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Förord 
 
Vi vill tacka våra handledare Maria Larsson Palo och Marie Nordlund som ständigt funnits till 
vår hjälp och väglett oss i vårt arbete. Ett stort tack vill vi även ge till de elever som deltog i 
vår undersökning samt vår handledare ute på skolan under den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete.  
 
Luleå   2006-05-09 
 
Linn Andersson                    Louise Willberg



Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka om vi som blivande pedagoger kan motivera elever till 
läsning genom boksamtal. Vi vill se eventuell förändrad motivation till läsning, skillnader 
mellan flickors och pojkars läsning och om elevers syn på litteratur förändras. 
Undersökningen genomfördes under vår verksamhetsförlagda utbildning i en årskurs 4-5 
under en femveckors- period i Luleå kommun, där sex slumpmässigt utvalda elever 
medverkade i vår undersökning som innefattade observation, intervju och boksamtal. Vårt 
resultat av undersökningen visade att tre av sex elever blivit mer motiverade till läsning. 
Tidigare forskning om pojkars och flickors olika läsvanor, visade att de läser böcker i olika 
genrer, vilket inte stämmer överens med det vi har kommit fram till i vår undersökning. Under 
den andra elevintervjun framkom att fem av sex elever erhållit ett mer varierat bokval, nu kan 
de tänka sig att läsa andra genrer av litteratur. Vi ser vårt arbetssätt kring elevers motivation 
till läsning som en stor hjälp i vårt framtida yrke.  
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Inledning  
 
Alla barn kommer inte till skolan rustade med berättelser och sagor, alla barn kommer inte 
heller ur trygga famnar eller miljöer, som ger dem möjlighet att pröva sina inre förmågor. 
Men alla barn kommer till skolan med erfarenheter, som de ska få möjlighet att klä i språk, 
möjlighet att förvalta och vidare utveckla. Barn ska få möjlighet att känna sig stolta över sig 
själva. Skolan skall vara en stödjande inrättning för alla skolbarn. Skolan har en härlig 
uppgift, den att ge och det i överflöd.  Skolan kan bli platsen för berättelser, sagor, 
högläsning och egen tystläsning. (Körling, 2003, s.13) 

 
I dag nås vi ständigt av information om elever i skolan som saknar motivation till att läsa 
litteratur. Skolverket (2003) åskådliggör i PISA– rapporten en tydlig skillnad mellan femton-
åriga pojkars och flickors läsförmåga. ”Andelen flickor på minst den önskade nivån är nästan 
tre fjärdedelar medan andelen pojkar strax under 60 procent.” Sten Furhammar (1997) hävdar 
att de elektroniska medierna har medfört en drastisk och snabb förändring av litteraturens och 
bokens roll i samhället. Barn är särskilt flitiga mediabrukare av tv, video och film, detta är 
följaktligen förklaringen till varför boken fått konkurrens. 
 
Anledningen till att vi valt att undersöka elevers motivation till läsning är att vi känner mycket 
starkt för läsinlärningens viktiga roll i skolan och för elevernas framtid. Det är av stor vikt för 
oss som blivande pedagoger att bli mer medvetna om hur man kan väcka elevers motivation 
till läsning, som är en viktig del i allt lärande och en förutsättning för den personliga 
utvecklingen. Vi hoppas genom detta arbete att få kunskap som kommer att hjälpa oss att 
bidra till att nå elever så att även de blir motiverade till att läsa och möta böckernas spännande 
värld.  

Syfte  
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur boksamtal påverkar barns syn på litteratur.  
 

• Förändras motivationen till läsning av boksamtal? 
• Kan boksamtal förändra elevers syn på litteratur? 
• Finns det skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller bokval och läsning? 
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Bakgrund 
 
I bakgrunden presenteras definitioner av motivation och boksamtal som är av betydelse för 
förståelsen av examensarbetet, tidigare forskning och förankring i styrdokument. Slutligen 
presenteras två läsprojekt. 
  
Definitioner 
 
Boksamtal – den vedertagna termen för boksamtal är att på egen hand läsa litteratur för att 
sedan gemensamt samtala kring den utvalda litteraturen. Vår definition av boksamtal är att vi 
tillsammans med sex elever läst högläsning och samtalat kring dessa i en rofylld miljö. 
 
Motivation – sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter igång, 
upprätthåller och riktar beteende.  Teorier om motivation förklarar varför vi över huvudtaget 
handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. (Nationalencyklopedin, 1994) 
 
Skolutvecklingen - en kort historisk tillbakablick  
 
Sandström-Kjellin (2002) skildrar år 1842 då Folkskolestadgan tillkom som en milstolpe i 
svensk skolhistoria, detta innebar en obligatorisk skola för barn med enkel social härkomst. 
Skolan påbörjades senast vid nio års ålder, emellertid saknades någon tidsaspekt på hur lång 
skolgången skulle vara. Amborn och Hansson (1998) beskriver vidare hur kyrkan haft makten 
att se till att befolkningen kunde läsa för att delta vid husförhör vilket var ett mått på 
läskunnigheten i Sverige. Dessutom saknade personer som inte kunde läsa rätten att 
konfirmeras, vittna vid tinget och vigas. Svensson (1998) skriver att tillkomsten av Småskolan 
år 1858 kom att bli den första skolan med läsundervisning, vilket saknats i folkskolan då 
kravet om skolstart hade varit att eleven måste kunna läsa.  
 
Dessutom beskrivs av Amborn och Hansson (1998) att den första läroplanen, Normalplan för 
Folkskolor och Småskolor kom år 1878, med två efterföljare åren 1889 och 1900, hade det 
gemensamma kortfattade syftet att med undervisning i modersmålet skulle eleverna lära sig 
högläsning och utantilläsning. Där fanns även ett outtalat syfte att socialisera eleverna till ett 
samhälle i förändring från det feodala till det industrialiserade. Nitton år senare, 1919, tillkom 
en något mer utförlig text i Undervisningsplanen, där eleverna efter ålder och utveckling 
skulle bekantas med svensk litteratur såsom texter om hembygden, människor, svensk natur 
samt historiska motiv.  
 
Sedan dröjde det till 1955 innan nästa undervisningsplan kom, där skönlitteraturen nämns för 
första gången. Genom den fria läsningen skulle eleverna nå kunskap om vad som var ”litterärt 
värdefullt” (Amborn & Hansson, 1998, s. 10), samt få motivation till läsning. Den 
lagstadgade nioåriga grundskolan tillkom 1962. I Lgr–62 kan läsas att skönlitteraturen bör 
”stimulera läslust, intresse för god litteratur och uppodling av sinnet för språkets skönhet” 
(Amborn & Hansson, 1998, s. 11). Vidare skriver Amborn och Hansson (1998) att i Lgr–69 
ändras ämnets karaktär och får därmed en lägre status i skolan. Vid undersökningar om 
skönlitteraturens roll blev resultatet nedslående. Genom debatten som startades tillkom senare 
Lgr–80 då skönlitteraturen fick en central plats i kursplanen och sedan 1988 då ytterligare en 
ny kursplan skrevs i ämnet svenska. Där stod uttryckligen att skönlitteraturen skulle dominera 
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undervisningen i svenska. Dessutom tog svenskämnet plats som en del av vårt kulturarv och 
därmed är det nu ett bildningsämne. 
 
Förankring i styrdokument 

Svenskämnets syfte 
Skolverket (2000) påvisar att ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa god 
språkutveckling för den enskilda eleven och för dennes fortsatta utveckling. Genom 
utbildning i svenska ges eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att lyssna, tala, se, 
skriva och läsa. Skönlitteratur är en del av vårt kulturarv som förmedlar värderingar och 
kunskaper om vår omvärld. Dessutom påtalas att både kursplaner och läroplan ska verka som 
grund för planeringen av undervisningen. Utformningen av kursplanerna är som stöd för vad 
alla elever ska lära sig, därefter är det lärare och elever som väljer arbetssätt, organisation och 
metoder för hur dessa ska uppnås. Läraren måste tolka de nationella kursplanerna och med 
hjälp av eleverna forma undervisningen så att den skapar förutsättningar för alla elever att nå 
kunskap. ”Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje att skapa 
lust att fortsätta lära” (Skolverket, 2000, s. 6). Läroplanens riktlinjer anger principerna för hur 
arbetet ska bedrivas, medan kursplanens mål markerar undervisningens målsättning.  
 
Kursplanens mål att sträva mot:  
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen 
hand och av eget intresse 

• utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter 
med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera 

• utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 
anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär 

• får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och 
författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar 
av världen 

• förvärvar insikt i hur lärandet går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär 
sig att både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande 
och språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper. (Skolverket, 2000, s. 
96f.) 

