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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av att inkludera elevernas intressen i valet 

av skönlitteratur och vilken effekt detta har på deras motivation till läsning. Utifrån syftet 

formulerades tre frågeställningar som ämnade besvara syftet. Dessa var:  

- Hur kan jag som undervisande lärare se en utveckling av elevers läsmotivation om den 

litteratur som väljs utgår från deras intressen? 

- Vilka arbetssätt främjar elevernas motivation för läsning? 

- Hur mäter jag som lärare elevers ökade motivation för läsning? 

Studien genomfördes med hjälp av aktionsforskning i eget klassrum i en årskurs 1 och med 

hjälp av ett frågeformulär av efferent karaktär och en enkät för att mäta elevernas motivation 

till läsning. Detta understöddes av observationer och reflektioner över elevernas respons på 

läsningen. Studien innehöll även en period där eleverna fick hjälp att hitta litteratur som 

passade deras intressen och sedan genomfördes ett läsprojekt som även det analyserades.  

Resultatet visar att det inte är metoden som är det centrala för att öka elevens motivation. Det 

som främst höjer motivationen är elevens intressen samt lärarens närvaro och stöd som en 

lyssnande vuxen. Studien visar att då intresset ökar, ökar även motivationen till annan läsning. 

Studien antyder också att om läraren inte finns där som en intresserad vuxen faller elevernas 

motivation till läsningen avsevärt.  

Nyckelord: motivation, intresse, läsning, MRP, efferent läsning, estetisk läsning, läsarroller, 

lässtrategier, emergent literacy, repertoarer, läsandets cirkel, föreställningsvärldar, scaffolding, 

läsandet som utforskning. 



 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of including the students' interests in the 

choice of fiction and what effect this has on their motivation for reading. Based on the purpose, 

three questions were formulated which were intended to answer the purpose. These were: 

- How can I, as a teacher, see a development of students' reading motivation about the 

literature chosen based on their interests? 

- What working methods promote students' motivation for reading?  

- How do I as a teacher measure the students' increased motivation for reading? 

The study was carried out with the help of action research in own classroom in a year 1 and 

with the help of a questionnaire of efferent character and a survey to measure the students' 

motivation for reading. This was supported by observations and reflections on the students' 

response to the reading. The study also included a period where the students were helped to 

find literature that suited their interests and then a reading project was carried out, which was 

also analyzed. 

 

The result shows that it is not the method that is central to increasing the students' motivation. 

In addition to the interest increasing the motivation of the student, the teacher's presence and 

support as a listening adult is a contributing part to the students' increased interest in reading. 

The study shows that as interest increases, the motivation for other reading also increases. The 

study also suggests that if the teacher is not there as an interested adult, the students' motivation 

for reading falls considerably 

 

Keywords: motivation, interest, reading, MRP, efferent reading, aesthetic reading, reading 

roles, reading strategies, emergent literacy, repertoires, reading circle, conceptual worlds, 

scaffolding, reading as exploration. 

 



 

Förord 

Först och främst vill jag tacka mina arbetskamrater och rektorer som gett mig tid och möjlighet 

att avsluta detta arbete. Och såklart ett stort tack till eleverna som deltagit i studien, utan er 

hade det inte funnits någon studie att genomföra. Tack för ert tålamod de dagar då jag varit 

borta från jobbet och tack till er vårdnadshavare som gladeligen hejat på och ställt intressanta 

frågor. 

Och ett hjärtligt tack till min handledare Annbritt Palo för alla kloka kommentarer och all tid du 

lagt på mitt arbete. Utan ditt tålamod hade jag aldrig tagit mig i mål och jag hade fortfarande 

varit utan ett examensarbete. Tack vare ditt engagemang och outtröttliga stöttande kan ännu en 

lärare få avsluta utbildningen. 

Sen måste jag få skicka ett stort tack till min familj, min make och våra söner, som gett mig så 

mycket stöd och uppmuntran. Utan er skulle aldrig detta arbete blivit slutfört. Tack svärmor 

och svärfar för inackorderingen den sista perioden, då slapp mina pojkar bli ledsna på sin 

mamma som bara satt vid datorn hela kvällarna. Och ett sista tack till min äldsta syster och 

mina fina vänner som hjälpt mig med formuleringar och som lånat mig sina kritiska ögon vid 

behov. 
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Inledning 
Under min sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i grundlärarprogrammet med inriktning 

mot skolår F-3 diskuterade jag och min handledare frågan om att använda populärkulturella 

inslag i undervisningen. En av lärarna på den skola där jag gjorde VFU hade en elev som inte 

följde med i undervisningen på samma nivå som sina klasskamrater. Läraren berättade att en 

tidigare lärarkandidat, med stor framgång, hade använt sig av Pokémon för att väcka elevens 

intresse, men tyvärr kände den ordinarie läraren att hens kunskaper inom samma ämne inte 

räckte till. Hen valde därför att lägga det verktyget åt sidan. Samtalet fick mig att fundera om 

läsning som utgår från elevernas fritidsintressen kan fungera läsfrämjande, i synnerhet för de 

elever som har svårare att ta till sig undervisningen. Idag arbetar jag som lärare i skolår 1 och 

har haft anledning att fundera vidare om det är ett användbart verktyg att utgå från elevers 

intressen för att väcka deras motivation för läsning. 

Hur kan lärare i klassrummet använda sig av elevernas egna intressen för att locka till läsning 

och öka motivationen för att läsa? I det här arbetet beskriver jag hur jag under några veckor 

under vårterminen 2019 genom aktionsforskning undersöker möjligheterna till att inkludera 

elevernas intressen i läsningen för att på så vis höja elevernas motivation till läsning. Genom 

samtal och resonemang arbetar jag och eleverna fram vilken typ av skönlitteratur som kan öka 

deras motivation till läsning. 

För mig som arbetar som klasslärare i skolår 1 har det känts viktigt att utgå från elevernas 

intressen vid val av skönlitteratur. I klassrummet finns en bokhylla med blandad skönlitteratur. 

Varannan vecka besöker jag och mina elever det närbelägna biblioteket. Jag lånar alltid ett 

tiotal böcker utöver de böckerna eleverna själva väljer, och de böcker som jag lånar får stå på 

bord och hurtsar runtomkring i klassrummet, vilket lockar eleverna att utforska nya böcker. Jag 

upplever att de flesta av mina elever redan har ett läsintresse men att det finns några som 

fortfarande inte fastnar för någon bok och bara skumläser de böcker de själva valt på 

biblioteket. Varje skoldag börjar jag med att i klassrummet spela instrumental musik och allt 

eftersom eleverna kommer in i klassrummet tar varje elev sin bok och sätter sig på sin plats. 

Därefter läser eleverna tyst tills jag tillkännager att det är dags att avsluta meningen eller sidan. 

Bidrar detta till att öka elevernas motivation för läsning? Det är den fråga som har varit 

utgångspunkt för detta arbete och för det aktionsforskningsprojekt som jag genomfört och 

redogör för i detta arbete. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att genom aktionsforskning undersöka om jag genom ett 

läsprojekt, som utgår från elevernas intressen, kan öka motivationen för läsning hos mina 

elever i skolår 1, inte minst hos dem som fram till den tidpunkt då läsprojektet inleds, inte visat 

utpräglad motivation för läsning.  

Frågeställningarna med vilka syftet ska besvaras är dessa: 

• Hur kan jag som undervisande lärare se en utveckling av elevers läsmotivation om den 

skönlitteratur som väljs utgår från deras intressen? 

• Vilka arbetssätt främjar elevernas motivation för läsning? 

• Hur mäter jag som lärare elevers ökade motivation för läsning? 

Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om läsförståelse och läsning utifrån elevernas 

intressen. Jag presenterar också begreppet literacy kortfattat. Dessutom innehåller avsnittet en 

redogörelse för vad som sägs om läsning och motivation i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018a), hädanefter refererad till Lgr11 (2018a) 

och i policydokument. Avslutningsvis beskrivs några olika läsfrämjande arbetssätt som 

påverkat utformningen av aktionsforskningsprojektet. 

Tidigare forskning 
Detta avsnitt redogör för tidigare forskning inom områdena läsförståelse och intressets 

påverkan på läsning utifrån några centrala svenska och internationella forskares och ett par 

författares perspektiv på läsning. 

Läsförståelse 

Många forskare berör området läsförståelse och vägen till denna, bland andra Barbro Westlund, 

(2012), Monica Reichenberg (2008) och Caroline Liberg (2008; 2010). Westlund är en av dem 

som forskat om både läsförståelse och motivation och lust till läsning. Reichenberg och Liberg 

är väl ansedda läsforskare som forskar om läsförståelse och vad som påverkar denna, däribland 

olika lässtrategier, avkodning och textsamtal. Det finns också rapporter och äldre litteratur som 

berör lusten till läsning, bland annat Frank Smith (2000) men i senare forskning är området 

tämligen underbeforskat.  

Karin Taube (2007), professor i pedagogik, är en av de som påtalar betydelsen av att eleverna 

känner lust för sin läsning. Taube nämner dock ingenting om att väcka elevernas läslust genom 

att utgå från elevernas intressen. Hon utgår från att läslusten byggs upp genom läsning innan 

skolstart, hemma och på förskolan men även genom en god förmåga att avkoda bokstäver och 

ord.  
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Westlunds forskning (2012) tar upp hur viktigt det är med motivation till läsning för att öka 

läsförståelsen. Westlund belyser också frågan om att inte glömma att motivationen dessutom 

påverkas av elevens självbild i skolan, vilket Westlund kallar för akademisk självbild och 

självkänsla. Om eleven möter utmaningar som är för svårtolkade kan det leda till att eleven 

känner en låg tilltro till sin egen förmåga eller så tar de sikte på mål som är utom elevens 

kunnande vilket också kan påverka motivationen. Om läraren hjälper eleverna på rätt 

utvecklingsnivå blir det också mer motiverande att utmana sig själva istället för att frustrerat 

trampa på samma plats.  

Intressets påverkan på läsning 

En stor del av skönlitteraturen på skolan där studien genomförs väljs av vuxna. Detta betyder 

att skönlitteraturen inte alltid är sådan som eleverna själva väljer, vilket innebär att principen 

om läsning utifrån elevens intresse inte alltid tillämpas. Som lärare måste man finnas där som 

en guide och hjälpa eleverna att hitta skönlitteratur som är lämplig utifrån deras läsförmåga och 

intresse. Intresse och motivation har dock en stark koppling enligt John T. Guthrie (2011) och 

Smith (2000). Den svenska grundskolläraren och författaren Britta Stensson (2006) hävdar att 

eleverna genom att läsa om sådant som intresserar dem ökar sin motivation till läsning av 

annan litteratur.  

En elev som inte läser utifrån intresse utan istället för att nå ett mål eller få en belöning, yttre 

motivation, slutar oftast läsa efter att hen har nått målet. Men en elev som läser om något som 

intresserar hen och där belöningen finns i upplevelsen av en boks innehåll, inre motivation, har 

större chans att bli en starkare läsare inom fler områden (Guthrie, 2011). Enligt Smith (2000) är 

det viktigt att läraren skapar en relation med sina elever för att kunna hjälpa dem välja rätt bok. 

Smith anser likaså att elevernas val av bok bör vara anpassat till vad eleverna har för intressen och 

erfarenheter till texten i boken. Det är också bra om eleverna känner igen sig själva och kan jämföra 

sig med texten. Känner de inte alls till det som står i böckerna, eller om texterna är obegripliga och 

tråkiga, tappar ofta eleverna intresset för läsning (Smith, 2000). Detta skulle innebära att 

motivation är central, och att motivation därför är ett teoretiskt analysverktyg för det här 

arbetet.  

Literacy och läsning 
Literacy (svenska litteracitet) är ett vedertaget begrepp inom läsforskningen om än ofta 

diskuterat gällande innebörd. Från början användes begreppet literacy för att förklara och 

beskriva förmågan att läsa och skriva tryckta texter. Idag innefattar begreppet mycket mer då 

tillgången till både digitala, analoga och visuella texter har ökat. Detta gör att när man talar om 

literacy omfattar det all skriftspråklig aktivitet människan tar sig för (Skolverket, 2017a; Fast, 

2008; Fast, 2007). Enligt Carina Fast (2008) berör literacy individens förmåga att dra slutsatser, 

göra associationer eller koppla det lästa till den verklighet i vilken individen lever. Literacy 

innebär således mer än språkliga aktiviteter och teknisk färdighet i avkodning. I en av 

skolverkets moduler går att läsa att varje ämne i skolan har sin egen utformning av literacy med 

tillhörande begrepp, konventioner, tankemönster, genrer, textstrukturer eller sätt att organisera 

språket (2017a, s.2), alltså en egen diskurs. Literacy kan delas upp i olika områden, bland annat 

emergent literacy och critical literacy. Enligt Lgr11 (2018a) ska läraren hjälpa eleverna att 

utvecklas i sin läsarroll och sin läsförståelse och då kommer fler åldrar blandas in i de olika 

faserna.  
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Skolans styr- och policydokument: en kontextualisering 
I Lgr11 (2018a), kan man läsa att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Den ska främja elevers fortsatta lärande […] utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenhet…” (s. 6). Läroplanen föreskriver således att undervisningen ska ta i 

beaktande elevers bakgrund och med det även deras intressen. Enligt Lgr11 ska skolan ge 

eleverna omfattande möjligheter att prata om, läsa och skriva texter för att på så sätt utveckla 

sin språkliga förmåga och möjlighet att kommunicera (s. 7). Om eleverna kan ”få välja kurser, 

ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta 

ansvar” (Lgr11, 2018a, s. 7).  

