inte kan relatera till den text de läst. Det kan vara en förklaring till att infor-

manterna inte kan se en likhet mellan sitt eget liv och det liv som beskrivs i fantasytexter. 

 

5.1 Didaktiska konsekvenser 

Läsningen är en central del i läroplanen. Forskning visar att läsförmågan sjunker, vilket 

är ett omdebatterat ämne numera. Många parter jobbar därför hårt för att barn ska läsa 

och öva upp sin läsförmåga. Om trenden med sjunkande läsförmåga ska vändas måste 

eleverna tycker att läsning är roligt, vilket leder till en ökad motivation att läsa. För att få 

eleverna att uppskatta läsningen behöver de ta del av den upplevelse som texter kan 

erbjuda när läsaren blir som uppslukad av en intresseväckande text. För att eleverna ska 

bli motiverade till läsningen krävs att läraren vet vad som motiverar eleverna, så att 

eleverna erbjuds ett verktyg till att uppleva läsningens föreställningsvärldar och hela tiden 

vill läsa mer för att komma framåt i bokens handling. 

Studien väcker frågan om hur resultaten kan användas i läsfrämjande syfte. Genom 

studiens resultat kan vi använda de uttryckta former av spänning som framkommit i 

studien för att konkretisera dessa för elever så att de ges chansen att vidga sina vyer och 

kunna förstå hur mångsidig spänning är. Däremot måste man vara varsam med elevernas 

inre motivation, så att de inte känner sig tvingade till att läsa, vilket kan ta död på läs-

intresse. Att synliggöra elevernas positiva läsupplevelser genom att påvisa olika sorters 

spänning i litteraturläsning kan få motsatt effekt för eleverna om de själva inte vill läsa. 

Eftersom kan de istället känna att det blir ännu ett tvång som hen måste genomlida för att 

någon annan säger åt en att läsa en viss bok. 

Vidare kan en strategi vara att läraren modellerar läsande av olika texter tillsam-

mans med eleverna. Detta i syfte att visa på olika sätt att tolka texter och att på så vis även 

underlätta för eleverna att kunna relatera till olika föreställningsvärldar. På detta sätt blir 

läsningen också en kollektiv aktivitet där flera aspekter av tänkande kan komma fram. 



  
 

Eleven lämnas inte till sig själv att kunna tolka och relatera till det lästa utan får ett stöd 

genom både läraren och kamraters tänkande. 

Eleverna kan däremot behöva träna på att kunna relatera till sig själva och använda 

den kunskapen i verkliga livet som de fått av litteraturläsningen. I undervisningen skulle 

man kunna låta eleverna träna på att skapa egna texter i fantasygenren där huvudkarak-

tären är de själva, för att kunna relatera till en värld som är overklig. Då skulle karaktären 

möjliggöra att personifieringen blir tydlig och att eleverna på det sättet förhoppningsvis 

lättare tar klivet in i föreställningsvärlden. 

Inledningsvis i denna studie nämns att barn nöjesläser mindre numera, vilket 

Schmidt (2013) anser är en följd av elevers bruk av digitala medier, som dator, surfplatta 

och mobiltelefon istället för böcker. Hon menar också att detta gör att lärare behöver 

arbeta mer med läsmotivationen i dagens skola. I denna studie har vi kommit fram till vad 

i en text som motiverar elever till läsning, men också vilka känslor som väcks under 

läsningen. Vi har också givit exempel på hur man skulle kunna arbeta med texter i klass-

rummet, utifrån studiens resultat. Detta hoppas vi kan visa lärare att de i sin undervisning 

strävar efter att få barn att läsa mer och göra det för att barnen tycker att det är roligt. 

 

5.2 Vidare studier 

Enligt Brown och Sullivan (2013) kan nöjesläsning utveckla elevernas ord- och begrepps-

förråd. Detta har synts i en del av intervjuerna eftersom de elever som uttrycker att de 

läser mycket på fritiden har ett större ordförråd. En av informanterna beskriver boken som 

fascinerande att läsa, vilket tyder på att hens ordförråd är välutvecklat. Detta kan vara en 

intressant aspekt att ta upp i vidare forskning.  
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Bilagor 

Bilaga A Samtyckesblankett 

Hej! 

 

Vi är två studenter som skriver ett självständigt arbete i svenska på lärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. En av oss, Johanna har nyligen avslutat sin praktik i klassen. 

 

Arbetet kommer att handla om elevers läsintresse och vi vill veta vad elever anser är en 

bra bok och varför. För att får svar på detta kommer vi be eleverna att ta med sig en bok 

hemifrån som de anser är bra. Sedan kommer vi intervjua några av eleverna där de får 

svara på frågor kopplade till vårt tema. 

 

Meningen med intervjun är att förbättra arbetet med läsmotivation i skolan. Studien 

fokuserar på vilka böcker som är populära och inte på eleverna. Deltagandet är frivilligt 

och man kan avbryta när som helst. Elevuppgifterna kommer att avidentifieras i det 

slutgiltiga arbetet, d.v.s. kommer inte att kännas igen. Endast inblandade studenter och 

handledare kommer att ta del av intervjuerna. 

 

För att få intervjua eleven och använda svaren i vårt självständiga arbete behöver vi 

ditt/ert samtycke. Var snäll och lämna in samtyckeslappen senast den 18 november. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Felicia och Johanna 

 

Om du undrar över något kan du kontakta mig, Johanna Aronsson 

ja222yg@student.lnu.se eller Felicia Florheden ff222cp@student.lnu.se 

eller vår handledare Angela Marx- Åberg angela.marx-aberg@lnu.se 

 

-------✂----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Samtycke för _________________________________________________ 

mailto:ja222yg@student.lnu.se
mailto:angela.marx-aberg@lnu.se


  
 

 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 

 

JA ( ) NEJ ( ) 

 

Vårdnadshavaren underskrift 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga B Intervjufrågor 

 

1. Jag presenterar mig 

2. Jag förklarar syftet med det vi ska göra 

3. Jag förklarar att jag kommer att spela in intervjun, men att den endast kommer 

användas till mitt skolarbete 

4. Brukar du läsa mycket? 

5. Tycker du om att läsa? 

6. Du har ju tagit med en text idag, vad är det för text du har valt? 

7. Kan du berätta vad den handlar om? 

8. Hur kommer det sig att du har tagit med dig just den här texten? 

9. (Beroende på svar) Varför är den bra/dålig? 

10. Kan du ge något exempel på ett stycke ur texten där detta är tydligt? 

11. Vad får du för känsla i kroppen när du läser boken? (Arg, glad, ledsen, 

intresserad, spänning…) 

12. Känns det viktigt att få veta vad som ska hända när du läser boken? - Varför? 

13. Kan du känna igen dig i boken, om ja varför? 



  
 

14. Hur kommer det sig att du började läsa just denna boken? 

15. Hur är boken skriven, jag-form, tredje person? 

 

Avslutning: 

Jag känner att jag har fått svar på de frågor som jag ville ha, har du något mer du vill 

säga/berätta? 

 

Utöver dessa frågor adderades vissa under intervjuernas gång. 
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