 
Kunskapsmål att sträva mot i Lpo 94: 
Skolan skall sträva efter att varje elev 
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 
• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk 
• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda 

val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för 

att  
- formulera och prova antaganden och lösa problem 
- reflektera över erfarenheter  
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (Skolverket, 1998, s. 
 11f.) 
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Skillnader mellan flickors och pojkars läsning 
 
Molloy (1996) hävdar att litteraturläsning och samtal om litteratur tillhör en ”kvinnosfär” och 
att det råder en stor medvetenhet om detta även om det inte formuleras explicit. Detta har sitt 
ursprung i samhällets bärande koder av kvinnligt och manligt som även omfattar skolämnena,  
språk och svenska i egenskap av kvinnliga och matematik och teknik i egenskap av manliga 
skolämnen. På grund av skolpersonalens stora kvinnliga dominans i de tidigare skolåren, 
formas pojkarnas tänkande om manlig personlighet till att inte bli vad de vuxna kvinnorna och 
flickorna i deras omgivning står för. Gannerud (2001) påvisar att redan i förskolan har 
genusperspektivet en ordnande princip bland barnen, trots att särskilt lärare uppfattar skolan 
som en könsneutral institution. Öhrn (1997) anser att fördjupad kunskap behövs kring 
förändringar som sker i frågor om pojkar och flickor i skolan. 
 
Appleyard (1994) ger del av sina studier om barns och ungdomars läsutveckling där han 
konstaterar att den typiska läsaren i åldern 7-12 år främst är intresserad av äventyrsgenren och 
att själva handlingen är det styrande. Karaktärerna blir viktigare med ökad ålder, det är då 
barnen söker efter personer som de skulle vilja vara. Appleyard och andra forskare konstaterar 
att pojkar i de tidigare skolåren föredrar manliga hjältar som deltar i äventyr medan flickor 
gärna läser om hem och skolmiljö med kvinnliga huvudpersoner. Intresset ökar för läsning om 
det motsatta könet för flickor redan i tio års ålder, hos pojkar däremot något år senare. 
Johnsson-Smaragdi och Jönsson (2002) har i sina studier funnit att flickor oavsett ålder läser 
mer än de jämnåriga pojkarna. Den brittiska forskaren och läraren Millard (1997) menar 
istället att skolans läsning sammanfaller bättre med flickors läsintressen för engagerade texter 
än för pojkarna. Av den orsaken mister pojkar som har större vilja att läsa humoristiska texter 
läsintresset. Dessa olika undersökningsresultat kan ha sin orsak i de olika sociala 
samhällsklasserna som undersöktes. Norberg (2003) anser däremot att den avgörande 
skillnaden i pojkars och flickors läsning är att flickorna läser mer då det har fler läsande 
förebilder än pojkarna. Flickorna läser ur ett bredare bokval, det bidrar till att de även kan ta 
till sig av den traditionella pojkläsningen. Pojkars idoler har ofta en negativ inställning till 
litteratur, ett exempel på detta är sångaren Markooli, som vid frågan om favoritbok, svarade 
att han endast läst en bok i sitt liv.  
 
Teorier om motivation   
 
Enligt Jenner (2004) härstammar de flesta teorier i grund och botten från hedonismen, dess 
tankar om motivation kommer ursprungligen från den grekiske filosofen Epikuros vars 
principer handlar om att människan i alla möjliga situationer försöker undvika smärta och 
strävar efter välbefinnande och njutning. Fortsättningsvis anser Jenner att människans tankar 
om motivation till största delen handlar om instinktsteorierna, vilket innebär att varje individ 
har vissa drifter och instinkter som bestämmer en individs beteende. Instinktsterorierna om 
motivation utvecklades kring förra sekelskiftet och var i fokus fram till 1920-talet. Därefter 
ifrågasattes teorin eftersom andra teorier om instinkter utvecklades.  

 
Imsen (2000) beskriver motivation om hur känslor, tankar och förnuft knyts ihop och ger en 
slags färg och glöd åt våra handlingar. Ordet motivation beskriver Imsen som något som 
orsakar aktivitet och hålls vid liv hos individen. Det som ger mål och mening är även viktigt 
enligt Imsen, det centrala i begreppsförklaringen motivation handlar om att förstå det 
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mänskliga beteendet. Motivation och värdering är sammanhängande enligt Imsen (2000), som 
beskriver detta på ett mycket grundläggande sätt. Handlingar är något som inte kan beskrivas 
utifrån självreglerande personlighetsdrag eller motiv. Istället beskriver Imsen handlingar med 
hänsyn till individens värderingar, vilka fungerar som en referensram för hela individens 
tillvaro. I motivationssammanhang talar författaren om viktiga termer som ofta kopplas 
samman med definitionen motivation. Det kan handla om uttryck som hör mer till vardagligt 
språk exempelvis, vilja, glädje, intresse eller plikt. Andra begrepp författaren tar upp är: 
”feedback”, ”attribution” eller ”prestationsmotiv” samt exempelvis ”intresse” och 
”nyfikenhet”, ”behov” och ”trygghet”.  
 
Wingård och Wingård (1994) berättar varför det är så viktigt med att motivera barn till 
läsning. De anser att i dagens hem är TV och media på väg att konkurrera ut läsningens 
viktiga funktion, utan att mottagaren behöver anstränga sig till så stor del. Den här 
utvecklingen är något som författarna är mycket kritiska till. Wingård och Wingård betonar 
att målet för läsundervisningen måste sättas högre, att bokens betydelse måste vinna nya 
generationers intresse för läsning av litteratur. Detta är en av de viktigaste uppgifter dagens 
skola och bibliotek har. För att nå det målet anser författarna att de krävs viktiga verktyg som 
tid, kunskaper och samverkan. 
 
Furhammar (1997) beskriver personlig upplevelseläsning vilket innebär att det personliga och 
det upplevelseorienterade utgör en syntes. Enligt Furhammar: 
 

Den omfattar alltså sådan läsning, där det primära utbytet är upplevelser, vars innehåll 
mycket starkt präglas av läsarens personliga identitet. Tolkningen av texten måste förstås i 
ljuset av läsarens egna erfarenheter, minnen, föreställningar, värderingar osv. 
Grundläggande i sammanhanget är därför en personlig inlevelse i texten. Det typiska 
exemplet på en sådan inlevelse är den personliga identifikationen med en eller flera av 
personerna i handlingen då man kan känna igen och förstå känslor, tankar och reaktioner 
hos sådana personer och uppleva dem som sina egna. (Furhammar, 1996, s. 140) 

 
Fortsättningsvis beskriver Furhammar att när en person lever sig in i bokens handling intar 
personen inte längre den neutrale betraktarens position, i den bemärkelse det handlar om 
textens handling, utan upplever sig som agerande i eller utsatt för händelserna som handlingen 
skildrar. Författaren beskriver att det inte bara är den skildrade personligheten i handlingen 
som påverkas utan även läsaren själv, som när läsaren tar till sig texten på samma sätt som 
möten med nya erfarenheter i det verkliga livet. Det handlar enligt författaren även om 
erfarenheter av texten som inte längre enbart förströr, utan också berikar. Under läsningen 
bearbetas texten aktivt av läsaren. Läsarens personliga engagemang i lässituationen medför 
även att läsaren inte ser sin egen läsupplevelse som förankrad i texten, utan istället som en 
samverkan mellan läsaren och texten. Enligt skribenten är den personliga upplevelseläsningen 
under läsningens gång viktigare än historiens upplösning, eftersom: 
 

[Värdet] ligger sannolikt i att läsaren upplever aspekter av sig själv samtidigt med att hon 
lever med i textens konkreta skildringar. Med berättelsens upplösning är inte avgörande för 
upplevelsens kvalitet. Ofta kan slutet av historien i stället upplevas som ett måhända 
vemodigt avsked till berättelsens skapande värld. (Furhammar, 1996, s. 141) 
 

Vygotskys teorier 
 
Den ryske pedagogiske filosofen Vygotsky (1998) anser att den proximala utvecklingszonen i 
samband med skolundervisning, handlar om att utveckling sträcker sig från det sociala till det 
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individuella. Enligt Vygotsky måste barnet först kunna utföra en handling i socialt samspel 
med andra innan det kan genomföra handlingen enskilt. Först utför barnet en handling med 
hjälp, därefter självständigt. För att klargöra vilken nivå barnet förmår, måste det tydliggöras 
vad barnet klarar av på egen hand. Genom att arbeta aktivt tillsammans med andra stimuleras 
barnet till att klara uppgiften på egen hand. Vygotsky hävdar att alla har en 
utvecklingspotential och att pedagogiken är tvungen att orientera sig mot ”kommande dag” i 
elevens utveckling, därför är det av stor vikt att man i samband med det vänder sig bort från 
den ”föregående dagen”. Det är först då eleven kan väcka de utvecklingsprocesser till liv, som 
ligger i den närmsta utvecklingszonen. Enligt Vygotsky grundas en viss diagnostisering på 
principer, vilket innebär att det är viktigt att ta reda på vad eleven klarar av att göra på egen 
hand, och vad eleven kan utföra då det finns hjälp till hands. Diagnostiseringen har både en 
dynamisk och en statisk del. Den proximala zonen är något eleven delar med läraren och inte 
något eleven ”har”. Om eleven gradvis flyttar sina gränser mot nya mål genom en process, så 
får eleven stöd och gradvis hjälp av läraren. 
 