I kursplanen för svenskämnet (Lgr11, 2018a) står det att eleven vid avslut av årskurs 3 ska 

klara av att läsa en text med flyt genom att använda sig av olika strategier. Genom 

kommentarer till den lästa texten och förmågan att återge viktiga delar visar eleven en 

grundläggande läsförståelse (Lgr11, 2018a). Avslutningsvis kan man läsa i kursplanen att 

eleven ska ha förmågan att genomföra grundläggande resonemang om texten och relatera dess 

innehåll till egna erfarenheter (s. 263).  

Skolverket arbetar fram fler olika moduler som professionella inom läraryrket kan använda sig 

av för att vidareutveckla sin lärarkompetens. Inom dessa moduler finns ett antal som behandlar 

läsning och motivationen till läsning. I Skolverket (2017b) står att läsa att det är av största vikt 

att eleverna känner motivation för läsningen om de redan knäckt läskoden och kan både avkoda 

och förstå den lästa texten. Men samtidigt påpekas att det mycket väl kan vara motivationen 

som hjälper en elev att ta sig igenom en svår och avancerad text om det finns ett djupt intresse 

för området (s. 4). Enligt Eva Alerby och Ulrika Bergmark (2015) är det viktigt att texterna 

som eleven möter är intresseväckande men också utmanande samtidigt som de är hanterbara 

utifrån elevens förmåga. En stor utmaning för lärare är att finna läsmaterial som är motiverande 

och intressant för eleven att läsa. En av Skolverkets moduler behandlar motivation utifrån 

fastställda motivationsteorier och enligt dem finns det en korrelation mellan en ökad motivation 

och vägen till ökat intresse för en fortsatt läsning, det skapas en positiv lässpiral (Skolverket, 

2017b). I modulen kan man läsa om ett begrepp de kallar för self-efficacy. Self-efficacy 

förutsätter att en läsare kan utifrån sina förmågor bedöma om hen har kunskaper nog att klara 

uppsatta mål.  Lärare måste dock vara på sin vakt så att elever som känner låg motivation inte 

hamnar i en negativ spiral, med en negativ självbild gällande läsning som resultat. Om eleven 

befäster den negativa självbilden kan det leda till en självuppfyllande ”ond cirkel”, vilket i 

slutänden kan göra eleverna till läsundvikare (Stensson, 2006). 

Alerby och Bergmark (2015) tar upp vikten av lärarna har ett synsätt som utgår från eleven 

perspektiv och skapar en elevaktiv undervisning. Genom att bjuda in eleverna och göra dem 

delaktiga i sina egna val av skönlitteratur kan lärare på ett positivt sätt påverka elevernas 

motivation till att läsa. Författarna tar upp problemet som kan dyka upp då man låter elever 

vara delaktiga i sina val och det är att alla elever inte har förmågan att göra val som lämpar sig 

till deras nivå. Men samtidigt motsäger de sig och visar att om ”svagpresterande” elever får 

möjligheten att ta eget ansvar för sitt lärande kan dessa elever med tiden utveckla sitt 

ansvarstagande över sin läsning (Alerby & Bergmark, 2015 s. 69). 
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I den lokala arbetsplanen på skolan där studien genomförs kan man läsa att varje elev ”ska få 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och stimuleras att använda hela sin förmåga i 

varje ämne” och att eleverna ”ska ges möjlighet att påverka undervisningens innehåll och 

arbetssätt”. Styrdokument på såväl nationell som lokal nivå slår således fast att eleverna ska ges 

möjlighet att använda sig av sina intressen.  

Läsfrämjande arbetssätt 

Scaffolding – byggnadsställningar 

För att hjälpa eleverna på vägen till att bli självständiga och lustfyllda läsare behöver man ge 

dem verktyg att nå målen med. Scaffolding är ett sådant verktyg. Syftet med scaffolding är att 

hjälpa varje elev utvecklas utifrån sin kognitiva nivå (Westlund, 2009) Genom att hjälpa 

eleverna med olika strategier inom läsning kan de nå högre nivåer. Dessa strategier kan vara 

samverkan mellan elev-lärare, samtal med klasskamrat, diskussion med elev om läst text och 

andra stödstrukturer på vägen genom texten (Stensson, 2006; Westlund, 2009). Westlund 

(2009) liknar denna stödstruktur vid en bro mellan det man redan vet och det man ännu inte 

kan. Det är detta, scaffolding, som Lev S. Vygotskij (1978) menar då han skriver om den 

proximala utvecklingszonen (s. 86). Den proximala utvecklingszonen är det område som 

eleverna med hjälp av stöd från lärare eller andra kunniga klasskamrater kan nå högre i sin 

läsutveckling. Det är viktigt att komma ihåg att scaffolding inte är något som är tänkt att det ska 

finnas tillgängligt hela tiden. Den finns där som ett stöd för att hjälpa eleven nå målet, för att 

sedan kunna ”demontera” byggnadsställningar. Då ska eleven klara samma texter utan de 

tidigare stödstrukturerna. Om läsutvecklingen ökar, ökar dessutom vilja och lusten att läsa då 

det blir lättare att tolka texter som kan upplevas som svåra. Om läsförmågan ökar, ökar även 

motivationen till läsning (Stensson, 2006).  

Flera forskare, Fridolfsson (2015) och Guthrie (2011), skriver om betydelsen av att finnas där 

som en hjälpare och en stödjande person. Om läraren uppmuntrar och utmanar eleverna och 

hjälper dem i deras olika val kan de utvecklas som läsare. Läraren har en viktig roll då det 

kommer till elevernas val av bok. En svag elev väljer gärna en bok som är över hens förmåga 

för att på så sätt dölja sin oförmåga. Samtidigt kan en stark elev välja en bok som ligger under 

hens förmåga och detta påverkar elevens läsutveckling och stimulans (Fridolfsson, 2015). 

Westlund använder sig av fyra olika lässtrategier som eleverna tar hjälp av för att underlätta 

läsningen och öka läsförståelsen. Dessa kallar hon för  

- ”Spågumman”, hon förutspår eller ställer hypoteser till texten 

- ”Nicke Nyfiken”, han ställer frågor till texten om sådant som läsaren inte förstår 

- ”Fröken Detektiv”, reder ut oklarheter och förklarar svåra ord 

- ”Cowboy-Jim”, han fångar in det viktigaste och sammanfattar texten 

Enligt Westlund kan eleverna lära sig att använda sig av dessa olika strategier och en ”expert-

läsare” har även koll på då man bör växla mellan de olika strategierna. Dessa strategier behöver 

inte användas i någon speciell ordning. Med hjälp av dessa strategier kan läsaren slutligen 

arbeta sig genom en mer avancerad text men med färre stöttningar utifrån (Westlund, 2009) 
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Läsning som utforskning och upptäckresande 

För att förstå vad som motiverar till läsning behövs fler perspektiv på läsning än enbart läsning 

som hantverk. Louise M. Rosenblatt (2002) beskriver läsningen som en utforskande resa där 

man upptäcker nya områden man aldrig förr stött på. Hon trycker på betydelsen av att eleverna 

bär med sig en ”tillräckligt rik erfarenhet så att orden står för ting och idéer. En rad tecken på 

en sida – KATT - kopplas till ett visst skarpt ljud i örat” (s. 35, 2002). Rosenblatt anser att 

barnet måste uppnått en viss utvecklingsnivå på både ett fysiskt såväl som intellektuell nivå 

innan hen kan koppla ljud och tecknen till ord som betyder något. Enligt henne måste man som 

lärare ta hänsyn till att eleverna alltid tar med sig egna erfarenheter och upplevelser till texter 

de läser. Detta kommer att påverka hur de uppfattar olika texter och även hur de reagerar på 

dessa. Rosenblatt poängterar också att man inte får glömma att oavsett hur eleven reagerar 

betyder det inte att reaktionen är fel, eleven reagerar bara utifrån sina tidigare erfarenheter och 

äger själva känslan som de får då de läser en text. Enligt Rosenblatt är det viktigt att lärare 

arbetar aktivt för att elever ska våga ta del av litteratur utifrån sina egna upplevelser och 

erfarenheter. Kathleen McCormick (1994) är inne på samma tankespår som Rosenblatt, 

eleverna kommer aldrig ta del av en text helt objektiva. Deras textupplevelser kommer alltid 

vara ett resultat av deras erfarenheter.  

Eleverna måste få tillfälle och känna mod att ta sig an texterna på ett personligt sätt, så att det 

på detta sätt betyder något för dem (Rosenblatt, 2002). Om man i klassrummet skapar en 

atmosfär som tillåter varje elev att uppleva böcker med hjälp av deras egna erfarenheter får 

man ett klassrum som ger ökad lust till läsning. Rosenblatt (2002) och Molloy (2003) anser att 

läraren har en viktig roll som bokinförskaffare. Genom att skaffa sig kunskap om elevernas 

behov och insikt i omständigheter som påverkar elevernas vardag kan man införskaffa böcker 

som är lämpliga och lockande för eleverna. Om bokbeståndet i klassrummet berör områden 

som är aktuella för elevernas närmiljö lockar det till en ökad lust och motivation till läsning. 

Men för att kunna göra detta behöver läraren ha god kännedom om både elever och 

skönlitteratur.  

Judith A. Langer (2005) har ett begrepp som hon kallar föreställningsvärldar. Dessa kommer 

från läsarens egna uppfattningar av en text, de omfattar vad läsaren tänker, känner och anar 

under tiden förståelsen byggs upp. Det är på detta sätt som läsaren får möjlighet att hitta 

likheter mellan sitt eget liv och det fiktiva. Langer betraktar detta som ett skapande av 

sammanhang och mening mellan texter man läser och läsaren (s. 29).  
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Läsandets cirkel 

 

. 

Författaren Aidan Chambers (2011) beskriver en modell för läsning som han kallar för 

läsandets cirkel. Enligt honom är läsningen ingen linjär händelse där man börjar i en ände och 

får ett avslut utan det är mer en cirkelformad reaktion där alla delar påverkar varandra. 

Läsandets cirkel visar också hur viktigt det är att det finns en vuxen som kan vägleda och 

hjälpa de elever som inte själv äger förmågan att välja böcker. Chambers tar upp detta problem 

med att bristen på olika typer av skönlitteratur många gånger är en stor hämmare för en del 

elever, han nämner också att tillgången till böckerna är väldigt viktigt. Om böckerna är ställda 

på höga hyllor eller i stängda skåp spelar det ingen roll hur stor variation man har i sitt 

bokbestånd.  

Min undersökning går ut på att väcka intresset för läsning hos de elever som ännu inte funnit 

detta och genom att finnas där som ett vuxenstöd kan jag läsa baksidor, ge eleverna en snabb 

överblick och påverka deras motivation till viss del. Jag har valt att inkludera läsandets cirkel 

för att visa hur viktigt beståndet av skönlitteratur och dess mångfald även påverkar hur eleverna 

väljer sina böcker och att läsandets cirkel är väldigt snarlik aktionsforskningsmodellen som 

visas i avsnittet Metod. Jag hade inte möjlighet att genomföra samtal med eleverna utifrån 

Chambers samtalsmodell, då tiden för undersökningen är för kort, men jag är medveten om att 

den metoden är ett logiskt komplement till min aktionsforskning. De delar som är inkluderade i 

Chambers modell är ”Att välja”, ”Att läsa”, ”Reaktion/Respons” och ”Vuxenstödet”. De jag 

använt mig av i studien är ”Att välja” och ”Att läsa”. Utöver dessa delar finns även 

”Reaktion/Respons” och ”Vuxenstödet” men dessa fick inte lika stort utrymme i denna studie 

men de finns dock närvarande. 

- ”Att välja”, alla val av läsning som vi gör beror på vilken typ av text som omger oss. 

Om det så är böcker, tidningar, affischer, gatuskyltar eller klotter. När vi väljer böcker 

styrs vi av andra aspekter, bland annat tillgången på urval av litteratur men även 

tillgängligheten till litteraturen. Hur erfaren man är som läsare påverkar också vilken 

typ av litteratur man väljer men genom att få utforska på egen hand växer man som 

läsare. 

”Jag tyckte om det. Jag vill göra det igen” 

Organiserade boksamtal. 

Vardagsprat om böcker. 

REAKTION/RESPONS 

 

        ATT LÄSA 

         (Tid att läsa 

         Högläsning 

           Tyst läsning) 

ATT VÄLJA 

(Bokbestånd, tillgång, tillgänglighet, 

skyltning och presentation) 

VUXENSTÖD 
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- ”Att läsa”, positiv bekräftelse vid visat intresse för litteratur är en viktig del i att hitta 

motivationen till att fortsätta. Möjligheten att upptäcka de olika delarna som 

skönlitteratur är uppbyggd av.  

- ”Reaktion/Respons”, människan reagerar alltid på läsning i vilken form den än visar sig 

och de två reaktioner som är viktiga att observera inom skolan är att om en elev stött på 

en bok som de tyckte väldigt mycket om vill hen gärna vara med om samma upplevelse 

en gång till. Den andra reaktion är att då eleven läst ut en bok är det omöjligt att låta bli 

att prata om boken med dem omkring sig. Människor vill tala om sina upplevelser. 

- ”Vuxenstödet”, om eleven redan i tidig ålder får stöd och hjälp så kan många hinder 

övervinnas inom läsningen. Viktigt är att inte glömma bort att pilarna i ”Läsandets 

cirkel” är dubbelriktade, då detta innebär att man som vuxen, erfaren läsare fortfarande 

har mycket att lära sig av unga oerfarna läsare. 

Teoretiskt ramverk  
I detta avsnitt ges en beskrivning av några olika teorier gällande motivation och 

motivationsfaktorer såsom inre och yttre motivation. Efter det presenteras för arbetet teorier om 

läsning och texturvalet och emergent literacy och läsarroller. Avslutningsvis beskrivs den 

teoretiska delen av aktionsforskning, då aktionsforskning är att betrakta som både teori och 

metod. 

Motivation och motivationsfaktorer 
Det finns många teorier om motivation som inte direkt inriktas på, men icke desto mindre har 

bäring på, motivation till läsning. Helle Hedegaard Hein (2012) skriver att motivation inte kan 

förklaras med ett ord. Till de ord som frekvent knyts till motivation hör ord som ”villig”, ”lust”, 

”besluta sig”, ”avsikt”, ”fokus”, ”drivkraft” eller ”behov”. Hein skriver att människor ofta 

använder dessa ord utan större eftertanke, då människor anser sig förstå betydelsen av ordet 

”motivation”. Men när man använder orden som ett teoretiskt begrepp läggs även vissa 

teoretiska antaganden till orden vilket kan skapa problem om man inte befinner sig inom 

samma teoretiska ramar. För mitt arbete som rör elevers motivation till läsning associerar jag 

motivation med orden ”lust” och ”vilja”.  

Enligt Guthrie (2011) kategoriseras motivationen i två grupper, den inre och den yttre 

motivationen. Den inre motivationen uttrycks i lusten av att upptäcka nya texter och böcker 

men också en vilja att läsa mer. Den yttre motivationen är styrd av belöningar av olika slag. En 

elev som läser med en yttre motivation ser läsning som en ålagd uppgift som inte ger någon 

lustkänsla medan en elev som upplever inre motivation lätt blir uppslukad av böcker, är nyfiken 

och söker gärna vidare efter mer information i texten. Hein (2012) beskriver 

motivationsteorierna med hjälp av begreppet motivationsfaktor. Motivationsteorin utgår från att 

det finns olika inre men också yttre motivationsfaktorer: här ser man likvärdigheter med 

Guthries kategoriseringar, vilka påverkar hur man reagerar på specifika händelser. Enligt Hein 

är den inre motivationen den som skapas inifrån den enskilda individen och är ofta kopplad till 

en önskan om prestation eller utveckling. Den yttre motivationsfaktorn uppkommer utifrån och 

influeras av rädsla eller belöning. Föräldrars förväntningar eller kamraters reaktioner påverkar 
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den yttre motivationen. Motivationen är, enligt Astrid Roe (2014), en viktig del av elevens 

möjligheter att se det positiva med att lära sig läsa. Om inte eleven förstår fördelarna med 

läsning sjunker även motivationen till läsning. Roe skriver att eleverna bör upplysas om de 

positiva upplevelserna med litteraturläsning. Även en ovillig läsare kan, med rätt 

motivationsverktyg inse vikten av att lära sig läsa. Jag har valt att i likhet med Hein göra 

åtskillnad mellan inre och yttre motivation då dessa är applicerbara på undervisning i 

grundskolan och är relevanta för forskning som berör motivationen till läsning. 

Enligt Joanna Giota (2013) är det viktigt att inte glömma att problematisera människans 

förhållningssätt gentemot motivation. Kan man verkligen anse att eleven/människan har en 

egen fri vilja med möjlighet att göra egna genomtänkta val eller ska människan betraktas som 

en individ som påverkas av yttre förhållanden så som lärares krav eller förväntningar? Ett tredje 

alternativ är att elevens motivation påverkas inifrån av olika behov i relation till yttre 

förhållanden. Giota tar upp problemet som ligger i att skolans läroplaner följer de 

normaliserade motivationsteorierna och detta ger inte mycket utrymme för elever som faller 

utanför dessa motivationsteorier (2013).  

Marion Williams, Robert Burden och Ursula Lanvers (2002) tar upp att det finns tre områden 

inom den inre motivationsfaktorn som är synnerligen behjälpliga i arbetet med elever i 

lässvårigheter: 

1) Attityder till det man ska lära sig 

2) Bilden av sig själv som lärande individ 

3) Det som kallas för sense of agency, det vill säga individens uppfattning om sin egen 

förmåga att nå uppställda mål 

Attityder till det man ska lära sig är relevant för detta arbete, då syftet är att genom 

aktionsforskning undersöka om jag genom ett läsprojekt som utgår från elevernas intressen kan 

öka motivationen för läsning hos de i skolår 1 som fram till den tidpunkt då läsprojektet inleds 

ännu inte visat utpräglad lust för läsning. Enligt Williams et al. (2002) är bilden av sig själv 

som en lärande individ något som hör samman med tilltron till sin egen förmåga att klara av 

olika uppgifter på ett tillfredsställande vis. Den sista punkten är ”sense of agency”, vilket berör 

elevens uppfattning om sin egen förmåga att nå målen som är uppställda. I läsprojektet mäts 

elevernas sense of agency genom motivationsenkäten. Den visar hur elevernas inställning till 

läsning upplevs i slutet av studien (Williams et al., 2002, s. 91). 

Roe (2014) beskriver motivation som en inre positivt laddad drivkraft som gör att eleverna har 

lust att utföra en uppgift (s. 51). Genom att använda sig av elevernas motivation för att 

uppmuntra dem att prestera inom ett område kan man nå mål som tidigare ej varit möjligt. Hon 

uttrycker även att, för att eleverna ska bli motiverade att läsa hjälper det om eleverna har en 

positiv förväntan som påverkar dem mot att faktiskt välja att läsa en specifik text.  

Enligt Giota (2013) kan en lärare finnas bredvid eleven som en vägledare som hjälper eleven 

att upprätthålla och bevara elevens intressen. Enligt henne anpassar sig även eleverna efter 

undervisningens innehåll för att på så sätt behålla motivationen att slutföra uppgifter. Giota 

beskriver också problemet med att uppgifterna bör vara meningsfulla och engagerande för 
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eleverna vilket ställer stora krav på lärarens upplägg av undervisningen. Uppgifterna behöver 

vara både utmanande och intressanta för eleverna men samtidigt hanterbara (Giota, 2002, s. 

94).  

Läsning och texturval 
McCormick (1994) har en modell över lässituationen och hur hon tolkar den. Den utgår från 

läsarens och textens repertoar och hon delar in dessa i två undergrupper som hon kallar 

generell och litterär. Textens generella repertoar är den som berör kombinationen av 

konventioner, normer, vanor, tankar och idéer. Till läsarens generella repertoar hör områden 

som berör kön, rastillhörighet, klassindelning och religion. Texten litterära repertoar handlar 

om dess litterära form, handlingen, uppbyggnaden av karaktärer och texten rytm. Och den sista 

uppdelningen kallar hon för läsarens litterära repertoar och den berör förutfattade meningar om 

litteraturen, tidigare litterära erfarenheter och strategier vid läsning av litterära texter. 

McCormick anser att både texten men även läsaren tillför olika delar av dessa repertoarer till 

läsningen vilket kan påverka upplevelsen av en text i olika riktningar. Detta gör också att det 

aldrig kan vara säkert att andra upplever texter på samma sätt som tidigare läsare.  

En problematik som man måste hålla i tanken är att om inte repertoarerna överensstämmer då 

blir det som McCormick (1994) kallar ”icke-matchande repertoar”, alltså en krock i den 

repertoar läsaren tar med sig och den som finns i texten. Matchning är därför viktig att komma 

ihåg då det kan påverka läsarens inställning till läsning, och i detta arbete är matchning något 

man ser bland annat under den tysta läsningen. Eleverna har hög motivation till läsningen och 

de diskuterar gärna det lästa med en kamrat eller vuxen efter läsningen. Då eleverna icke-

matchar texter de läser ser man detta genom att de ofta byter bok, de kan inte heller återberätta 

viktiga delar och de vill sällan dela med sig av det de läst. Både Langer (2005) och Rosenblatt 

(2002) har skapat teorier som är relevanta för undervisning där läsning av skönlitteratur står i 

fokus, bland annat betydelsen erfarenheter har för läsningen. Genom ökad förståelse för texten 

ökar motivation vilket påverkar läslusten. Läslust leder i förlängningen till en ökad läsförmåga 

och då vidare till förbättrad läsförståelse (Guthrie, 2011; Westlund, 2009; Giota, 2002; Smith, 

2000). 

Langer har en teori om olika föreställningsvärldar som läsaren behöver bära med sig in i 

skönlitteraturen. Föreställningsvärldarna är de olika faser man befinner sig i under läsningen. 

Den första fasen är det läsaren är i innan läsningen påbörjas. Det är erfarenheter och andra 

kunskaper som hjälper till att bygga upp en föreställningsvärld omkring den kommande texten. 

Detta gör läsaren för att skapa sig en föreställning om vad som kommer sedan. Nästa fas är 

enligt Langer att läsaren tar med sig egna erfarenheter för att på så sätt bygga upp de första 

föreställningsvärldarna i boken. Enligt Langer (2005) förändras föreställningsvärldarna desto 

längre in läsaren kommer i boken, för att fungera som en tolk för den lästa texten. 

Avslutningsvis börjar läsaren, enligt Langer, jämföra föreställningsvärlden som skapats i 

boken, med den verklighet som finns utanför litteraturen.   

Rosenblatt (2002), i sin tur, delar upp läsningen i två olika typer av läsning: efferent och 

estetisk läsning. Den efferenta läsning är sådan där man lämna kreativa tolkningar, egna 

erfarenheter och personliga känslor utanför texten och istället betraktar man den som en allmän 

läsart. Den estetiska läsning är det konträra, det är där läsaren använder sig av sina erfarenheter, 
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lägger in sina känslor och upplever det som står i texten. I detta arbete används Langers teori 

om litterära föreställningsvärldar då eleverna drar paralleller med självupplevda upplevelser 

och händelser som de råkat ur för. Genom att använda sig av skönlitteratur som ligger nära 

deras egen omvärld kan de använda sig av denna för att tolka även sådant som händer utanför 

böckerna. Rosenblatts kategorisering av läsning används av eleverna både då de läser 

faktatexter och instruktioner till uppgifter, den efferenta läsningen, men även då de läser 

skönlitterära böcker som utvecklar deras personliga upplevelser av texten.  

Emergent literacy och läsarroller 
Emergent literacy blir det begrepp inom literacyforskningen som ligger närmast min studie då 

emergent literacy handlar om den typen av literacy som eleverna tillägnar sig innan skolan 

börjar, det är den här de bär med sig in i skolans värld (Skolverket, 2018c). Emergent literacy 

är det som Joseph A. Appleyard (1994) anser är den literacy som barnen ackumulerar mellan 

åldern 0–6 år. Appleyard har skapat en modell för läsning som utgår från att placera eleverna i 

olika läsarroller utifrån deras ålder. Den första fasen är läsaren som den lekande läsaren, vilket 

enligt Appleyard är det barn i förskolan som hör hit, då vävs fantasin och sagorna ihop. Den 

andra rollen benämner Appleyard som läsaren som en hjälte/hjältinna, där barnet tränar på att 

kategorisera rollerna i böckerna som goda och onda, rätt och fel och så vidare och läsaren lever 

sig in i en karaktär som kan övervinna alla svårigheter. I den tredje rollen tänker sig Appleyard 

att läsaren agerar som tänkare. Läsaren är då redo att finna svar på stora livsfrågor i texter som 

läses och litteraturen får gärna bestå av beskrivningar av komplexa och sammansatta 

personligheter. Den fjärde rollen som Appleyard urskiljer är läsaren som tolkare, vilket är en 

utveckling av ”läsaren som tänkare, läsaren har samlat på sig olika verktyg som behövs för att 

läsa texterna mer analytiskt. I den sista rollen är läsaren en pragmatisk läsare, detta är en roll 

som den vuxna läsaren erhåller då hen har utvecklats genom alla stadier i sin läsning och 

införskaffat ett antal olika lässtrategier.  

I detta arbete används emergent literacy och kategoriseringen av läsarroller för att visa på 

skillnader i elevernas inställning till läsning. Det är viktigt att komma ihåg att alla elever ej 

utvecklat sin literacy och är fortfarande kvar i emergent literacy då de börjar skolan. Då denna 

studie berör yngre bör det vara aktuellt att beakta Appleyards första och andra fas, den lekande 

läsaren och läsaren som hjälte/hjältinna. Viktigt är dock att komma ihåg att vissa elever kan nå 

den tredje fasen även i lägre åldrar man får inte hålla ett allt för statiskt förhållningssätt 

gentemot kategoriseringen av läsarrollerna.  

Aktionsforskning som teori 
Aktionsforskning är en teori som beskriver hur man kommer fram till ny kunskap genom en 

cyklisk forskningsmetod som jag beskriver under metodavsnittet. Martyn Denscombe (2016) 

kallar det för en strategi mer än en metod och detta eftersom aktionsforskningen inte begränsar 

de medel som forskaren kan använda sig av i sina undersökningar. Han trycker på att 

aktionsforskning är praktiskt inriktad och riktar sig mot att lösa ”verkliga” problem ute i 

praktiken (Denscombe, 2016, s. 180), en teori som man tar med sig och implementerar i den 

dagliga undervisningen. Genom att analysera de resultat som kommer fram med hjälp av 

aktionsforskningen i klassrummet får aktionsforskaren ledtrådar till vad som behöver förändras 

och göras annorlunda nästa gång. Via produceringen av ny kunskap får man möjlighet att 

forska på de nya premisserna. Denscombe talar även om att det är viktigt att göra en 
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”distinktion mellan den ”reflekterande deltagaren” […] och aktionsforskaren som, samtidigt 

som han eller hon är en reflekterande deltagare, dessutom använder forskningstekniker för att 

förbättra och systematisera reflexionen” (s. 182). Detta är viktigt att tänka på då man forskar i 

sin egen närmiljö där man gärna gör många reflektioner över problemen som man stöter på 

men samtidigt kan se det som svårt att praktiskt åtgärda dem. Enligt Karin Rönnerman (2012) 

kan man se på aktionsforskning som ett återkommande begrepp då man talar om att utveckla en 

verksamhet. Det kan beskrivas som en idé eller en ansats som utgår från de frågor man söker 

lösningar eller svar på (s. 21). Hon anser att det handlar om en relation mellan handlandet och 

förståelsen av det som sker under aktionsforskningen. Rönnerman går vidare till att beskriva 

aktionsforskning som ett begrepp som egentligen består av två olika begrepp, aktion och 

forskning. Hon knyter an detta till de begrepp som genomsyrar vår nya läroplan, Lgr11 

(2018a), där all forskning och undervisning ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig 

grund. 