Vygotsky ser i första hand på inlärning och utveckling som ett resultat av samspel, och 
särskilt då socialt samspel. Eleven kan genom övning tillägna sig kunskaper för språkets 
viktiga funktion. Vygotsky anser även att utmaningar är något som är viktigt för eleverna och 
att undervisning endast är bra när den kommer före utveckling. Eftersom utmaningen väcker 
liv i de funktioner som är av stor vikt för den proximala utvecklingszonen som är i färd med 
att mogna. Undervisningen ska befinna sig på en nivå som är litet högre än det eleven redan 
behärskar, eftersom eleven då måste anstränga sig lite och det är det här som driver eleven 
framåt i sin utveckling. Vad som kan hända är att tre och fyra steg i undervisningen endast ger 
liten eller ingen förståelse alls för eleven, men sen kan det femte steget falla på plats och då 
har eleven ändå förstått den generella principen och med detta har elevens utveckling vandrat 
ett steg i rätt riktning.  
 
 Läsningens betydelse för barnet 
 
Norberg (2003) beskriver varför skönlitteraturen kan vara en sådan viktig del av barns 
språkutveckling. Dels skapas en större förståelse för medmänniskors tankar och handlingar. 
De inverkar på emotionella och sociala värderingar och förhållningssätt. Även det sociala 
påverkas genom att självkänslan stärks. Elever med svårigheter att uttrycka sina egna tankar 
och känslor kan hitta de rätta orden i en roman eller dikt. Skönlitteraturen kan många gånger 
ha en lugnande effekt och motverka barns ohälsa. Amborn & Hansson (1998) anser att för 
tanken och kunskapens skull bör barn läsa, ”läsandet är vad regnet är för grödan och 
skrivandet är för tanken vad jorden är för det som växer” (Amborn och Hansson, 1998, s. 22). 
Norström (1997) tar upp att läsning är extra viktigt i dag, eftersom det krävs att snabbt kunna 
läsa texter och samtidigt förstå dem. Nyhetsflödet i samhället ökar och arbetsklimatet blir 
hårdare, de svaga läsarna kan få svårt att medverka på arbetsmarknaden i framtiden. 
 

Olika sätt att läsa 
 

Chambers (2001) talar om olika orsaker till varför han anser att högläsning är så meningsfullt, 
han poängterar även att boksamtal är den bästa övningen som dessutom ofta leder till samtal 
om annat som är viktigt i barnens liv. Författaren tar upp att det finns ett samband mellan 
kvaliteten på den läsmiljö där läsaren befinner sig och kvaliteten av det lästa under samtalet. 
Vidare beskriver Chambers att om ett barn väljer att läsa en bok av en författare som är 
välkänd och har skrivit böcker för blandade åldrar och då gillar det hon/han läser, är det alltför 
vanligt att barnet fortsätter att läsa böcker av samma författare och då inte vidgar sina vyer.  
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Författaren Molloy (1996) beskriver olika metoder att använda sig av vid läsning av en text. 
Det som är vanligast är att läraren har högläsning för sina elever, men författaren beskriver en 
annan högläsningsmetodik vilken är mycket användbar och ofta ger ett positivt resultat, 
stafettläsningen. Det innebär att läraren överlåter högläsningsaktiviteten till eleverna. Molloy 
anser även att stafettläsningen tränar elevernas samarbetsförmåga. Fortsättningsvis beskriver 
författaren att stafettläsningen inleds av att läraren läser första stycket och sedan får vem som 
helst läsa, högst en halv sida och minst en rad. De lässvaga får draghjälp genom texten 
eftersom den läses högt och eleverna blir klara med texten samtidigt. 
 
Johansson (2004) beskriver att en elev inte endast med ord eller språkliga strukturer kan ägna 
sig åt högläsning. Minst lika viktigt är det för eleven att få höra och se dessa samband. 
Johansson poängterar att ett pedagogiskt medvetet arbete krävs för att elevernas fantasi och 
skaparlust ska väckas till liv. 

 
Att läsa högt för barn är bland det roligaste man kan göra som pedagog. Har pedagogen             
slumrande skådespelartalanger ges förstås tillfällen att släppa dem lösa. Den gemenskap 
som uppstår när alla lyssnar till en spännande, rolig uppläsning går knappt att frammana på 
annat vis. (Johansson, 2004, s. 5) 

 

Bokval 
 
Johansson (2004) konstaterar att en ovan barnboksläsare ofta upplever det problematiskt att 
välja en bra bok eftersom utbudet är enormt inom barn- och ungdomslitteraturen. Lars 
Nordström (1995) påpekar hur viktigt det är att barn läser böcker av god kvalitet samtidigt 
som det kan vara svårt att styra och undvika böcker som innehåller våld. Därför ar det viktigt 
för oss vuxna att leda bokvalet mot böcker som skildrar glädje, omtanke, solidaritet och 
ömhet så att barnen kan identifiera sig med denna positiva anda. Lärare kan motivera genom 
egna bokpresentationer som i sin tur ger bekräftelse för varje lärare ”Jag kan påverka ungarna, 
och de lyssnar på mig och bryr sig om vad jag säger!” (Nordström, 1997, s. 25) 
 
Norström (1997) hävdar att biblioteksbesök kan vara ett utmärkt tillfälle att finna inspiration 
till böcker och ofta slutar det med att man kommer hem med en eller flera böcker. Ett annat 
bra sätt är att gå på bokrean och ofta blir barnen mer entusiastiska än de vuxna med flertalet 
nya böcker i sin ägo. Norberg (2003) beskriver på vilket sätt bra böcker kan sökas till elever, 
via Internet, svenska barnboksinstitutets hemsida, statens årliga barnbokskatalog från statens 
kulturråd, samt tidskrifter från Barn och kultur Opsis Kalopsis som är inriktade på 
barnlitteratur. Chambers (2001) anser att bästa sättet att motivera elever till att läsa litteratur 
är att låta skolkamrater samtala kring böcker. Genom samtalen nås en entusiasm som skapar 
en nyfikenhet att vilja läsa mer. Samtidigt är det av största vikt att låta eleverna botanisera 
bland böcker, särskilt elever från ”bokfattiga” hem kan finna denna miljö spännande och 
stimulerande.  
 
Läsmiljö 
 
Enligt Chambers (1995) måste all läsning äga rum någonstans. De flesta läsare enligt 
författaren vet att var vi läser också påverkar hur vi läser.  När man läser i sin varma säng är 
det inte detsamma som att läsa i väntan på ett tåg, en kall dag på en järnvägsstation. Det är 
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inte bara platsen som är av betydelse. Minst lika viktigt är bokvalet, läshumöret, och 
tidsramen, det är även en fråga om det finns en möjlighet att kunna få sitta ostört. 
 
Vidare beskriver Chambers att det finns två aspekter som påverkar resultatet av alla 
mänskliga aktiviteter, de är avgörande för hur upplevelsen skall utformas. Chambers talar här 
om inre och yttre förutsättningar.  De ”inre förutsättningarna” handlar om en blandning av 
känslomässiga och intellektuella attityder som vi alla alltid bär med oss. ”Våra förväntningar, 
tidigare erfarenheter och kunskaper, vår sinnesstämning, vår relation till de andra deltagarna, 
till och med vår inställning till tidpunkt och väderförhållanden: alla dessa faktorer påverkar 
vårt beteende.” (Chambers, 1995, s. 20) De ”yttre förutsättningarna” som Chambers 
beskriver, handlar om den fysiska omgivningen, om hur väl den passar sig för den aktivitet vi 
ska ägna oss åt. 

 
De inre förutsättningarna tycks alltså ha större betydelse än de yttre. Men båda bidrar de på 
sitt sätt att forma vår inställning till det vi ska företa oss. Men samtidigt som de påverkar 
vårt beteende, påverkar de också varandra. (Chambers, 1995, s. 21) 
 

Fortsättningsvis visar Chambers att människan omedvetet tycks anpassa sig till den plats vi 
befinner oss i när vi känner igen miljön.  

 
Detsamma gäller ”läsning”. Det är en sysselsättning med sitt speciella beteendemönster. Vi 
måste ställa in oss på vad vi ska göra – det vill säga koncentrera oss på boken så att vi kan 
låta oss fångas av den och ge den hela vår uppmärksamhet. All erfarenhet visar hur mycket 
lättare det blir för eleverna om det i skolan finns speciella platser som är till enbart för 
läsning: platser som brukar kallas läsrum eller läshörnor. (Chambers, 1995, s. 37) 
 

Johansson (2004) understryker att högläsning ska vara en väl planerad aktivitet för eleverna i 
en bra läsmiljö. När högläsningstillfället närmar sig samlas alla eleverna för att komma till ro. 
Författaren anser att det optimala är en läshörna i klassrummet, kanske med en mysig soffa, 
men möjligheten till det finns inte alltid. Författaren anser att högläsningsstunderna är gyllene 
tillfällen att låta eleverna träna sin koncentration i gemenskap med alla andra. Johansson är 
skeptisk till att låta eleverna sysselsätta sig med ritning under högläsningens gång. Detta 
beroende på att det är alltför lätt att eleven under läsningen tappar fokus på vissa delar av 
boken, exempelvis då miljön i boken beskrivs. Ingen helhet utvecklas maximalt vare sig för 
lyssnandet eller tecknandet anser han. Att samtala om det man läst, och att ha förberett 
frågeställningar inför högläsningstillfällena anser Johansson vara viktigt. Wingård och 
Wingård, (1994) beskriver att tidpunkten för lästimmen i skolan har en viktig betydelse för 
motivationen till läsning. Författarna anser att lästiden under skoltid är bra att placera under 
morgonpasset eftersom koncentrationsförmågan oftast är bäst då. Miljön är även mycket 
viktig för läsningen enligt författarna. I ett klassrum finns inte alltid bekväma utrymmen för 
en god läsmiljö, det är då viktigt att göra det bästa möjliga av situationen. Det kan vara viktigt 
att ge eleverna en viss frihet att själva välja vart de kan känna ro under sin läsning. I 
klassrummet är det förstås viktigt att det är så tyst som möjligt under lässtunden för att alla 
ska kunna koncentrera sig på sin läsning.  
 
Författarna tar upp ett problem som handlar om placeringen i grupper då eleverna är vända 
mot varandra. En bättre lösning är i det fallet avskilda läsplatser. Wingård och Wingård talar 
om att smågrupper ofta är positiva, men när det handlar om att försöka nå lässvaga elever, är 
det stor risk att elevens chanser att komma in i sin bok allt mindre. Att istället placera 
eleverna på ett sådant sätt att de inte har ögonkontakt är att föredra för att koncentrationen inte 
ska försämras.  
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Wingård och Wingård vill lyfta fram ännu en viktig dimension för läsningen: 

     
Läsandets betydelse för fantasin, som jag skulle vilja likna en blomma. Om man aldrig 
vattnar den eller sköter om den, så börjar den sloka för att till sist vissna ner (Wingård & 
Wingård, 1994, s. 11). 
       

Boksamtal  
 
Chambers (2001) återger hur han ser på läsandet som helhet, även betydelsen att samtala om 
böcker: 
 

Jag tror nämligen att läsandet som helhet (vilket omfattar mycket mer än den korta tid vi 
låter ögonen glida över sidor med tryckta ord) är en långt mer konstruktiv, långt mer 
värdefull sysselsättning än prat för pratets egen skull. Men jag tror också att samtal utgör en 
grundläggande del av våra liv, inte minst för att många av oss inte vet vad vi tänker förrän vi 
hör oss själva säga det. Detta under förutsättning att vi kan samtala på ett bra sätt, och inte 
bara slänger ur oss ord och tanklöst pladdrar på utan att det leder någonvart. Att samtala bra 
om böcker är en mycket värdefull aktivitet i sig. Men att föra bra samtal om böcker är också 
den bästa övningen man kan få för att kunna föra givande samtal om annat. Så när vi hjälper 
barnen att samtala kring det de läst, hjälper vi dem också att kunna uttrycka sig om annat i 
livet. (Chambers, 2001 s. 10) 

 
Chambers beskriver fortsättningsvis att boksamtal är givande eftersom de ofta öppnar dörrar 
till samtal om annat. Alla har varit nybörjare därför finns ingen genväg heller, utan det som 
gäller för alla är övningens väg. Boksamtalets grundläggande mening är att barnet kan 
utveckla sin förmåga att beskriva sina egna tankar. Chambers talar om ”Jag–undrar” 
inriktningen med vilken han anser att det inte behöver finnas några strikt fastslagna regler 
utan de bör i stället anpassas till situationen, personligheten, och till elevens behov. 
 
Läsprojekt 

Listiga räven 
Författarna Alleklev och Lindvall (2003) berättar i sin bok om projektet Listiga räven som 
genomfördes i Rinkebyskolan beläget i norra Stockholm. Endast omkring en procent av 
barnen på Rinkebyskolan har svenska som modersmål. Under metodens gång använde de sig 
enbart av god skön- och facklitteratur. Projektets grundtanke var att stimulera barns naturliga 
nyfikenhet till läsning genom skönlitteratur. Genom att avstå från de vanliga läslärorna ges 
barnen läsupplevelser som väcker ett bestående intresse för böcker. Projektet genomfördes 
under en treårsperiod i en klass med 24 elever, i klassen talades 12 olika modersmål. 
 
Listiga rävens grundtanke härstammar från den nyazeeländska läsinlärningsmetoden ”Whole 
language” som har utarbetas av professor Mary Clay. Grundtanken är att arbeta med hur 
barnen lär. Viktigt är även att alltid sätta barnet i centrum och utgå från det individuella 
barnets kunskapsnivå och intressen. Alleklev och Lindvall talar om att barnen lär sig läsa 
genom att läsa och att det är viktigt att barnen läser riktiga böcker, som skönlitteratur och 
facklitteratur, med ett innehåll barnen tycker är intressant. Läsvärda böcker stärker barnets 
självförtroende och övertygar om att läsningen är spännande och rolig. Upptäckten av textens 
innebörd utvecklar bland annat en utmanande, tillfredställande och roande mening hos barnen. 
Resultatet ger barnen motivation att fortsätta läsa en ny text.  
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Reading for life 
Hayes och Steveson (2001) beskriver att det krävde starkt engagemang och insatser när 
Reading for life skulle förverkligas på Nya Zeeland. Läs och skrivundervisningen bygger på 
en tydlig struktur från elevens tidigare kunskaper med olika strategier som leder till ökad 
läsförståelse. Arbetsinsatsen utvärderas ständigt och ligger till grund för den fortsatta 
planeringen. Ideligen sporras eleven till att läsa vidare med lagom svåra utmaningar.  
 
Grunden för pedagogiken: 

•  läsandet måste ha en innebörd för eleven 
•  det är viktigt att bedöma och utvärdera undervisningen 
•  kritiskt läsande krävs både när det gäller skönlitterära texter och faktatexter 
•  det är viktigt att eleverna kan använda och integrera olika informationskällor 
•  läraren ska leda arbetet på ett riktigt och bra sätt (Hayes & Steveson, 2001, s. 4) 
 

Metod 
 
Vår metoddel innehåller undersökningens datainsamlingsmetoder vilka utgörs av   
observationer och djupintervjuer. Sedan följer en beskrivning av genomförandet, 
arbetsmetoder samt analys och tolkning av resultat. 
 
Val av metod 
 
Backman (1998) beskriver att kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte använder sig av 
tal eller siffror. De resulterar i verbala formuleringar, talade eller skrivna. ”Utsagor sker 
verbalt och instrumenten består av det traditionella ’ordet’.”(Backman, 1998, s. 31) Bell 
(2000) anser att forskare som använder sig av kvalitativa metoder är intresserade av att 
undersöka hur människor upplever sin värld och målet med undersökningen är att nå insikt 
istället för statistisk analys. Den metoden passar vår undersökning, vi har valt att arbeta med 
djupintervjuer och strukturerade observationer, som förser oss med information som är av vikt 
för vårt arbete om elevers motivation till läsning genom boksamtal. 
 
Observationer 
 
Bell (2000) framhåller att observation är en undersökningsmetod som kan visa egenskaper 
som andra metoder saknar, samt att vid kortare undersökningar kan ostrukturerade 
observationer undvikas då tidigare erfarenheter krävs. Detta hävdar även Patel och Davidson: 
 

Ostrukturerade observationer används oftast i utforskande syfte för att kunna inhämta så 
mycket information som möjligt kring ett visst problemområde. Vid dessa observationer har 
vi inte något utprovat observationsschema utan istället ska vi registrera ”allting” vilket i och 
för sig är en omöjlighet även för den skickligaste av observatörer. (Patel & Davidson, 2003, 
s. 94) 

  
För att nå mer användbar information förespråkar Bell ett strukturerat tillvägagångssätt för att 
bekräfta vad som är relevant för undersökningen. Samtidigt är det av största vikt att planera 
observationen för att erhålla så mycket upplysning som möjligt. Backman (1998) beskriver att 
forskaren skaffar sig ”belägg” för sina teorier: ”Vill man, som jag tidigare formulerat, veta 
något om verkligheten, så ska man observera den!” (Backman, 1998. s 29) Backman 
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poängterar att observationer motsvarar alla metoder som ger empirisk kontakt. Författaren 
talar även om ett annat sätt att formulera samma sak som observation, nämligen data. Med det 
menar författaren ”den metod man väljer för att studera verkligheten (att samla in data) är en 
slags ram eller instrument för att ge en hanterlig och meningsfull bild av den.” (Backman, 
1998. s. 29) Patel och Davidson (2003) påpekar dock att risken med observationer är att 
observatören kan få svårt att skilja på sin person som observatör och deltagare eftersom 
personen lätt blir ”hemmablind” enligt författarna. Halvorsen (1992) hävdar att vi genom 
observationer använder våra sinnen på ett mer genomtänkt och disciplinerat sätt än till 
vardags. ”Observationer kan berätta vad människor gör (handlingar), vilket kan skilja sig från 
vad människor säger att de gör.” (Halvorsen, 1992. s. 83) Författaren poängterar även att det 
är nödvändigt att ha kunskaper om mycket mer än vad själva observationen berättar. Detta för 
att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om det observerade.  
 
Intervjuer  
 
Kvale (1997) anser att ett bra sätt att finna svaren på hur människor uppfattar sitt liv och sin 
värld är att intervjua dem. Forskaren får ta del av människors åsikter och synpunkter samt ta 
del av uppfattningar som den intervjuade besitter. Genom den kvalitativa forskningsintervjun 
söker forskaren bygga upp ett samspel med hänsyn till den intervjuades synvinkel, frilägga 
dennes livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna. Svensson och Starrin (1996) anser att 
”kvalitativa intervjuer är en metod för att utröna, upptäcka, förstå  lista ut, beskaffenheter eller 
egenskaper hos någonting” (Svensson & Starrin, 1996, s. 53). 
 