Metod 
För det här arbetet använder jag mig av aktionsbaserad forskning, eftersom det handlar om 

forskning av min egen undervisning, i mitt eget klassrum. Aktionsforskning ger en unik 

möjlighet att se om och hur förändring av min undervisning kan tillmötesgå behoven i 

elevgruppen. För detta arbete, där syftet är att genom ett läsprojekt som utgår från elevernas 

intressen se om jag kan öka intresset för läsning hos de elever i skolår 1 som inte visat 

utpräglad lust för läsning, kan förändringar leda till ett ökat läsintresse och en ökad motivation 

bland eleverna.   

Aktionsforskning som metod 
Min forskningsansats är kvalitativ aktionsforskning, då jag har möjlighet att genomföra den i 

klassrummet med egna elever, och jag baserar undersökningen på tidigare upplevda 

problemområden bland elever som redan nu är svaga läsare. Aktionsforskning kan ses som en 

metod eller, vilket Anette Forssten Seiser och Anna Karlefjärd (2014) gör, som 

forskningsansats som vill skapa delaktighet, engagemang och vidare förståelse. Även 

Rönnerman (2012) framhåller aktionsforskning som något som verkar för att söka kunskap och 

djupare förståelse. Huvudsyftet med aktionsforskning är att få deltagarna att utveckla både sin 

praktik men även att öka förståelsen av sin praktik. I aktionsforskning är forskaren ständigt 

närvarande och både deltar i undersökning och försöker påverka den mot en positiv utveckling 

(Forssten Seiser & Karlefjärd, 2014). De anser även att aktionsforskning kan användas som ”ett 

kraftfullt verktyg för förändring och förbättring på lokal nivå” (2014, s. 9). För Tom Tiller 

(1999) är grundpremissen för aktionsforskning att den ska komma aktörerna i praktiken till 

godo. Det ska även vara en transparent forskning där lärare och andra praktiker ges 

förutsättningar att diskutera de olika resultaten som kommer fram.  

Claire Taylor, Min Wilkie, och Judith Baser (2006) tar upp fördelarna med att man arbetar i 

cykler med aktionsforskning. Man hittar ett forskningsområde, undersöker och forskar på 

ämnet, förändrar utifrån nya behov och undersöker sedan de nya parametrarna och  

förändringarna man gjort och sen fortsätter man forska och så repeterar man vidare. Och om 

man har den föreställningen i huvudet med sig då man påbörjar en aktionsforskning så kan man 
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egentligen aldrig se sig som helt färdig då det hela tiden kan komma in nya parametrar som kan 

förändra forskningsinriktningen. Man får både leva i förändringen och se fördelarna efteråt. 

Aktionsforskning ska vara grundat i forskarens starka engagemang (Tiller, 1999). Rönnerman 

(2012) visar hur man kan se på aktionsforskningen i klassrummet, (figur 1), precis som 

Forssten Seiser och Karlefjärd (2014) tagit upp att forskningen ska ses på som en cyklisk 

process där man hela tiden utvecklar och reflekterar över processen. 

 

Figur 1. Aktionsforskningsprocessen (bild av Rönnerman, 2012, s. 102) 

Aktionsforskning anses vara en av de forskningsansatser som har större kontakt med det 

praktiska och en tydlig lokal koppling. Enligt Tiller (1999) kan man inte som aktionsforskare i 

ett klassrum, sitta som en fluga på väggen och observera. Forskaren ska, när det rör sig om 

aktionsforskning, röra sig aktivt i klassrummet och delta i de ingrepp som ska förändra de 

fälten där forskningen genomförs. När man startar upp ett aktionsforskningsprojekt finns det 

alltid fokus på förändring och forskaren söker få de inblandade att analysera och reflektera sina 

handlingar (Huisman, 2006). Denscombe (2016) tar upp nyttan av att aktionsforskningen har en 

närhet med det praktiska arbete ute på arbetsplatser och i organisationer vilket gör att man inte 

hamnar i en forskare-deltagare situation utan det blir mer av en gemensam insats för att 

tillsammans komma fram till en förändring och ny forskning. Denscombe nämner också 

svårigheten med att applicera den data man samlar in på andra områden då aktionsforskning är 

lokal och småskalig och ofta bara kan användas inom det egna forskningsområdet. Detta är 

något som också Forssten Seiser och Karlefjärd (2014) tar upp. De lyfter dock det positiva med 

att det sker på lokal nivå då man kan se det som att de professionella, deltagarna, blir, 

tillsammans med forskaren, professionella aktörer istället för forskningsobjekt (Forssten Seiser 

och Karlefjärd, 2014). Forskning visar även att pedagoger som använder sig av 

aktionsforskning i sin verksamhet upplever att de får möjlighet att bidra till en bättre praktik 

och att de känner sig mer säkra på hur de ska agera för att lösa problem och upptäcka nya 

problemområden trots att forskningsprocessen är över (Rönnerman, 2011).  

Inte bara pedagogerna kan få positiva förändringar genom arbetet med aktionsforskning. 

Eleverna får möjlighet att utveckla sin egen syn på betydelsen av en positiv syn på läsning och 
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hur viktigt det är att man är motiverad till läsning för att den ska upplevas som lustfylld. De får 

även möjlighet att upptäcka nya områden inom skönlitteraturen som de annars kanske aldrig 

hittar då de med hjälp av forskaren, läraren, får hjälp att utforska sina egna intressen och vad 

som finns skrivet om dessa. Rönnerman (2011) beskriver aktionsforskningen som ett verktyg 

för att identifiera områden som behöver utvecklas och förändras i sin undervisning. Detta 

innebär också att de utvecklingsområden man arbetar med inom aktionsforskningen inte 

kommer vara densamma vid nästa tillfälle då problemområden inte är likadana i alla klassrum. 

Aktionsforskning används som en metod för att upptäcka de problem som dyker upp i den 

dagliga verksamheten och hur man förändrar dessa under processens gång istället för efter 

forskningens slut (Denscombe, 2016). 

Urval 
Jag utgår från eleverna i en av de klasser där jag undervisar, en årskurs 1, för att genomföra 

detta aktionsforskningsprojekt. Eleverna känner mig och är trygga med att jag väljer det som 

passar dem och de har därmed lättare för att uttrycka vad de själva önskar. Jag såg ett behov av 

att utveckla deras motivation då vissa elever alltid tog sig för annat att göra under tyst-

läsningsstunder och jag kunde samtidigt se många olika intresseområden där det finns gott om 

skönlitterära böcker i deras ålder. Målet var att få en klass med en majoritet av elever som såg 

fram emot den tysta läsningen och värdesatte den. Jag har även valt att inte undersöka 

läsförståelsen då den undersökningen skulle behöva betydligt mer tid än vad jag har till 

förfogande för detta arbete. Det finns redan många arbeten som är skrivna om läsförståelse men 

jag är intresserad av att se om man kan påverka elevernas intresse i en positiv riktning om man 

låter elevens intresse påverka valet av tystläsningsböcker. Jag har inte heller valt att fokusera på 

den digitala läsningen då den tillhör ett helt annat område av lästeorier och lässtrategier.  

Etiska överväganden 
De etiska krav som tagits hänsyn till är det som kallats för informations-, samtycke-, 

konfidentialitets- och nyttjandekraven (Vetenskapsrådet, 2002). CODEX – regler och riktlinjer 

för forskning (2019) använder inte dessa begrepp, men de etiska kraven innefattar de fyra 

nämnda kraven. Informations- och samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien har rätt 

att ta del av anledningen till att studien genomförs men även att de har rätt att avbryta 

deltagandet i studien när som helst. Konfidentialitetskravet säkerställer att deltagarna i studien 

förblir avidentifierade. Innan jag genomförde projektet skrev jag ett informationsbrev till både 

elever och vårdnadshavare för att de på så vis skulle kunna ge samtycke eller välja att avstå 

från deltagande i undersökningen. I informationsbrevet de fick hem står det skrivet att de är av 

avidentifierade och att studien är frivillig. Jag fick tillbaka samtycke från samtliga tillfrågade, 

15 elever och deras vårdnadshavare. Deltagarna fick information om mitt projekt och även vad 

jag förväntar mig av dem och lite om tillvägagångssättet (Bilaga 1). Enligt reglerna och 

riktlinjerna för forskning kan informationen vara mer eller mindre detaljerad och då jag forskar 

i ett område som ej är beroende av socio-ekonomisk, religiös eller annan påverkbar bakgrund 

och eleverna även är unga finns det inget behov av att vara allt för detaljerad i informationen. 

Samtliga deltagare är avidentifierade och skolan som undersökningen genomförs på är ej heller 

namngiven för att såväl skola som deltagare inte ska vara identifierbara för utomstående. 

Slutligen innebär nyttjandekravet att det material som samlas in ska användas för forskning och 
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inte för annat, exempelvis marknadsföring. Jag säkerställer detta genom att förstöra samtliga 

noteringar, frågeformulär och enkäter efter avslutad studie för att ingen information ska spridas. 

Genomförande av datainsamling och dataanalys 
Denna studie är en kvalitativ studie med en enskild grupp respondenter. Studiens 

frågeställningar frågar efter attityder och förändringar i respondenternas motivation vilket ökar 

möjligheterna att besvaras och observeras med hjälp av frågeformulär och observationer i 

klassrummet (Trost, 2012; Christofferssen & Johannessen, 2015). Studien genomfördes under 

fyra veckor, vecka 12–16. Första veckan utfördes förtestet, därefter startades läsprojektet upp 

vilket fortgick under två veckor. Därnäst genomfördes ett eftertest och en enkät under den 

avslutande veckan. Jag går in vidare på detta under metodavsnittet.  

Innan studien påbörjades skapade jag en enkel matris som analysverktyg för den avslutade 

studien. Utifrån den skapade jag ett frågeformulär som bestod av fem frågor som sedan fick bli 

för- och eftertestet. Frågorna var formulerade på ett sådant sätt att jag skulle få möjlighet att 

bedöma elevernas efferenta läsning mer än deras estetiska läsning. De fem frågorna visade mig 

om eleverna hade kännedom om vad en god eller ond person eller ett problem i en bok innebär. 

Som första del i genomförandet genomförde jag ett förtest. Enligt Line Christofferssen och 

Asbjørn Johannessen (2015) bör man genomföra en förstudie med en mindre grupp med 

respondenter som liknar de som senare ska ingå i studien. Då jag ville få möjlighet att jämföra 

förtestet med eftertestet var jag tvungen att låta samma elever genomföra båda testen. Jag lät 

eleverna läsa en fritt vald bok och sedan svara på frågor kring huvudperson, handling, problem 

och avslut (Bilaga 2). Jag har valt att använda mig av samma efferenta test både i det första och 

det andra testet för att undersöka om elevernas lust för läsning hänger ihop med deras 

läsförståelse. Guthrie (2011) såväl som Roe (2014) anser att motivationen och lusten till läsning 

har stor påverkan på förmågan att öka läsförståelsen. En avslutande datainsamlingsmetod 

genomfördes där eleverna fick fylla i en motivationsenkät, en ”Motivation to Read Profile” 

(MRP). Denna kompletterar de andra två testerna då de visade på läsförståelse och elevernas 

efferenta läsning men enkäten belyste motivationen till läsning.  

Som jag skrev i början av avsnittet lät jag eleverna läsa en egen bänkbok varje morgon. Med 

fritt vald bok avses en bok som eleven oftast valt utifrån omslaget och eventuellt utifrån vad en 

klasskamrat som tidigare läst boken har sagt men väldigt sällan valts utifrån ett specifikt 

intresse. Jag hade märkt att många elever valde bok utifrån bokens sidantal och hur stora eller 

små bokstäverna var eller hur mycket text eller hur många bilder det fanns på varje sida. 

Stunden då eleverna har tid för tyst läsning kallar jag för tystläsningstillfälle/n och denna stund 

är oftast direkt på morgonen men även direkt efter avslutat lektionsarbete, som en avslutning 

eller belöning. 

Därefter påbörjade jag arbetet tillsammans med eleverna där de fick samtala med mig för att 

komma fram till vilken typ av intresse de har och vilka böcker som finns inom de ämnena. 

Sedan genomförde vi tillsammans läsprojektet där eleverna fick läsa sina nya böcker, valda 

utifrån intresse. Under tiden som läsprojektet genomfördes observerade jag eleverna och deras 

reaktioner gentemot läsningen som aktivitet. Jag förde anteckningar under arbetets gång och 

såg skillnader i hur de tog sig an sin gamla böcker jämfört med de böcker de valde tillsammans 

med mig. Dessa anteckningar använde jag av i analysarbetet. Slutligen genomförde jag ett nytt 
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test med den nya boken för att se om de har ökat sin läsförståelse. Testet efteråt var likadant 

som testet innan läsningen då jag ville få möjlighet att jämföra svaren utifrån läsprojektets 

framgång men denna gång fick eleverna sitta enskilt med mig och berätta om sina svar och jag 

skrev ned dem åt eleverna. 