Svenning (2003) skriver att det främsta instrumentet bland mjukdatametoderna är 
djupintervjuerna, då ett få antal personer intervjuas kring givna punkter eller teman utan 
strukturerade formulär. Ett absolut måste är användandet av bandspelare då intervjun inte 
hinner nedtecknas. Djupintervjuerna består av nedtecknade stolpar, som får ses som relativa 
preliminära ingångar, eftersom intervjun kan ändra riktning då den intervjuade ändrar 
vinkling i samtalet.   
 
Urval 
 
För att uppnå kontinuitet valde vi att genomföra boksamtalen under vår verksamhetsförlagda 
utbildning som totalt varade i fem veckor, där vi undersökte hur elevernas motivation till 
läsning påverkats. De elever som medverkade var slumpmässigt utvalda från årskurs 4-5 med 
sex elever, tre flickor och tre pojkar, som deltog i observationerna, intervjuerna och 
boksamtalen. Vårt urval grundar sig på en jämn könsfördelning för att undersöka förhållandet 
mellan pojke och flicka samt vad de anser om läsning. 

Bortfall 
 
Vid elevintervjuerna deltog alla eleverna men vid ett boksamtal saknades en elev, vilket vi 
inte anser påverkar vårt resultat.  

Material 
 
I vår undersökning använde vi oss av två skönlitterära ungdomsböcker. Vi valde medvetet en 
bok med kvinnlig huvudkaraktär och den andra med manlig huvudkaraktär, för att eventuellt 
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urskilja pojkars och flickors motivation till läsning. Båda böckerna hade ett viktigt budskap 
och de är ständigt aktuella för diskussioner. Båda böckerna beskriver människors olika 
livssituationer som kan ge en ökad förståelse för människors utsatthet. Vi tog hjälp av kunnig 
bibliotekspersonal för att finna lämplig litteratur för boksamtal. Vårt material utgörs av: 
Klaras hemlighet (Wahldèn, Christina 2004) 
Onkel Toms stuga (Beecher Stowe, Harriet 1991) 
Vid boksamtalen användes Aidan Chambers frågeställningar (se bilaga 4) 
Vid intervjuerna användes papper, penna, kassett, bandspelare samt intervjufrågor. 
 
Genomförande 
 
I genomförandet presenteras hur vi gått tillväga i undersökningen, våra intervjuer, 
observationer samt arbetsmetoder såsom högläsning och boksamtal. Avslutningsvis 
presenteras analys och tolkning.  

Genomförande av boksamtal 
 
För att undersöka elevers motivation till läsning genomförde vi boksamtalen i en skola i Luleå 
kommun, under vår fem veckors verksamhetsförlagda utbildning. I undersökningen deltog 
elever från årskurs fyra till sex, tre flickor och tre pojkar som var slumpmässigt utvalda. I vår 
undersökning har vi använt oss av ett observationsschema med specifik data för att nå mer 
användbar information. Genom denna strukturerade metod kunde vi identifiera elevernas 
beteenden och kroppsspråk, vilket var väsentligt för att kunna jämföra och tolka 
insamlingsmetodernas säkerhet. Boksamtalen genomfördes varje morgon under femtio 
minuter i en rofylld miljö, eleverna läste staffettläsning med levande ljus, vid andra tillfällen 
läste en vuxen för eleverna, de fick då möjlighet att massera varandras ryggar. Under varje 
boksamtal har observationen av eleverna utförts. Vi har tillsammans med eleverna suttit runt 
ett mindre bord på ett sådant sätt att alla hade ögonkontakt eftersom vi ville skapa en 
trygghetskänsla. Vi har även haft frågeställningar kring bokens handling som vi ställde efter 
varje avslutat kapitel, eftersom vi ville se om eleverna förstått boken. Dessutom användes 
Chambers (2001) tre grundfrågor efter varje avslutad bok. Dessa elever svarade utförligt på de 
tre grundfrågorna enligt Chambers. Var det något som var oklart förklarade vi det med ett 
enklare språk. 
 

• Var det något du gillade i boken?  
• Var det något du ogillade?  
• Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt? Har du några frågetecken? 

            (Chambers, 2004, s. 114f.) 
 
Vi använde även vissa av Chambers allmänna frågor (Se bilaga 4). Vi ville även genom 
läsningen se om vi kunde se skillnader mellan flickors och pojkars läsning. Vi ställde därför 
frågorna: 
 

• Motiverar bokens framsida dig till läsning? 
• Passar boken bättre för pojkar eller flickor?  

 
Anledningen till att vi valde dessa frågor var att vi ville skapa oss en tydlig bild om elevernas 
uppfattning, åsikter och känslor kring boksamtalen men även en tolkning av den litteratur vi 
använt under högläsningen.  
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Analys och tolkning 
 
I vårt arbete har vi använt en kvalitativ bearbetning av vårt resultat. Vi har analyserat, 
bearbetat och tolkat resultaten från båda intervjutillfällena. Slutprodukten redovisas i löpande 
text med invävda citat i form av första elevintervjun och andra elevintervjun. Patel och 
Davidson anser att: 
 
 

Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är ofta en text där citat från intervjuer eller 
observationsanteckningar varvas med egna kommentarer och tolkningar. Det är viktigt att 
denna slutgiltiga text författas så att den är tillgänglig för läsaren. En väl avvägd balans 
mellan citat och kommenterande text är ett mål. (Patel & Davidson, 2003, s. 120) 

 

Genomförande av intervjuer 
 
Innan vårt genomförande av intervjuer påbörjats informerades elevernas föräldrar om 
undersökningen genom ett informationsblad (se bilaga 1). Vi samlade eleverna och gav dem 
information om hur de två intervjuerna skulle genomföras, vi talade även om vår tystnadsplikt 
för att skapa en trygghetskänsla. Eleverna fick ge sitt godkännande att medverka i vår 
undersökning. Under den första elevintervjun ville vi se elevernas läsvanor innan boksamtalen 
påbörjats (se bilaga 2). Den andra elevintervjun (se bilaga 3) genomfördes efter avslutat 
boksamtal för att se om elevernas motivation till litteratur förändrats. Båda intervjutillfällena 
genomfördes på en avskild plats under de första morgonpassen.  

 
Tidpunkten för intervjun är också betydelsefull då det finns tillfällen under dagen som 
lämpar sig bättre eller sämre. Ett barn som är uttröttat, väntar på att få äta, gå på rast eller 
blir avbruten i sin lek är alltid svårare att motivera och intressera för intervjun än ett barn   
som inte känner sig trött, avbruten osv. Likaså är det viktigt att ha beräknat tillräckligt med 
tid för intervjun så att man inte behöver skynda på barnet och att man själv som intervjuare 
inte känner sig stressad av att barnet snart skall bli hämtat, att lektionen är slut osv. 
(Doverborg & Pramling Samuelson, 1985, s. 26) 
   

Genomförandet av observationer 
 
I vår undersökning använde vi strukturerad observation. En av oss hade till uppgift att vara 
observatör under varje boksamtal. Med observationen ville vi se om eleverna var motiverade 
till läsningen, eller om någon av eleverna gjorde annat än att följa med i bokens handling. 
Observatören iakttog och antecknade under varje boksamtal. Anledningen till att vi valde 
observation som undersökningsmetod var för att säkerhetsställa intervjuernas tillförlitlighet. 
Vårt observationsprotokoll bestod av: 
 

• Närvaro: lyssnar, håller på med annat, viskar, småpratar 
• Intresse: lyssnar, samarbetar 
• Engagemang: medverkar aktivt, ställer frågor, gör uppgifter, lyssnar 
• Förståelse: uppfattar och tar till sig av det som sägs lärarstudenter  
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Resultat 
 
Nedan presenteras ett sammandrag av vår studie som består av två enskilda elevintervjuer 
med figurerade namn och observationer från boksamtalen, samt en avslutande analys och 
tolkning av dessa. 
 
Intervjuer 

Första elevintervjun 
 
Ann 
Ann säger att hon älskar att läsa, hon berättar att det är enbart på skolan hon läser tjocka 
böcker och hemma läser hon serietidningar. När Ann väljer att läsa böcker är det fantasy och 
äventyr som gäller, annars är det ”inget kul”. Ann berättar om en bok och den handlar om en 
tjej och hennes tvillingbror som besöker olika platser för att delta i riddartävlingar. Ann läser 
helst i klassrummet och hemma läser hon var som helst, där kan störande ljud kopplas bort.  
Vid beskrivningen av egenläsning i skolan framhåller Ann att till en början upplevde hon det 
som jobbigt eftersom det var bullrigt och många hade ”myror i byxan”. Nu har det ändrats och 
de flesta elever blir sura om det är stökigt i klassrummet.  
 
Bea 
Bea berättar att hon tycker det är kul med läsning. Det har kommit på senare tid, eftersom hon 
först nu hittar de böcker hon tycker om att läsa. Bea läser varje dag i skolan och på kvällen 
hemma. Bea berättar att hon brukar läsa ”läskiga” böcker. Hon läser helst där det är tyst, men 
tycker att hon vant sig även vid bullrig miljö. Vid frågan där Bea ska berätta om tidigare lästa 
böcker talar hon om flera bra böcker. När hon ska välja talar hon varmt om Äppelträdet och 
andra spöknoveller. Bea tycker det är kul med egenläsning och beskriver att det är skönt med 
läsning på morgonen för att ”hinna ta det lugnt och slippa de teoretiska ämnena. Hon tror att 
vårt arbete ska bli kul. Bea pratar om högläsning som något hon inte tycker om men tror ändå 
att det kan bli bra eftersom det kommer att ske i en liten grupp. 
 