Jag valde att använda mig av en ”Motivation to Read Profile” (MRP) vilket är en 

motivationsläsningsprofil skapad av Barbro Westlund (2009). Frågorna till enkäten utgick från 

elevernas upplevelser och nöje av att läsa, att samtala om läsning och att ta egna beslut om 

vilka böcker de vill läsa. Enkäten genomfördes efter att läsprojektet var avslutat och att 

eleverna genomfört eftertestet. Jag skapade en fyrgradig skala som eleverna fick välja på och 

utifrån denna skala utvärderade jag var eleverna befann sig i sin upplevelse av läsning. Som 

exempel kan ges: ofta, ibland, inte så ofta och aldrig. Då eleverna genomfört enkäten 

analyserade och granskade jag den för att se om det fanns några mönster i deras upplevelse av 

läsning men också deras motivation till läsning. Genom att använda mig av en fyrgradig skala 

blev eleverna tvungna att ta ställning till sin upplevelse av läsning. Westlund föreslår att man 

kompletterar enkäten med samtal med lärare men då jag dels själv är lärare, dels skulle 

genomföra ett test både före och efter läsningen fanns det inte tillräckligt med tid för djupare 

samtal, vilket i detta fall skulle bli med eleverna. 

Då aktionsforskning är en reflekterande forskningsform sammanfaller analysen av arbetet 

samtidigt som arbete fortskrider. För att få kontroll på resultaten och de områden som jag ser 

behov av förändring inom förde jag anteckningar och skriftliga reflektioner under tiden vi 

genomförde projektet.  Rönnerman (2012) ger några förslag på hur man kan reflektera över 

data inom aktionsforskning. Hon nämner dessa tre punkter; 

a) Praktisk reflektion – skriva ner vad som rent praktiskt ska förändras till nästa tillfälle, 

b) Diskuterande reflektion – markera vad som ska diskuteras med kollegorna, 

c) Teoretisk reflektion – anknyta till forskning, litteratur, teori, metaforer o.s.v. (s.30). 

Jag valde att använda mig av den praktiska och den teoretisk reflektionen under läsprojektets 

gång för att få en tydlig överblick på de observationer jag gjorde under lektionstid, vid 

biblioteksbesök och övrig tid som upptogs av läsning. Jag observerade eleverna under dessa 

tillfällen och noterade det som upplevdes relevant för studien. Vissa elever valde att fortsätta 

med boken på fritidstid eller efter en avklarad arbetsuppgift. Jag vill även se hur eleverna 

reagerar och agerar då de blir uppmanade att ta fram sin tystläsningsbok och vilken attityd de 

verkade ha inför den tysta läsningen.  

För att får möjlighet att bedöma elevernas utveckling inom sin läsmotivation finns det några 

olika metoder. Roe (2014) tar upp högläsning som ett alternativ men skriver samtidigt att de 

svagare läsarna inte alltid är gagnade av detta då det kan sänka deras självkänsla. Hon tar även 

upp observation som en valmöjlighet till bedömning, Roe säger själv att det är en begränsad 

metod men inte utan värde. Hon beskriver den som särskilt värdefull om man kombinerar den 

med samtal om den lästa texten då man kan se läsförståelsen på ett tydligare vis. Då min studie 

fokuserade på elevers motivation och lust till läsning har jag valt att bedöma eleverna utifrån 

deras svar på test 2 och deras ”Motivation to read Profile”. Svaren på eftertestet tog vi fram i 

samtal tillsammans om boken de läst och eleverna fick tillfälle att utveckla sina svar. Jag fick 
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även möjlighet att bedöma deras svar utifrån hur mycket information som eleverna hämtade 

från sin bok och hur mycket de själva förstått från boken under läsningen. 

Jag använde mig av Rennstams och Wästerfors (2015) analysmetod genom att jag först 

sorterade datan och sedan reducerade det som inte var väsentligt för att avslutningsvis 

analysera den data som var kvar. Enligt författarna kan man aldrig som forskare förvänta sig att 

det insamlade materialet går att sortera direkt det insamlats. Som forskare måste man acceptera 

att materialet hamnar lite ”[h]uller om buller” (s. 67, 2015) Jag samlade in formulären och 

enkäterna efter varje testtillfälle och tog sedan med det hem. Väl hemma la jag ut alla papper på 

golvet så att de blev överskådliga, det rörde sig trots allt om en relativt liten studiegrupp, och 

sedan började sorteringen och reduceringen.  

Jag gjorde detta genom att sortera formulären utifrån svaren på frågorna och detsamma med 

enkäterna. Om flera elever svarat på liknande vis på frågan om vad det fanns för problem i 

boken blev de sorterade tillsammans. Trots att svaren skilde sig åt i utformning gick det att få 

ett visst mönster. Här valde jag att bortse från skriftlig förmåga. Svaren kunde vara av följande 

arter: ”Inge”, ”Dödluvan”, ”Sofis iphon, johan ond” men också några mer utförliga så som 

”Sally tvingar dom att dåm skule gå in på toan och skule möta svarta madam” och ”Han for inte 

vara med”. När jag sorterat in svaren i olika kategorier utifrån svarens bredd och djup förde jag 

in resultaten i ett Word-dokument som jag sedan använde som underlag för denna studie. 

Rennstam och Wästerfors (2015) kallar detta för att ”umgås med sitt material” (s. 81, 2015). 

Jag arbetade på likvärdigt sätt med enkäterna. Jag sorterade enkäterna utifrån hur många elever 

som svarat på ett visst vis och sedan förde jag in det i tabeller i Excell. Reduceringen här blir de 

som inte gett något svar. Jag har dock valt att inkludera dessa svar i analysen för de visar på en 

brist i utformningen av frågor men också elevernas läsförståelse. Detta visar sig tydligt då jag 

genomförde eftertestet med eleverna och ingen lämnade någon fråga utan svar.  

Resultat och analys 
I avsnittet som följer presenteras resultatet och analyserna från undersökningen. Jag har delat 

upp resultaten och analyserna i fyra delar. Den första delen berör förtestet som gjordes för att få 

en överblick av elevernas upplevelser och deras förmåga till läsförståelse av boken de läste. 

Därefter redovisas och analyseras den andra delen, som utgörs av läsprojektet. Den tredje delen 

redovisar och analyserar eftertestet där eleverna fick genomföra ett likadant frågeformulär som 

förtestet men denna gång mot den nya boken och muntligt och med min guidning. Jag 

analyserar och jämför även förtest och eftertest för att se om det finns några distinkta 

differenser i svaren. Avslutningsvis redovisas och analyseras ”Motivation to Read Profile”, en 

enkät som mätte hur eleverna såg på läsning i stort. Då jag har en hel klass som deltagit i 

projektet benämner jag eleverna med siffror 1–15. Jag har samtidigt med det här projektet 

börjat med en ny vana i klassrummet. Då eleverna hade sin tysta läsning tog jag tillfället i akt 

och läste i en annan bok, oftast den vi senare under dagen läste högt från. Jag ville visa eleverna 

hur viktig jag också anser att den tysta läsningen är och hur högt jag värderar den (Skolverket, 

2018b; Stensson, 2006). De elever som har svårt att fokusera på sin bok blev påverkade av att 

jag satt och läste något precis som de skulle göra. Jag kunde se detta genom att eleverna 

betraktade mig och då de var på väg att börja prata kunde jag tyst peka i boken jag läste eller 

sätta ett finger för min egen mun för att visa att det skulle vara tystnad under läsningen. Jag fick 
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också möjlighet att be dem dämpa sig med ord då det inte ”bara” påverkade deras 

klasskamrater utan även min läsning. Jag valde att fortsätta med samma tystläsningstillfällen 

som tidigare så att alla elever kände sig bekväma med tillfället och aktiviteten. 

Resultat och analys av förtest 
Eleverna fick genomföra förtestet i början av vecka 12. De svarade på frågorna till den bok de 

själva valt utifrån egna preferenser så som omslag, kamrats åsikt och titel på boken. Testet som 

eleverna fick svara på var uppbyggt av fem frågor. Den första, andra och sista frågan berörde 

strukturen av boken, namn på bok, huvudkaraktär och slut på boken. Den tredje frågan handlar 

om ett eventuellt problem som dykt upp i boken och den fjärde frågan berörde området ond 

eller god karaktär i boken.  

Något jag såg att jag missat redan under svarstillfället var formuleringen av frågor. Jag hade en 

tanke att de böcker som de läser oftast innehåller de grundläggande beståndsdelarna av en saga, 

inledning, problem, lösning och avslutning (Westlund, 2009). Det jag inte räknade med var att 

inte alla hunnit så långt i sin bok och därmed inte kunde svara på den sista frågan, hur boken 

slutar. Frågorna var allt för generella och berörde ett för brett område för elevernas litterära 

kunskaper vilket gjorde att eleverna blev osäkra på vad som är rätt svar (Christofferssen & 

Johannessen, 2015).  

Jag stötte på ännu ett bekymmer med min formulering ”Vem var ond eller god i boken?”. Den 

frågan var det många elever som antingen inte förstod eller så visste de inte vem i deras bok 

som passade in på beskrivningen. Det här skulle kunna bero på att en del av eleverna inte nått 

det stadium som Appleyard (1994) kallar för den tolkande läsaren. Jag upptäckte att frågorna 

var allt för ledande och vissa elever hade problem med att hitta svaren på det jag frågade efter. 

Det blev även ett bekymmer för eleverna att formulera väl fungerande meningar som kunde 

förklara vad de ville säga. Jag insåg att jag ställt kraven lite för högt utifrån deras skrivförmåga. 

Jag hade dock en elev, elev 2, som är så pass utvecklad i sin läsförmåga att hen kunde 

reflektera över att en häxa i boken först verkade vara ond men senare upptäckte hen att häxan 

egentligen var snäll. Denna elev har redan som 7–8 åring nått den fasen som den tänkande men 

kanske även tolkande läsaren som enligt Appleyard (1994) en läsare når först i tonåren. 

Förtestet utgick ifrån en matris med fem frågor. Samtliga frågor testade elevernas förmåga till 

efferent läsning. Vid analysen utgick jag från elevernas förmåga att besvara frågorna. Utifrån 

resultatet av förtestet kan jag se att jag inte beräknade förmågan hos eleverna utifrån uppgiftens 

krav. Här känner man igen Williams et al. (2007) syn på den inre motivationsfaktorn, det vill 

säga attityder till det man ska lära sig. Om eleverna inte anser att boken de läser är motiverande 

och intressant blir det inte heller någon ökad efferent läsning. Om frågorna hade formulerats på 

ett mer elevnära vis eller genomförts muntligt hade de också haft förmågan att svara på 

frågorna med större delaktighet. Jag räknade inte in att det skulle vara svårt för många elever 

att formulera ett svar i skrift. Det hade kunnat bli ett annat utfall av svar om jag valt att 

genomföra testet i form av ett samtal. Sedan sammanställdes alla elevers svar i ett 

Worddokument och där jämfördes de med varandra för att se hur de kunde skilja sig åt. Svaren 

var påfallande skilda och två av eleverna hade inte skrivit något mer än namnet på boken. Fyra 

av eleverna har gett ett svar som inte beskrev bokens innehåll överhuvudtaget. Då jag läste 

igenom svaren upplevde jag att frågorna ej var anpassade efter de böcker som de för 
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ögonblicket läste och jag fick ofta gå runt och säga till eleverna att de var okej att inte svara på 

en fråga de ej hade ett svar på. Eleverna använde sig av sin self-efficacy till den grad de hade 

möjligt (Skolverket, 2017b). Detta syntes genom att flera elever läste böcker som var mycket 

enkel i texten. De innehöll inte alltid ett problem som berodde på en människa och ofta var 

böckerna upplagda så att huvudpersonen skulle lösa problemet själv. Särskilt frågan med god 

eller ond var svårförstådd för de flesta elever. Detta kan bero på att de inte besatt samma 

repertoar som texterna (jfr. McCormick, 1994), elevernas litterära repertoar var inte på samma 

nivå som böckernas litterära repertoar. Repertoarerna utvecklas och fördjupas med mer 

utbildning och undervisning i läsförståelse och läsning. Flertalet elever hade ingen uppfattning 

om att det fanns någon karaktär i boken som kunde ses som ond eller god. Jag tänker att detta 

dels beror på att jag och eleverna inte diskuterat karaktärers olika roller och hur man är som 

bokfigur då man är ond eller god för den delen. En annan orsak är att vissa av böckerna faktiskt 

inte innehöll någon karaktär som kunde klassificeras som ond. Det kan även vara så att de av 

eleverna som inte lyckades tolka böckernas karaktärer fortfarande befann sig i Appleyards 

(1994) första fas, den lekande läsaren.  

De elever som inte ännu nått Appleyards (1994) andra fas har också svårt att kategorisera 

karaktärer i olika grupperingar. Om jag istället hade valt att skriva ”Fanns det någon som inte 

var snäll/trevlig i boken?” hade språket varit mer anpassat till elevernas läsförståelseförmåga 

och deras avkodning av ord (jfr. Reichenberg, 2008; Liberg, 2010). En stor del av eleverna 

lämnade den sista frågan obesvarade eller bara med ett enklare ofullständigt svar, typ ”Bra”, 

”En båt” eller ”Dåligt”. Frågan var hur boken slutade. Att de inte klarade av att svara på den 

frågan kan, som jag förklarat i tidigare analys, bero på att de inte var färdig med boken än. Men 

jag ser också att de som skrivit ner ett svar inte förstått vad frågan egentligen innebär.  

Christofferssen och Johannessen (2015) antyder att detta kan bero på att eleverna var osäkra på 

vilket svar som räknas som rätt svar. Detta indikerar att det inte var bara frågan med ond/god 

karaktär som upplevdes för svår. Också frågan om vilket problem som fanns i boken förblev 

obesvarad i många frågeformulär.  

Mitt intryck utifrån elevernas egna funderingar under svarstillfället var att de inte upplevde att 

huvudpersonen hade råkat ut för något som eleven upplevde som ett problem (jfr. Langers, 

2005, föreställningsvärldar). Där kan man se hur viktigt det är att boken har anknytning till 

områden som är nära elevens erfarenhet. Smith (2000) anser att detta problem med anknytning 

till elevens erfarenheter hänger ihop med om eleven upplever texten som meningsfylld. Samma 

problem ser Guthrie (2011) och Stensson (2006) som anser att eleven behöver känna att texten 

är meningsfull och nära elevens egna erfarenheter. Om en elev inte tycker att texten är 

meningsfull blir det svårare för eleven att lära sig nya läroämnen och detsamma kan gälla om 

textens händelseförlopp är för främmande för eleven, texten berör inte elevens litterära eller 

generella repertoar (jfr. McCormick, 1994). Elev 1 var en av dem som kunde beskriva ett 

tydligt problem, då huvudpersonen i hens bok inte fick vara med i laget. Det var en idrottsbok. 

Elev 1 kunde relatera till egenupplevda händelser från egna idrottshändelser vilket hjälpte hen 

att känna hur huvudpersonen upplevde problemet. Denna elev hade antagit Appleyards (1994) 

andra fas, läsaren som hjälte/hjältinna. Hen levde sig in i bokens huvudkaraktär och beskrev 

händelserna med en inlevelse som visar att hen kunde relatera till texten. Boken och texten blev 

då meningsfull för eleven. Elevens generella repertoar stämde överens med textens repertoarer 

(McCormick, 1994). 
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Då det var dags för att välja bok efter elevens intresse tittade jag tillbaka på vilka genrer det 

finns bland barn- och ungdomsböckerna på biblioteket. Detta gjorde jag med stöd av 

Rosenblatts (2002) teori om läsning som utforskningsresa och Molloys (2003) stöd för att 

läraren skall hjälpa till med införskaffandet av skönlitteratur till klassrummet. Jag gav eleverna 

några olika alternativ då jag frågade dem vilka böcker de skulle vilja läsa, utifrån deras intresse 

(Smith, 2000). Alternativen var 

- Deckare, så som Lasse-Majas detektivbyrå eller Nelly Rapp - bokserier av Martin 

Widmark. 

- Spännande, så som Mystiska skolan av Katarina Genar eller Monstret i natten bokserie 

av Mats Strandberg. 

- Roliga, så som Jojjes ljuvliga medicin av Roald Dahl eller Vår trädkoja med 13 

våningar bokserie av Andy Griffiths. 

- Djur, så som Puzzel – bokserie av Isabelle Halvarsson eller Allra bästa kompisen av 

Helena Bross. 

- Idrott, så som Innebandystjärnor bokserie av Camilla Dahlson eller Proffsdrömmar av 

Alan Gibbons 

- Kärlek eller Vänskap, så som Nattspaning av Helena Bross eller Petter och kärleken 

av Eva Brenckert 

Eleverna fick komma fram till mig, en i taget, och berätta vad de var intresserade av. Jag skrev 

ner valen och tog med dessa till biblioteket under vårt biblioteksbesök. Molloy (2003) anser att 

valet att låta eleverna påverka sin skönlitteratur hjälper dem att öka deras vilja och lust till 

läsning. Om texterna är relevanta för eleven blir de även mer intressanta. Och om 

skönlitteraturen handlar om elevernas intressen är de i hög grad relevanta för eleverna också. 

Detta samstämmer väl med McCormicks (1994) modell av olika repertoarer. Om jag hjälper 

eleverna välja böcker som ligger för långt utanför deras egen generella eller deras litterära 

repertoar finns en stor risk för ”icke-matchning” och eleverna kommer inte uppleva den lånade 

boken på ett tillfredsställande sätt (McCormick, 1994). Väl på biblioteket, hjälpte jag varje elev 

att hitta böcker inom de områden de valt. Jag bar med mig tanken på Langers (2005) olika faser 

i läsprocessen och den första fasen är den som elevernas befinner sig i innan böckerna är lånade 

och påbörjade. Jag hade besökt biblioteket på förhand för att kontrollera beståndet av böcker så 

att det skulle finnas i varje fall en bok inom den genren eleven valt. Min utvärdering av 

projektets början är att analysen av förtestet med planering av böcker visade på att eleverna inte 

var mogna för skriftliga frågor och det fanns ett behov av stöd vid val av böcker.  

Läsprojektet startar 
Detta biblioteksbesök hade vi ont om tid så själva besöket inklusive tid för val av bok tog cirka 

15 minuter. Efteråt då jag frågade eleverna vad de tyckte om sina lån och besöket på biblioteket 

var det övervägande nöjda svar. Alla elever blev imponerade av sin egen snabbhet och jag själv 

upplever att tack vare frågestunden tidigare på dagen hade jag möjlighet att hjälpa alla elever 

att hitta något inom deras intresse. Både jag och eleverna var nöjda med våra lån, och vi såg 

alla fram emot nästa tyst-läsningstillfälle. 
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Resultat och analys av läsprojekt 
Det jag kunde se redan från första lästillfället med de nya biblioteksböckerna var att eleverna 

hade ett helt annat driv. Deras motivation låg betydligt högre än vid tidigare lästillfällen. Här 

kopplar jag resultatet till Williams et al. (2007) teoribegrepp, ”sense of agency”. Eleverna hade 

en lust i läsningen som kan knytas an till deras egen uppfattning om möjligheten att lyckas som 

läsare. De hade kontroll över sin egen läsning. Jag märkte på en gång en stor skillnad i intresset 

för de böcker som de fått hjälp att välja. Genom att jag hjälpt eleverna med en ”för-analys”, 

med hjälp av Westlunds (2009) lässtrategier, av den bok de var intresserad av fick jag möjlighet 

att öka deras motivation till läsning. Vi läste på baksidan, vi tittade på framsidan och samtalade 

om vad boken kunde handla om, vi använde oss av de olika lässtrategierna (jfr. Westlund, 

2009). Även den elev som alldeles nyligen knäckt läskoden, elev 15, var motiverad att läsa. 

Hen hade inte helt lämnat emergent literacy som en del elever bär med sig in i skolan då hen 

fortfarande observerade vuxna som läste och härmade dessa snarare än läste på eget initiativ. 

Hen var fortfarande kvar i den första läsarrollen, den lekande läsaren.  (Appelyard, 1994). Ofta 

lämnar eleverna det stadiet under slutet av förskoleklass men en del har inte nått så långt i sin 

utveckling än (Westlund, 2009). Hen valde en bok som skulle ansett över hens läsförmåga bara 

några veckor tidigare och visade under dessa veckor en motivation till läsning som inte setts 

tidigare. Här kan man se effekten av Roes (2014) beskrivning av motivationen som en inre 

positivt laddad kraft. Med hjälp av positivt laddad motivation kände elev 15 att hen klarade av 

nya utmaningar i form av svårare böcker (Alerby & Bergmark, 2015). Eleven tog snabbt fram 

böckerna från lådan och kunde stolt berätta om handlingen i samtliga böcker. Hen läste snabbt 

ut alla de böcker vi tillsammans lånat och jag blev tvungen att hitta nya böcker i klassrummet 

som passade för hens läsförmåga. Hen var också väldigt glad och positiv inför 

tystläsningstillfällena och hens bild av sig själv som lärande individ hade stärkts.  

En av de elever som redan tidigare var en stark läsare, elev 1, valde denna gång en bok som hen 

tidigare ratat enbart på grund av dess omslag. Boken är lite ålderdomlig i sitt omslag jämfört 

med dagens bokomslag på de ungdomsböcker som är populära i klassen. Hen valde boken 

utifrån författaren då denna elev tidigare läst en bok som handlar om fotbollsdrömmar och 

proffsdrömmar. Här kan man se den inre motivationsfaktorn (Hein, 2012) agera då eleven 

känner sig motiverad utifrån tidigare erfarenheter, tidigare böcker. Här ser man åter igen den 

positivt laddade inre motivationen som Roe (2014 men även Stensson (2006) beskriver. Genom 

hens intresse och kombinerat med att författaren skrivit fler böcker inom samma område satt 

denna elev som fastnaglad vid boken vid varje tystläsningstillfälle. Tyvärr har jag inte 

observerat samma positiva resultat hos alla elever.  

Giota (2013) lyfter denna problematik med att en annan elev, elev 3, som tidigare mest hållit 

boken framför sig utan att egentligen läsa något har fortsatt uppvisat samma mönster trots ökad 

hjälp och peppning. Smith (2000) kallar detta för tunnelseende, eleven läser men förstår inte det 

lästa och texten blir då meningslös för läsaren. Med den här eleven föreligger det indikationer 

att det finns andra bakomliggande orsaker till att den tysta läsningen inte fungerar idealiskt för 

hen. Huruvida dessa bakomliggande orsaker är av fysiologisk, kognitiva eller sociala orsaker 

går jag inte in mer på detta då det inte berör undersökningen i stort. McCormick (1994) kopplar 

de sociala orsakerna till elevens generella repertoar där elevens sociala hinder påverkar 

upplevelsen av texten. Om eleven kommer från en bakgrund med få erfarenheter av att ha ägt 

ett husdjur och därigenom upplevt glädjen och sorgen med ett sådant, blir det svårt att göra 



22 

 

kopplingar till sådana händelser i böckerna. Detsamma gäller om en elev får en bok som 

handlar om ett barn som har bekymmer i sitt fotbollslag. Har eleven aldrig deltagit i ett 

idrottslag kan man inte förvänta sig att eleven ska kunna göra estetiska kopplingar till händelser 

som sker i boken (Rosenblatt, 2002). Jag märkte att många av eleverna läst ut sin bok redan 

under andra dagen men vi, jag och fritidspedagogen, var förutseende nog att låna fler böcker 

inom de områden som de är intresserade av. Eleverna hade även de själva fått välja minst två 

böcker inom sitt intresseområde då vi besökte biblioteket tidigare. 

En stor förändring jag kan se i klassrummet under läsprojektets gång är glädjen med vilken 

eleverna plockar fram sina tystläsningsböcker och verkligen hänger sig åt dem under den tid vi 

har tyst läsning på morgonen. De är ivriga att gå till lådan där boken ligger och sätter sig direkt 

vid sin arbetsplats för att få börja läsa. Och detsamma är det med högläsningen där eleverna får 

möjlighet att vara med och rösta om vilken bok vi ska läsa vilket ger dem en ökad känsla av 

delaktighet. Jag kunde också se att eleverna är noggranna med den stund som är tillägnad den 

tysta läsningen. De markerar gärna detta gentemot kamrater som vill börja stöka i klassrummet 

genom att säga åt dem eller be mig säga ifrån. Den bok vi läste som högläsningsbok under 

läsprojekts-veckan var del två i en serie. Eleverna fick där möjligheten att börja med en helt ny 

bok eller fortsätta med den serie som vi påbörjat. Eleverna valde då, med hjälp av dold 

handuppräckning, att fortsätta med serien då en majoritet tyckte det var en spännande och rolig 

bok vi precis läst. Dold handuppräckning är något vi använder oss av periodvis i klassen. 

Eleverna får böja ned sitt huvud mot bänken och blunda, när sedan frågan de ska rösta på 

kommer räcker de upp handen. Vi använder detta sätt för att undvika att många av eleverna 

påverkar varandra i valen de ska göra. 

Jag upplevde också att många elever läst ut alla sina lånade böcker innan första veckan var slut 

och att de då började botanisera bland de böcker som vi vuxna lånat in till klassrummet. De 

vuxna som finns i detta klassrum är jag, och en fritidspedagog. Jag ser det som ett positivt 

tecken att de avslutat sina böcker så snabbt, då detta inte var något vanligt fenomen i 

klassrummet. Jag gjorde stickprov där eleven fick berätta lite övergripande om boken de precis 

läst ut. De flest elever klarade detta med bravur och övertygelse, och även elev 3 hade 

möjlighet att berätta om sin bok, med hjälp av bilder och viss guidning av mig. De böcker som 

jag lånar in till klassrummet byter jag alltid ut så att det finns nya intressanta böcker att ta del 

av då den vanliga tyst-läsningsboken tagit slut. Detta är inget nytt för projektet utan jag 

fortsatte med samma rutin som tidigare då den är användbar även under projektets gång. Dock 

valde jag fler böcker utifrån de intressen som eleverna fick berätta för mig om. En reflektion 

jag gjorde under den första veckan, då eleverna började läsa de böcker jag lånat, var att de inte 

tog del av böckerna med samma entusiasm som de gjorde tidigare under veckan. Om då detta 

berodde på att de inte valt dem själv eller om deras energi börjar tryta har jag av tidsskäl inte 

haft möjlighet att undersöka. 

Resultat och analys av eftertest 
Jag genomförde eftertest under torsdag och fredag vecka 15. Eleverna hade då haft två veckor 

på sig att läsa ut böckerna de valt med min hjälp. Nästan alla elever hade läst ut minst en av 

sina böcker. Elev 6 hade inte hunnit genom sin bok men hen hade valt en väldigt tjock bok. 

Detta var inget direkt hinder och hen hade nått så långt som var rimligt på den tiden. Elev 6 är 

en elev som redan från början var en stark och trygg läsare och valde en mer avancerad bok, 
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”Vår livsfarliga trädkoja med 91 våningar” av Andy Griffiths, 369 sidor. Elev 3 som jag 

tidigare upplevt haft problem med läsningen, uppvisade inte heller den här gången någon stor 

insikt i sin bok. Hen kunde berätta om boken men enbart med hjälp av bilderna och ibland även 

med hjälp av delar av texten. Samma gällde elev 13. Hen läst högt från boken istället för att 

berätta ur minnet och hade inte förmågan att återberätta med egna ord och inte heller analysera 

vad som hände i boken. Både elev 3 och 13 hade valt, med min guidning, böcker med sidor 

som understeg 50 i antalet. Elev 13 hade en bok med enbart 23 sidor, och det var flödigt med 

bilder i bägge böckerna. Mängden text på varje sida varierade lite men i snitt var det fyra rader 

med text på varje sida.  