Cia  
Cia tycker det är ganska roligt med läsning när inget stör. Hon läser mest på skolan, hemma 
kollar hon igenom sporttidningar. Cia läser helst deckare och berättar om en bok Snögrottan 
med två killar som bygger en koja. Val av favoritläsmiljö är ute i skärgården på en stor sten 
vid stranden. Cia påtalar att det finns några personer som pratar mycket under egenläsningen, 
men säger att hon inte blir lika störd av dem om hon har en bra bok. När vi ber henne berätta 
om vårt gemensamma arbete i bokgruppen tycker Cia att det ska bli kul med lite omväxling. 
Cia har inga särskilda förväntningar på vårt kommande arbete med böcker. 
 
Aron 
Aron berättar att han inte känner sig ”spänd” inför läsning utan tycker det är väldigt kul. På 
frågan hur ofta han läser svarar han ”så ofta jag kan”. Aron talar om att hans mamma har varit 
tvungen att begränsa läsningen eftersom Aron alltför ofta blir uppslukad av böcker. Aron 
berättar att han läser serier, Harry Potter och humorböcker. På frågan om vilka böcker han 
har läst tidigare bestämmer han sig slutligen för att berätta om Harry Potter eftersom de är 
spännande och beskrivs som böcker som han inte kan sluta läsa. Vidare berättar Aron att vid 
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egenläsning i skolan är det inte alltid är så lätt att koncentrera sig, men finner den bättre än 
andra lektionspass som till exempel matematik, då dessa lektioner är mer livliga. De 
kommande boksamtalen upplever Aron som något kul eftersom det är två helt okända böcker 
för honom. 
 
Bo 
Bo tycker att det är ”kul att läsa”. Han läser minst fem gånger per dag, både på skolan och 
hemma. Valet av böcker faller på roliga böcker, historieböcker och faktaböcker. När Bo ska 
beskriva tidigare lästa böcker, kan han inte komma på någon. Bo läser helst liggande på 
sängen. Miljön upplevs som ganska bra förutom att det är många elever som springer 
omkring. Bo tycker att det ska bli kul med vår gemensamma boksamtalsgrupp.  
 
Crille 
Crille tycker det är ”bra” att läsa, han läser ibland både hemma och i skolan. Skräckböcker 
och Harry Potter hör till favoriterna. Då vi ber Crille berätta om en favoritbok svarar han 
återigen Harry Potter eftersom den är spännande. Läsmiljön har ingen större betydelse därför 
att han inte störs av buller. Egenläsningen tycker Crille är ”bra” eftersom det är en bra start på 
skoldagen men samtidigt skulle han även kunna starta med matte eftersom det är hans 
favoritämne. Crilles förväntningar inför vår gemensamma bokgrupp är att få läsa och jobba 
med en bok på ett nytt sätt. Även att de kommer att arbeta i en mindre grupp upplevs positivt. 
  

Analys och tolkning 
 
Vår grupp visar sig vara positiva till läsning, idag läser varje elev i 30 minuter på morgonen 
och det upplevs som ett bra sätt att starta dagen. Eleverna anser att de på detta sätt kan vakna i 
sin egen takt och blir bättre förberedda på kärnämnena. En elev kan tänka sig att starta 
morgonen med matematik istället eftersom det är hans favoritämne. Deras val av böcker är väl 
medvetna och eleverna läser relativt lika oavsett kön. Fem av eleverna är rörande överens om 
att det ska vara tyst när man ska läsa då de upplever den egna klassen som högljudd, vilket 
bidragit till att eleverna har lärt sig att kunna läsa även i stökig miljö. Två av eleverna, en 
pojke och en flicka, läser ibland hemma övriga elever läser både gärna, ofta och mycket 
hemma. Alla elever är positiva till läsning. Två av flickorna i vår undersökning läser till 
största delen tidningar hemma. Pojkarna i vår undersökning berättar att de läser skräck, 
äventyr, humor och faktaböcker. Flickorna väljer fantasy, äventyr, deckare och skräckböcker. 
Vi vill framhålla att flickorna och pojkarna har liknande bokval. Fem av eleverna berättar att 
de tycker bäst om att läsa på rofyllda platser. Egenläsningen i skolan tycker de flesta eleverna 
om, däremot är det problem att läsa ostört. Flera av eleverna upplever högläsning som något 
besvärligt, men finner vårt kommande arbete som något annorlunda eftersom de ska arbeta i 
en mindre grupp. 
 
Observationer av boksamtal  
 
Eleverna var positiva till stafettläsningen som blev mycket uppskattad och en naturlig del av 
vår studie. Gruppkänslan var god, eleverna kände sig trygga och ingen upplevde det jobbigt 
att läsa högt. En omtyckt del av högläsningen var då eleverna masserade varandras ryggar, då 
observerades att alla slappnade av extra mycket. Två reflektioner efter högläsningen var ”jag 
lever mig in i bokens handling på ett mycket bättre sätt när jag blir masserad” och en annan 
elev berättade ”jag lyssnar till bokens innehåll och masserar till de bilder jag ser framför 
mig”. Det levande ljus vi hade med oss bidrog till ett lugn och flera kunde titta upp ur boken 
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och fästa blicken i ljuslågan för att studera det en stund för att sedan återgå till texten. 
Medvetet valde vi att inte ta med ljuset vid flertalet boksamtal för att observera elevernas 
reaktioner och en saknad hördes från elevgruppen. Vi såg att eleverna uppskattade vår studie 
då ett samlat lugn spred sig över gruppmedlemmarna och en ömsesidig respekt för varandra 
då det alltid var tyst när en av klasskamraterna läste. Vid ett par tillfällen kunde en enstaka 
elev hålla på med annat till exempel leka med en penna eller ett sudd, men lyssnade alltid då 
vi vuxna påpekade detta, och eleven återgick då till boken.  
 
Under observationerna framträdde dock en viss osäkerhet hos en av eleverna. Det visades 
tydligt genom att eleven inte räckte upp handen, inte heller ställde några frågor om de böcker 
eleverna läst. Vi fick intrycket av att det berodde på att eleven till viss del hade svårt att följa 
med i bokens handling. Elevens läsning var tekniskt sätt bra och vi tolkar detta som om 
läsintresset fanns hos eleven men på grund av bristande läsförståelse kunde inte eleven bidra 
till gruppsamtalen.  

 Andra elevintervjun 
 
Ann 
Ann tyckte det var jätteskönt med massage och ”dessutom så lyssnade man så mycket bättre 
på själva historien”. Stafettläsning upplevdes som något ”kul att höra de andra läsa”, det 
beskrivs som något de sällan gör. Till en början kändes ”det konstigt” att gå iväg från 
klassrummet, men det ändrade sig då böckerna upplevdes som spännande. Ann påpekade att 
läsmiljön var ”jättebra med tända ljus, och gruppmedlemmarna skötte sig bra”. Ann tror att 
hennes inställning har blivit ” bättre, för helt plötsligt har alla böcker blivit bra!” Hon fortsatte 
”nu kan jag även läsa om vardagen, det kan vara sanna historier.” Anns förväntningar kring 
boksamtalen blev bättre än hon tidigare trott, då hon uppfattat att vi skulle sitta och prata 
kring böcker och inte läsa. Hon tyckte det var skönt att läsa på detta sätt. Avslutningsvis säger 
Ann att ”det har varit väldigt roligt med boksamtalen”, hon berättade att båda böckerna varit 
mycket bra.  
 
Bea 
Bea tyckte att masssagen var skön och hon fick mer ro att lyssna när någon annan läste. 
Stafettläsningen var kul därför att det fanns inga ”krav hur mycket man måste läsa”. Bea tror 
att hon fått större styrka att läsa i helklass nu. Hon tycker det har varit kul att komma till våra 
boksamtal och båda böckerna var intressanta. Bea kan inte komma på något som var mindre 
bra. Läsmiljön har för det mesta varit bra förutom vid ett fåtal gånger då någon utifrån har 
kommit in i rummet. Ljus upplevdes mysigt, Beas inställningen till läsning är oförändrad, 
men valet av bok har ändrats och tidigare förväntningar har infriats. 
 