Denna gång tog jag i beaktande det faktum att eleverna hade problem med att formulera sig i 

skrift och kallade eleverna en och en till mig och så fick de enskilt, med hjälp av sin bok, svara 

på samma frågor som i test 1. Nu fick jag betydligt fler utförliga svar även om det fortfarande 

fanns många som inte kunde finna någon ond eller god i den bok som lästs. Vilket till stor del 

beror på att eleverna inte hade valt böcker som innehöll någon tydligt ”ond” person. En del 

elever kunde däremot upptäcka flera som de ansåg vara goda. Genom att jag skrev åt eleverna 

och med deras egna ord fick de möjlighet att uttrycka en större variation av eftertankar kring 

boken de läst. I en av böckerna, som två elever hade läst och berättade om, fick man aldrig veta 

vad huvudpersonen heter. Detta var något som eleverna inte reflekterat över innan jag frågade 

om ett namn. Detta kan bero på att eleverna redan sett så pass många namn i boken de läst och 

att bilderna tydligt illustrerade händelseförloppet att de aldrig funderat över att huvudpersonen 

inte blir presenterad vid namn. 

Eftertestet var uppbyggt med samma efferenta frågor som i förtestet men den här gången valde 

jag att ge eleverna möjlighet att berätta muntligt för mig om de böcker de läst. Jag skrev sedan 

ner, med deras ord, deras svar på frågorna. När jag jämför resultaten av förtestet och eftertestet 

ser jag tendenser till en ökad vilja att läsa och eleverna var mer positiva till att berätta om 

boken de läst. Det blev även fylligare svar i deras muntliga presentation av boken. Detta gav 

också eleverna möjlighet att ställa frågor rörande texten som de inte tidigare gjorde och 

detsamma för mig som frågeställare. Skillnaden mellan för- och eftertestet är att det är lättare 

för eleverna att muntligt berätta om en bok istället för att skriva svaren i ett frågeformulär. Det 

antyder att viljan att samtala om det lästa är stark hos majoriteten av eleverna, framför allt då 

skrivförmågan inte är fullt utvecklad. 

Resultat av “Motivation to Read Profile” 
Som jag beskrivit i tidigare avsnitt (se bakgrunden och analysmetod) har jag valt att 

komplettera testerna med en ”Motivation to Read Profile” (MRP). Under avsnittet, 

Genomförande av datainsamling och dataanalys, har jag mer ingående beskrivit hur jag gått 

tillväga för att sortera och kategorisera datan från enkäterna. Där skriver jag också om valet av 

frågor till enkäten. Jag ville undersöka hur eleverna upplever läsning, hur de upplever att dela 

med sig av sina erfarenheter men också hur intresserade de är av att samtala med läraren om de 

böcker de läst. Sammantaget, elevernas motivation till läsning.  
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Antal elever som svarat på varje fråga (en elev var sjuk och kunde inte genomföra 

frågeformuläret innan projektstart) var 14: 

1. Jag tycker om att läsa böcker… 

8
3

3
0

Ofta

Ibland

Inte så ofta

Aldrig

 

Denna fråga visar att lite fler än hälften av eleverna uppskattar läsning som aktivitet. Jag såg 

antydningar till att läsning var intressant även innan läsprojektet började. Det jag kan se i den 

här enkätfrågan är en ökad positiv förändring bland elever som tidigare inte visat intresse för 

läsning. I klassrummet syns förändring desto mer då varje tillfälle för tyst läsning består av en 

stund av tystnad och fokus på läsning. Det är få elever som rör sig runt i klassrummet under 

denna stund och den största delen elever, förutom en eller två, har en bok som de gärna ger sig 

hän till. De elever som svarat negativt på enkätfrågan stämmer också det överens med antalet 

elever i klassrummet som inte visar glädje vid början av den tysta läsningen. Dessa elever är 

sådana elever som visar indikationer på att det finns andra bakomliggande orsaker och då en 

elev, särskilt, elev 3 som beskrivs i tidigare avsnitt. Mitt intryck av läsklimatet i klassrummet är 

att det förändras med en stark progression mot det positiva. Då jag observerat elevernas tysta 

läsning uppfattar jag att det är färre elever som låter sig störas av små ljud i klassrummet och 

det är fler som aktivt läser. Tidigare kunde jag se vissa elever som istället för att läsa valde att 

rita på ett papper. En del satt och viskade med kamraten i platsen bredvid eller bara bläddrade 

igenom boken utan att egentligen läsa den.  

2. Jag berättar om böcker jag läst till kompisar…. 

1

8

2

3

Ofta

Ibland

Inte så ofta

Aldrig

 

Att så många valde b. som alternativ är rimligt då jag upplever att få elever delar med sig av 

det de läst till kamrater eller lärare. När jag ställt frågor till vissa elever om de hört om 

boken som kompisen läst nekar de flesta. Detsamma gäller då jag frågar om eleverna 

rekommenderat böcker de läst till någon annan och inte heller detta sker allt för ofta. Min 
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uppfattning av elevernas svar är att denna fråga mer handlar om att de visat upp boken för 

en kamrat mer än att de faktiskt pratat om den och berättat om vad den handlar om, de 

behöver träna sig i att se sig själva som en lärande individ (Taube, 2007). Jag uppfattar det 

också som att detta beror på en brist i förmågan att förmedla sina erfarenheter från böckerna 

till kompisar. Denna brist på förmåga att samtala om texter är inget avvikande för den här 

klassen, detta är något man behöver arbeta med tillsammans ideligen i undervisningen. Det 

jag märker är att om jag som lärare ställer frågor till eleverna om det lästa vill de gärna 

berätta om det. De kan brodera ut texten och de visar även på tendenser till Rosenblatts 

(2002) estetiska läsning då de kan koppla det lästa till egna erfarenheter. 

3. Så här känner jag det då läraren frågar om vad boken handlar om… 

9

4

1 0

Roligt

Enkelt

Svårt

Jobbigt

  

Här kan man tydligt se behovet av att samtala om det eleverna läser. Resultatet av att alla, 

utom en, svarat positivt visar vilken effekt som samtalen om böckerna har på eleverna. 

Detta är en av de tydligaste och positivaste effekterna jag sett av mitt läsprojekt. Jag kunde 

även se detta då jag ställde frågorna till test 2. De flesta elever berättade mer än gärna om 

boken de läst och då det blev svårt att återberätta från minnet hämtade de boken de skulle 

prata om och fortsatte då berätta mer. Ofta var skildringarna av böckerna detaljerade och 

innehållsrika och flera av eleverna har redan en förmåga att göra lyssnaren intresserad av 

boken. Detta visar på att rollen som lyssnande vuxen är viktig för eleverna, läsningen är inte 

bara inhämtandet av informationen i texten. Det är även återberättandet och samtalen om 

det lästa efteråt. Många elever uppskattar möjligheten att utifrån en text få möjlighet att 

berätta om egna erfarenheter och upplevelser (Smith, 2000; Chambers, 2011).  

4. Så här känns det då jag ska välja bok själv 

8
3

3
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Roligt

Enkelt

Svårt

Jobbigt
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Detta resultat stämmer väl överens med det jag sett i klassrummet och på biblioteket då 

eleverna fått möjlighet att välja bok själv. Redan innan projektets början hade jag flera elever 

som vandrade omkring planlöst inne på biblioteket tills jag hade möjlighet att hjälpa dem. Med 

hjälp av frågestunden innan biblioteksbesöket, då eleverna fick möjlighet att reflektera över 

vilken typ av bok de ville läsa, var fler elever mer fokuserade på att hitta en passande bok 

direkt. Jag kunde skönja en utveckling i deras förmåga att söka sig fram i biblioteket. Vissa 

elever kunde till och med fråga bibliotekarierna efter böcker inom den tidigare bestämda 

genren, deras sense of agency var starkare (Williams et al, 2002). Återigen hade jag tre elever 

som upplever det svårt att välja bok. Jag kan se antydningar till att dessa tre är samma elever 

som inte upplevde läsning som något roligt. 

Eleverna fick enkäten framför sig med frågorna formulerade precis som dessa är skrivna (se 

bilaga 3). Sedan läste jag upp varje fråga med tillhörande alternativ. Jag upplevde inga stora 

problem för eleverna att välja alternativ som de tyckte passade dem. Däremot var det svårt för 

en del elever, särskilt de med svagare läsförmåga, att förstå strukturen och var de skulle 

markera sina svar. Jag kan förstå att eleverna upplevde det på detta sätt då de inte är vana att 

fylla i formulär i någon form. Med min hjälp med uppläsning och även visst dirigerande 

individuellt lyckades alla elever fylla i sina svar.  

Tyvärr upplever jag att svaren från elev 13 inte stämmer överens med verkligheten. Hen får 

ofta utbrott då krav ställs på hen men också då hen ska genomföra en uppgift. Läsningen är en 

sådan uppgift där eleven gärna tar upp boken men tappar fokus och börjar med andra göromål 

istället och om jag då påminner eleven om att börja läsa kan det komma kommentarer som att 

”Läsning är tråkigt” eller ”Jag hatar att läsa” Eleven väljer också gärna sådana böcker som är 

långt över hens generella men också litterära repertoar vilket resulterar i att eleven blir rastlös 

och ofokuserad då hen inte har kunskaper nog att bearbeta boken hen valt (jfr. McCormick, 

1994). Detta gör eleven då hen ser andra starkare läsare som valt liknande böcker. Jag finns där 

som ett vuxenstöd (jfr. Chambers, 2011) men eleven har flertalet gånger uttryckt att de böcker 

jag valt ut åt hen är ”för enkla och tråkiga”. Eleven visar indikationer på att vilja klara av mer 

än hen kan just nu.  Elev 13 angav roligt eller ofta som svar på alla frågor på enkäten. Min 

uppfattning är att skillnaden mellan elevens svar och min förförståelse av elevens uppfattning 

om hens inställning till läsning beror på en oförmåga hos eleven att tolka svarstrukturen på ett 

sådant formulär. Men jag kan även se en stark vilja hos eleven att göra rätt trots att eleven inte 

har kunskapen om vad som är rätt, då eleven har markerat första alternativet på alla frågor. Elev 

13 visar en önskan om att kunna läsa samma böcker som kamraterna läser, så som Hein (2012) 

beskriver att motivationen påverkar eleverna, trots att de ligger långt över elevens förmåga. 

Eleven är ännu i Appleyards (1994) första fas och i början av den andra fasen men är ännu inte 

redo för mer komplexa texter. Mitt intryck av den här delen av projektet är att eleverna är i 

behov av mer träning hur man tolkar formulär och att eleverna även behöver tydligare 

genomgångar av varje fråga. Jag tror att om jag tagit fram varje fråga på tavlan, med 

filmkanonen, och haft en genomgång av hur man kan kryssa, hade fler elever fått en möjlighet 

att svara på annat sätt. Om då dessa svar skulle vinkla resultatet mer negativt eller lika positivt 

återstår att ta reda på vid ett annat tillfälle utanför denna studie. Analysen av detta är att en stor 

del av eleverna känner en stor glädje inför den tysta läsningen. Jag kan också se tecken på att 

jag behöver introducera fler strategier kring läsning och samtal om läsning. Utifrån elevernas 

svar på frågan om de brukar berätta för en klasskamrat om sin bok är min analys att de inte har 
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förmågan att samtala om en läst text. I klassrummet behöver vi introducera olika tekniker kring 

boksamtal och läsgrupper.  

Diskussion 

Jag delar upp avsnittet som följer i två delar: metoddiskussion och resultatdiskussion. Under 

metoddiskussionen läggar jag fram mina upplevelser av arbetet med dessa metoder men även 

nackdelar och problem som visat sig på vägen. Under resultatdiskussionen framför jag de 

resultat och även brist på resultat som studien visat. Jag avslutar detta avsnitt med en analys av 

forskning som kan vara intressant och användbar i framtiden. 

Metoddiskussion 
Detta arbete genomfördes med hjälp av aktionsforskning i klassrummet. Denna metod var 

lämplig då studien genomfördes av mig, forskaren, som samtidigt arbetade i en klass med 

relativt låg intresse för läsning. Enligt Rönnerman (2012) är den här metoden också väl lämpad 

för en studie i en klass och för klassens egna framsteg. I detta avsnitt diskuteras de olika 

momenten av undersökningen och vilka delar som hade kunnat ge annat utslag med annorlunda 

genomförande. Från början var studien tänk att beröra enbart några elever. Men för att ge 

validitet till studien blev hela klassen inkluderad. I klassen fanns flertalet elever som inte 

upplevde någon motivation till läsning. Jag hade vid studiens början arbetat med klassen en 

termin och började få en tydlig överblick över behovet hos eleverna. Elevernas motvillighet till 

läsning visade sig genom att de tog upp en bok, bläddrade snabbt igenom den och gick sedan 

för att byta ut den. En del elever kunde sitta kvar med boken men bläddrade aldrig utan lade 

energin på händelser som skedde runtomkring eleven istället. 