 
Cia 
Cia tyckte att massagen var bra då hon kände sig avslappnad och kunde koncentrera sig bättre 
resten av skoldagen. Stafettläsningen var bra ”man inte behövde läsa själv hela tiden”. 
Bokträffarna var givande eftersom de fick ”göra något annat än vanligt”, det levande ljuset 
var uppskattad och ljudnivån beskrevs som behaglig. Inställningen till läsning är oförändrad 
däremot infriades förväntningarna om vårt arbete med böcker. Cia tror inte hon kommer att 
läsa andra böcker nu än tidigare, däremot ansåg Cia att den utvalda litteraturen var bra. 
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Aron. 
Om stafettläsningen berättade Aron att det är ”kul att fler än en får läsa” och dessutom fick 
alla träna sig i att läsa högt eftersom högläsning i helklass är ”lite jobbigt”. Aron upplevde 
massagen som ett avslappningstillfälle, han har längtat till varje boksamtal då han har känt sig 
spänd på vad som ska hända i boken. Aron tyckte läsmiljön var bra då ingen ”slamsade” eller 
störde och det var mysigt när det fanns ljus i rummet. Aron tror att hans inställning till läsning 
har blivit bättre och berättar att nu kommer han att titta i boken innan han bestämmer sig. För 
som han beskriver ”det är inte framsidan som är avgörande”. Förväntningarna inför vårt 
arbete uppfylldes eftersom de utvalda böckerna var mycket uppskattade. ”Särskilt Onkel Toms 
stuga. Om jag fick ge poäng, ett till fem, så skulle jag ge boken sex poäng eftersom den boken 
är den bästa jag någonsin läst.”  
 
Bo 
Bo tyckte att massagen var skön, stafettläsnigen var även den uppskattad eftersom alla elever 
fick läsa. Bo har upplevt våra bokträffar som något positivt han säger ”det här var kul och jag 
ville gå när det var”. Läsmiljön var bra eftersom de fick vara i en mindre grupp, massagen var 
mycket uppskattad. När vi frågar Bo om hans inställning till läsning har ändrats efter våra 
träffar säger han ”inte så mycket, jag kommer att kanske läsa andra böcker”. Vidare berättade 
han ”valet av böcker har kanske ändrats för de böcker som vi läst tillsammans såg inte så bra 
ut fast de var det!” Bo talade varmt om båda böckerna särskilt om boken Onkel Toms stuga. 
 
Crille 
Crille upplevde massagen som något ”skönt” och ”det var bra att man fick massera varandra”. 
Stafettläsningen var även bra, han tycker att det var ”skönt att läsa i mindre grupp”. Crille 
tycker att det har varit kul att komma på våra bokträffar, läsmiljön var lugn och skön då ingen 
störde. Crilles inställning till böcker har blivit bättre eftersom han ”vill läsa mer”. Hans 
förväntningar uppfylldes. Nu kan Crille tänka sig att läsa andra böcker än tidigare, eftersom 
den valda litteraturen inspirerat honom. 

Analys och tolkning 
 
Alla eleverna har påtalat vårt gemensamma arbete under boksamtalen som något positivt, de 
båda utvalda böckerna var mycket uppskattade. Eleverna upplevde böckerna som spännande, 
intressanta, och de innehöll ett starkt budskap. Massagen var uppskattad och fick eleverna att 
uppleva boken på ett annat sätt, då bilder spelades upp framför dem allt eftersom vi vuxna 
läste boken. Stafettläsningen fick också högt omdöme då alla elever kände sig delaktiga, 
dessutom har elevernas ovilja att läsa högt ändrats. Detta uppfattar vi som mycket lovande för  
elevernas personliga utveckling. Motivationen till läsning har ändrats av halva elevantalet, två 
pojkar och en flicka bekräftade det under elevintervjun. En elev berättade ”Helt plötsligt har 
alla böcker blivit bra” och en annan elev uttryckte sig ”nu vill jag läsa mer”. Valet av böcker 
har fått fem av eleverna att vilja läsa andra böcker nu än innan vi påbörjade vår studie. 
Eftersom eleverna redan tidigare var flitiga läsare ses inga stora förändringar i motivationen 
till läsning. Istället tolkar vi att val av bok har ändrats av de flesta eleverna. Några 
kommenterade ”att det inte är framsidan som är avgörande för om en bok är bra”, utan nu 
kommer eleverna även att läsa resumén på bokens baksida. En av eleverna påpekade efter 
avslutat boksamtal att ”Onkel Toms stuga” såg tråkig ut på framsidan och även titeln lät 
ointressant. Efter avslutat boksamtal berättade eleven att boken fick ”sex poäng av fem 
möjliga” eftersom boken var den bästa eleven någonsin läst.  
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Diskussion 
 
I diskussionsdelen bearbetades vår undersöknings reliabilitet och validitet, samt en 
resultatdiskussion. Diskussionsdelen avslutas med reflekterande tankar som vi fått under 
examensarbetet, samt vad vi anser om fortsatt forskning inom det valda området. 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Bell (2000) anser oavsett vilken insamling av information som väljs måste alltid en kritisk 
granskning avgöra hur ”giltig” validitet och ”tillförlitlig” reliabilitet informationen är som 
uppnåtts. Reliabilitet är ett mått i vilken utsträckning, ett instrument eller tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter.   

 
En klocka som ibland drar sig före och ibland efter är inte något tillförlitligt instrument. En 
konkret fråga som ger en viss typ av svar i en situation och ett helt annat svar i en annan 
situation är inte heller tillförlitlig (eller reliabel). ( Bell, 2000, s. 89) 
 

Svenning (1999) anser att en undersökning kan så gott som möjligt spegla verkligheten, då det 
är många faktorer som samspelar. Enligt Svenning handlar observationer, intervjuer, 
frågekonstruktioner eller respondentens om öppenhet men författaren menar att 
frågemetoderna är de som är känsligast:  
 

Frågorna kan vara luddigt formulerade och ställda, intervjuaren kan påverka 
intervjupersonen med sina egna värderingar, intervjupersonen kanske själv skäms för att 
avslöja vissa intima detaljer i sitt eget liv eller håller extra hårt om sin ekonomiska integritet 
etc. Det finns åtskilliga faktorer som kan äventyra en samhällsvetenskaplig undersökning. 
Vi talar då bl.a. om undersökningens validitet, dess förmåga att mäta det vi avser att mäta. 
(Svenning, 1999, s. 60)  

 
Patel och Davidson, (2003) menar att oavsett innebörden av en undersökning är det viktigt att 
utgångspunkten måste vara inriktad på att den har god validitet. Samtidigt ska man vara 
medveten om att undersökningen måste genomförs på ett tillförlitligt sätt. Med det avses att 
det är viktigt att veta att reliabiliteten är god.  

 
Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra som gör att vi inte bara kan 
koncentrera oss på det ena och låta bli det andra. Tre tumregler gäller så här: ”Hög 
reliabilitet är ingen garanti för hög validitet.”(Patel & Davidson, 2003, s. 99) 
 

Vi har använt oss av två undersökningsmetoder som vi anser vara relativt tillförlitliga. Detta 
beroende på att vi har utfört två olika intervjuer, den första intervjun innan undersökningen 
tog sin början och den andra utvärderande intervjun efter avslutad undersökning. Alla sex 
eleverna var närvarande vid båda intervjutillfällena som ägde rum individuellt, båda 
elevintervjuerna kompletterade varandra då vi fick möjlighet att ta del av elevernas läsvanor 
både före och efter boksamtalen. Eleverna har även observerats under en femveckors period i 
samband med själva undersökningen. Genom observationen har vi bildat oss en god 
uppfattning om de deltagande eleverna. Reliabiliteten kan däremot till viss del ha påverkats 
negativt under den första elevintervjun, då eleverna kände sig lite spända och en aning 
nervösa. Dels för att de intervjuades individuellt av oss två intervjuare, dels för att eleverna 
kände sig en aning otrygga med oss eftersom vi bara varit i klassen i en dag och dessutom 
spelades intervjun in på kassettband. Men vi kan inte annat än tro att vi ändå lyckades nå 
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eleverna och att de svarat ärligt på intervjufrågorna. Vi utgår slutligen från att validiteten är 
god. De intervjuer som genomförts har varit kopplade till vårt syfte och vi har känt att vi 
lyckats åstadkomma det vi ville få svar på, alltså att se om vi kunnat motivera elever till 
läsning genom boksamtal.   
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om vi som blivande pedagoger kunde 
motivera elever till läsning genom boksamtal. Tillsammans med sex slumpmässigt utvalda 
elever genomfördes vår undersökning för att finna svar på våra frågeställningar kring 
läsningens viktiga roll om motivation, flickors och pojkars läsning och deras bokval. Vi har 
uppnått vårt syfte till viss del genom empiriska undersökningar. Eleverna var sedan tidigare 
vana läsare och därför visar vår undersökning inte på stor förändring. Varje morgon inleddes 
dagen med trettio minuters egen läsning, vilket eleverna var mycket positiva till. Wingård och 
Wingård (1994) belyser att både tidpunkten och koncentrationen på morgonen är bäst för 
motivationen. Vi samtycker med författarna eftersom vårt resultat visat liknande tecken, 
eleverna kände sig mer avslappnade och de fick möjlighet att vakna upp i sin egen takt för 
kommande lektioner. Vi kan se genom vår undersökning att halva elevantalet erhållit en 
förändrad motivation till läsning. Tre av sex elever påtalar att en viss ökning skett, de 
uppskattar läsningen mer än tidigare. Det överensstämmer väl med Imsen (2000) som 
beskriver ordet motivation med exempelvis glädje, vilja, trygghet och intresse. Eleverna 
uttryckte spontant sin glädje under boksamtalen och i samband med intervjuerna talade de om 
den viktiga grupptillhörigheten och trygghetskänsla som skapades av gruppens storlek. Vårt 
val av litteratur visade sig mycket uppskattat av eleverna, detta påvisade betydelsen av ett 
noggrant bokval av oss blivande pedagoger. Vi valde denna litteratur för att urskilja flickor 
och pojkars läsning, upptäcka skillnader av bokval, motivera till läsning samt undersöka 
elevers syn på litteratur. Om bokvalen inte bemötts med sådan entusiasm skulle det säkerligen 
ha påverkat vårt resultat. De två utvalda böckerna passade dessa elever som verkligen 
uppskattade böckernas skilda handlingar och som bidrog till spontana, reflekterande samtal. 
 
Furhammar (1997) beskriver personlig upplevelseläsning enligt följande, en person som läser 
kan förstå känslor och tankar, leva sig in i handlingen genom personlig identifikation. Under 
boksamtalen såg vi tecken på det Furhammar anser, då flertalet elever beskrev sin inlevelse 
under läsningens gång. De två utvalda böckerna skildrade människors dramatiska 
livssituationer, diskussioner skapades i form av tankar och känslor som väcktes hos eleverna.  
Även Norberg (2003) poängterar vikten av litteraturens betydelse för värderingar och 
förhållningssätt som skapar en ökad förståelse för andra människors handlingar och tankar. 
Chambers (2001) beskriver boksamtalens högläsning som något meningsfullt då det många 
gånger leder till samtal av vikt för eleven.  
 
Vår undersökning överensstämmer inte med vad om vad Appleyard konstaterat om flickors 
läsning. Appleyard (1994) påpekar att pojkar i tidigare skolåren föredrar manliga hjältar av 
äventyrsgenren, medan flickor föredrar hem- och skolmiljö med kvinnliga karaktärer. I 
intervjuerna såg vi däremot att både flickor och pojkar hade liknade bokval oavsett kön. Vi 
menar med liknade bokval att flickorna föredrog att läsa böcker som generaliseras som 
typiska pojkböcker av genren äventyr och fantasy. Två flickor som deltog tolkar vi som 
typiska ”pojkflickor”, de umgicks med pojkar och de var inte särskilt utseendefixerade som 
flickor ofta är. Vi ifrågasätter inte Appleyards teorier om flickors och pojkars läsning. 
Däremot påpekar Norberg (2003) att flickor läser ur ett bredare bokval än pojkar vilket vi 
även tolkar efter avslutat boksamtal. I vår inledning har vi redogjort för att Skolverket (2003) 
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genom PISA rapporten visar att flickors motivation till läsning är betydligt högre än pojkars. 
Vi har inte kunnat se tecken på detta, genom våra intervjuer fick vi vetskap att det var 
pojkarna som läser mest. Vårt resultat visar att pojkarna var de som tillägnat sig största 
motivation till läsning, då två av dem uttryckte läsning som sitt stora intresse. Johnsson–
Smaragdi och Jönsson (2002) poängterar genom sina studier att flickor läser mer än pojkar 
oavsett ålder. Vårt resultat visar störst förändring till bokvalet, fem av sex elever har berättat 
genom elevintervjun att de utvecklat ett mer varierat bokval jämfört med innan boksamtalen. 
Chambers (2001) påtalar elevernas viktiga roll för att motivera varandra att samtala om 
litteratur, då skapas även en nyfikenhet att vilja läsa andra genrer. Elevernas nya inspiration 
påvisades genom boksamtalen, genom intervjuerna fick vi vetskap om att större delen av 
eleverna förändrat sitt bokval. Med det menar vi att de nu kan tänka sig att läsa litteratur som 
de tidigare inte själva valt.    
 
Molloy (1996) beskriver stafettläsningen som en god samarbetsövning, alla får ta del av 
samma text och alla blir färdiga samtidigt. Genom staffettläsningen utvecklades de elever som 
påtalat obehag att läsa inför helklass. Efter boksamtalen kände de sig stärkta och bekväma att 
läsa oavsett storlek på gruppen i framtiden. Det bekräftas av Vygotskys (1998) teorier om den 
proximala utvecklingszonen som  skildrar det man gör för barnet idag kan barnet klara av på 
egen hand imorgon. Som blivande pedagoger måste vi vara medvetna om den enskilda 
elevens utvecklingspotential för vidare utveckling. Vygotsky påpekar även att det sociala 
samspelet har en viktig roll för elevens utveckling och inlärning.   
 
Chambers (1995) talar om inre och yttre förutsättningar de yttre handlar om den fysiska 
omgivningen, den inre handlar om intellektuella attityder som alla bär med sig. Chambers 
menar å ena sidan att de två aspekterna hör samman, men å andra sidan anser författaren den 
inre förutsättningen som viktigast. Vi har genom författarens påstående dragit egna slutsatser 
om en av eleverna i undersökningen eftersom denna elev särskilt kan kopplas till de inre och 
yttre förutsättningarna. Vi menar med det att elevens yttre förutsättningar tydligt visades då 
eleven i helklass ofta hade koncentrationssvårigheter. Detta framkom inte under den enskilda 
intervjun där eleven personligen inte upplevde störande ljud som besvärande för läsning. Vår 
första intervju genomfördes efter ett fåtal dagar i klassen, eftersom vi var främmande ansikten 
kan det ha bidragit till en osäkerhet i elevens svar. Elevens inre förutsättningar kan kopplas 
till personens svaga läsförståelse som i sin tur kan kopplas och även påverkas av de yttre 
förutsättningarna. Halvorsen (1992) beskriver att observationer kan skilja sig från vad 
människor säger att de gör, det visades tydligt vid en elevs enskilda intervju, då den inte 
överensstämde med det vi observerat. 
  
Boksamtalen har bidragit till att eleverna lärt sig det Skolverket (1998) förespråkar, att lyssna, 
diskutera, argumentera och använda sina kunskaper för att kritiskt granska förhållanden vilket 
finns i strävans mål utifrån Lpo 94. Skolverket (2000) förmedlar att skolan skall sträva mot att 
eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur. Skolans styrdokument 
påtalar skönlitteraturens viktiga roll vilken utvecklar och inspirerar genom livets alla 
skeenden, vilket vi tydligt har gett de elever som deltog i vårt arbete. Eleverna har påtalat att 
det varit mycket spännande och lärorikt att delta i boksamtalen. Vi tolkar detta som att 
eleverna kommer att bära med sig nya erfarenheter för framtida läsning.  
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Erfarenheter för framtiden 
 
Genom vårt arbete med litteratur har vi som blivande pedagoger utvecklat erfarenheter och 
viktiga redskap för vårt kommande yrke. Efter avslutat boksamtal har vi erhållit lärdom att 
pedagogen har nyckelrollen i elevens läsutveckling. Vi känner att det är av stor vikt att vi som 
blivande pedagoger lärt oss att alltid vara uppdaterad i litteraturens enorma utbud, för att 
eleverna skall få möjlighet att ta del av litteraturens och samhällets utveckling. 
 
Fortsatt forskning 
 
För att uppnå ett så säkert resultat som möjligt av vår undersökning anser vi att fem veckor är 
för kort tid för att ta reda på elevers motivation till litteratur. Därför skulle det vara intressant 
om liknade arbete utfördes under en längre tid i samverkan med en klasslärare då en större 
undersökning med fler elever kunde genomföras. Genom en mer omfattande undersökning 
finns en möjlighet att kunna se tydligare mönster av dels elevernas motivation till litteratur, 
skillnader mellan flickors och pojkars läsning och även om eleverna förändrat bokvalet. 
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Bilaga 1: Brev till föräldrar 
 
Hej! 
Vi är två lärarstudenter som kommer att utföra undersökningar kring elevers motivation till 
läsning av böcker. Om ni har något emot detta ber vi er kontakta oss innan måndag 20/2. 
  
Tack på förhand! 
Linn och Louise   
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Bilaga 2: Första elevintervjun 
 
Hur ofta läser du?  
 
Hur känner du inför läsning? 
 
Vilka typer av böcker läser du? 
 
Berätta om böcker du läst tidigare? 
 
Var läser du? 
 
Hur känner du inför egenläsning i skolan? 
 
Hur känner du inför vårt gemensamma arbete i bokgruppen? 
 
Vad tror du kommer att bli bäst? 
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Bilaga 3: Andra elevintervjun 
 
Vad tyckte du om:  
Massagen? 
Stafettläsningen? 
Boksamtalen? 
 
Hur har du känt inför dessa bokträffar? 
 
Har denna bokgrupp gett dig något? 
 
Var det något som var mindre bra med bokgruppen? 
 
Vad tyckte du om läsmiljön? 
 
Motivationen till läsningen har den ändrats? 
 
Det du trodde skulle bli bäst med boksamtalet har det infriats? 
 
Tror du att efter vårt gemensamma arbete med böcker har fått dig att läsa andra 
böcker än du tidigare valde? 
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Bilaga 4: Chambers allmänna frågor 
 
Första gången du såg boken, alltså innan du läst den, vad trodde du då det var för sorts bok? 
 
Har du läst andra böcker som liknar den här? 
 
Medan vi läste boken var det några ord eller uttryck som du tyckte om? Eller inte tyckte om? 
 
Kunde du se berättelsen framför dig i fantasin medan du läste? 
 
Var det här en bok som man läser snabbt eller långsamt? 
 
Är det här en bok som du skulle rekommendera till en kompis? 
 
Vilket betyg får boken 1-5 
 
Om du varit författare till boken hur hade din avslutning varit? 
 