Syftet med studien var att undersöka möjligheten att öka elevers motivation till läsning genom 

att inkludera deras intressen i valet av skönlitterära verk. Med hjälp av aktionsforskning som 

forskningsmetod fick jag möjlighet att fokusera undersökningen till det område som jag sett 

hade behov av förändring, detta enligt Forssten Seiser och Karlefjärds (2014) beskrivning av 

forskarens roll i aktionforskning. Utifrån Tillers (1999) grundpremiss av aktionsforskning att 

den ska komma aktörerna i praktiken i gagn kunde jag anpassa frågor och enkäten efter de 

elever som gick i klassen. Då jag kände dessa elever kunde jag analysera resultaten utifrån 

deras olika förmågor och möjligheter. Denscombe (2016) beskriver några olika fördelar med 

aktionsforskning, ”Den är till personlig nytta för deltagaren, den medverkar till professionell 

självutveckling” och ”[d]en inbegriper att deltagarna medverkar i forskningen. Detta kan 

demokratisera forskningsprocessen, beroende på medverkandets natur, och innebär i allmänhet 

en större uppskattning av och respekt för deltagarnas kunskaper” men också nackdelar med 

aktionsforskning som ”[a]ktionsforskning är sannolikt inte opartisk och objektiv i sin 

inställning till forskningen. […] Den är tydligt inriktad på att lösa problem som människor 

ställs inför i deras rutinmässiga, vardagliga (arbets)aktiviteter, och dessa människor har därför 

ett egenintresse i resultaten” (s. 189–190). Det här indikerar att det är relevant för mig att 

behålla en viss distans mellan mina uppfattningar och upplevelser av elevernas inställningar. 

Detta för att inte låta resultaten påverka mina förändringar i en riktning som inte är eleverna till 

gagn.  
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Med hjälp av resultaten kunde jag även förändra delar av undervisningen utifrån elevernas svar 

och jag får möjlighet att direkt göra ändringar som gynnar eleverna (jfr. Taylor, Wilkie, & 

Baser, 2006). Jag hade en tanke och ett mål med mina frågor och dessa var att synliggöra om 

valet av bok har betydelse för motivationen och viljan att läsa. Då dessa frågor inte fungerade 

som det var tänkt i första testet, barnen blev oroliga och kunde eller vågade inte svara ärligt och 

de förstod inte alltid frågorna ordentligt, så anpassade jag andra testet enligt Huismans (2006) 

förhållningssätt till aktionsforskning. I andra testet valde jag att låta eleverna muntligt svara på 

frågorna och eleverna visade då ingen tendens till stress eller oro vilket ledde till tydligare och 

utförligare svar. Här är grundstenen i aktionsforskning. Hitta ett område som behöver 

förändras, förändra, analysera resultaten och repetera med andra variabler, se tidigare figur, 

figur 2 av Rönnermans (2012) illustration av aktionsforskningsprocessen. Genom 

aktionsforskning får man möjlighet att hitta områden som behöver förändras, förändra dessa 

och sedan analysera resultaten. Efter detta kan man då göra om hela processen för att utveckla 

undervisningen än mer. Forssten Seiser & Karlefjärd (2014) beskriver aktionsforskning som en 

cyklisk process och det är därför den är lämplig till klassrumsforskning.  

Så fort en förändring är genomgången och analyserad kan man införa nästa förändring baserad 

på tidigare utfall. Taylor et al. (2006) nämner begreppet nya parametrar och dessa kan man se 

då det blir förändringar i undervisningen eller i klassrummet. Dessa parametrar kan vara sådana 

som att en elev har läs- och skrivsvårigheter och behöver stöd av Ipad och inläsningstjänst 

istället. Då fungerar inte den vanliga läsningen i bok men genom att inkludera en Ipad får 

eleven samma möjligheter att delta i ett läsprojekt som andra klasskamrater. Det kan även vara 

att  en ny elev börjat i klassen och hen påverkar dynamiken som finns i klassrummet vilket i 

förlängningen kan påverka utfallet av aktionsforskningsresultatet. 

Jag använde mig av punkt a och b i Rönnermans (2012) reflektionsmall, praktisk och teoretisk 

reflektion. Vid biblioteksbesöket, under tystläsningstiden och även vid sista testet fick jag 

möjlighet att reflektera över de skillnaderna i elevernas motivation till läsning mot för tidigare 

tillfällen vid besök på biblioteket. Genom att reflektera över de olika delarna i studien men 

även händelser som skedde där emellan fick jag möjlighet att skapa mig en helhetsbild över 

motivationen till läsning. Den starkaste indikation jag fick på att motivationen ökat var 

elevernas respons på biblioteksbesöken, deras fokus under den tysta läsningen och deras 

positiva inställning till att dela med sig av det lästa. Jag upplever att eleverna insett att det finns 

positiva effekter med läsning då de får möjlighet att fördjupa sig i sina intressen och därigenom 

lära sig nya saker inom sitt intresse. 

Förutom aktionsforskning som huvudmetod för studien har jag även använt mig av Westlunds 

(2009) modell, ”Motivation to Read Profile” (MRP), en enkät för att ta reda på elevernas 

inställning till läsning och samtal om läsning. Jag använde mig av denna enkät för att 

undersöka om det blivit en förändring i elevernas upplevelse av läsning efter det att vi 

genomfört både testerna men även läsningen. Som jag beskrivit under resultat och analysdelen 

uppenbarade det sig att frågorna var för ledande och ibland för komplicerade för en del av 

eleverna att svara på. Enligt Christofferssen och Johannessen (2015) kan frågor som inte 

respondenterna, i det här fallet eleverna, har rätt svarsalternativ på lämnas obesvarade. För att 

undvika detta bortfall av svar kan det vara lämpligt att skriva in ”vet ej” som ett svarsalternativ. 

Då har man möjlighet att få ett större antal besvarade frågor. Jag insåg att elevernas ringa 
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kunskaper i hur man fyller i en enkät påverkade deras möjligheter att svara på ett rättvist sätt 

utifrån deras egna åsikter. Det märktes tydligt då jag analyserade enkäterna att de elever som 

var starka i sin läsning innan studiens start också var de elever som klarade enkäten enklast. 

Detta kunde jag dra slutsatser utifrån hur eleverna svarat på förtestet, jag kunde se korrelationer 

mellan hur de starkare eleverna svarat på frågorna och enkäterna.  

Jag hade redan innan studiens start en relativt tydlig bild över hur eleverna betraktade läsning. 

Många elever valde böcker som låg över deras läsförmåga eller så bläddrade de bara genom 

boken snabbt för att sedan byta (jfr. Fridolfsson, 2015; Smith, 2000). Det kan finnas flera 

orsaker till detta, det kan vara att de ville visa kamraterna i klassen att de också kunde läsa lika 

avancerade böcker alternativt att bokens framsida såg lockande ut. Flertalet av de svaga 

eleverna är också sådana som under övrig skoltid gärna vill hävda sig och agera tufft både på 

raster och under andra lektioner. Utifrån mina erfarenheter tror de att det är genant om 

kamraterna ser att de läser enklare böcker. Trots att detta vore mer fördelaktigt för dem själva 

och de skulle få mer ut av litteraturen.  

Enkäten var relativt enkel för de flesta elever att förstå men jag kunde se, efter första frågan, att 

jag borde presenterat den på ett mer lämpligt sätt (Trost, 2012). Detta syntes genom att eleverna 

blev oroliga, de frågade hela tiden var de skulle svara och de satt och väntade på att jag skulle 

komma och hjälpa dem individuellt. Enligt Reichenberg (2008) är det centralt för eleven att hen 

känner sig trygg i sin läsning och förståelsen av denna.  Jag valde då att läsa upp varje fråga 

och hjälpa de eleverna med behov av detta att markera rätt svar till rätt fråga. Redan där kunde 

jag se att upplägget med enkät var okänt och en del elever upplevde jag blev hindrade i sin 

förmåga att svara som de tänkte, eftersom de inte var bekväma med denna litterära repertoar 

(McCormick, 1994). Jag upplever att de kände sig påverkade i sina svar utifrån att jag stod 

bredvid dem och hjälpte dem. Men detta är enbart ett antagande jag gör då de inte uttryckligen 

visade att så var fallet.  

Resultatdiskussion 
Frågeställningarna har agerat som utgångspunkt till varje uppgift som eleverna har fått ta del 

av. Resultatet har exponerat att det inte har varit möjligt att besvara samtliga frågor. I avsnittets 

som följer kommer frågeställningarna att delas upp och besvaras, avslutningsvis sker en 

sammanfattning 

Diskussion av resultaten utifrån frågeställningarna 

Hur kan jag som undervisande lärare se en utveckling av elevers läsmotivation om den 

skönlitteratur som väljs utgår från deras intressen? 

Tack vare att jag genomförde lektionen i mitt eget klassrum kunde jag även ta i beaktande 

händelser som skedde ute på raster eller vid andra förflyttningar. Vi började, som jag beskrev 

under Resultat och analysavsnittet, varje dag med tyst läsning i ungefär 20 minuter. Om 

eleverna sovit dåligt, ätit dåligt till frukost eller hamnat i konflikt innan skoldagen började 

visste jag att detta skulle kunna påverka den tysta läsningen. Om man betraktar detta i ett vidare 

perspektiv kan man se att flertalet elever förlorar viktig studietid under fler tillfällen än 

läsningen. En elev som ej ätit frukost på morgonen eller som väljer bort en stor del av lunchen 

påverkas i sin möjlighet att prestera under resterande tid på skolan. Jag har även noterat att 
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elever som hamnat i konflikt under rasten har problem att fokusera på uppgiften framför dem 

oavsett uppgiftens natur.  

Vid de tillfällen då det började närma sig ett nytt biblioteksbesök var flera elever utan bok att 

läsa då de hunnit läsa ut sin tidigare valda. Ofta kunde detta påverka elevernas fokus under den 

tysta läsningen då de återgick till gamla mönster med att gå omkring i klassrummet, välja en 

bok för att direkt byta och så vidare. Jag eller fritidspedagogen fanns där som stöd för att hitta 

en ny bok att läsa men deras motivation till läsning var aldrig lika stark som den vid 

biblioteksbesöken. Direkt efter besöket på biblioteket vände uppträdandet och eleverna hittade 

återigen fokus till att läsa sina lånade böcker. Min upplevelse av detta händelsemönster är att 

det berodde på att eleverna inte fick vara delaktiga i beslutet av bok i samma utsträckning. På 

biblioteket fanns det ett avsevärt större utbud och de kunde alltid upptäcka nya böcker som de 

inte erfarit tidigare. 

I klassrummet märktes det en påfallande skillnad redan efter andra veckan. Eleverna kom in i 

klassrummet på morgonen, tog direkt sin bok och satte sig sedan vid sin arbetsplats. Deras 

sense of agency hade redan stärkts och de visste direkt vad de skulle göra. Motivationen till 

läsning var hög hos alla utom elev 3 som, trots stöd och hjälp vid lånandet av bok, inte visade 

någon förändring i hens inställning till läsning. Jag samtalade ofta med denna elev om 

anledningen till att hen visade ett motvilligt beteende till läsning. Trots mina varierade frågor 

lyckades jag inte hjälpa eleven till en slutsats. Hen sa bara att ”det var tråkigt att läsa”, ” jag 

tycker inte om att läsa” eller ”jag kommer inte läsa”. Tidigare bedömning av elevens kunskaper 

inom läsning visar att hen, trots sin motvilja, är en godkänd läsare för årskurs 1. Elev 15 som 

tidigare upplevt sig själv som en icke läskunnig var bland de som snabbast tog fram sin bok och 

började läsa, hen använde sig av den estetiska läsningen som Rosenblatt (2002) förordar. 

Denna elev uttryckte flertalet gånger att böckerna vi lånat sist var allt för enkla och hen 

önskade få böcker om innebandy då det var ett intresse. Här kan man se Guthries (2011) och 

Smiths (2000) teorier om att intresset är nära kopplat till motivationen. Det jag inte ser med 

denna elev är Westlunds (2009) och Fridolfssons (2015) beskrivning av problemet med att de 

elever som är svagare läsare gärna söker sig till texter som inte utmanar deras ordförråd. Denna 

elev har sedan studiens start ökat i sin motivation och även utvecklat sin self-efficacy 

(Skolverket, 2017b). Min tolkning av denna utveckling är att eleven känner sig trygg i sin 

avkodning av bokstäver och ord och börjar inse vilka upplevelser som gömmer sig inom de 

skönlitterära texterna. 

Vid det andra biblioteksbesöket, efter studiens avslut, var jag tyvärr frånvarande och en vikarie 

lät eleverna låna de böcker de önskade, utan någon koppling till studiens syfte eller intresse för 

läsning. Det visade sig att då eleverna själva fick välja böcker var det en majoritet av eleverna 

som fortfarande kände de positiva effekterna av studiens syfte. Tyvärr var det också en liten 

del, inklusive de elever som uppvisat en lägre motivation till läsning, som tog chansen och 

lånade andra böcker än skönlitterära.  När jag då kom tillbaka till klassen efter min frånvaro var 

stunden för tyst läsning inte tillnärmelsevis i närheten av det som den varit tidigare. Här kan 

man se Fridolfssons (2015) teori om att de svagare läsarna gärna söker sig till enklare texter 

göra sig synlig men även Roes (2014) teori om att motivationen hänger mycket på elevens 

inställning till vikten av läsning. Den vikarierande läraren berättade senare att hen ”inte tänkte 

på att det var viktigt med vad de lånade så länge de lånade något att läsa”. Utifrån detta citat 
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upplever jag att vikarien inte engagerade sig på samma vis och med samma tyngd på 

inkluderingen av elevernas intressen som jag har arbetat med under projektet. Nästa besök på 

biblioteket blir en upprepning av studiens första besök då jag frågade eleverna om vad de 

önskar läsa om och så hjälper jag dem var för sig att hitta lämpliga böcker (Giota, 2013). 

Här kommer aktionsforskningen huvudfokus in, att utvecklingen aldrig behöver nå ett slut utan 

jag kan fortsätta utveckla och undersöka områden som har behov av förändring trots att studien 

är slut (Tiller, 1999; Denscombe, 2006). Detta område är under konstant förändring då 

elevernas litterära föreställningsvärldar (Langer, 2005) förändras och de utvecklas i sina 

läsarroller desto äldre de blir (Appleyard, 1994). Med hjälp av Westlunds (2009) lässtrategier 

kan jag och eleverna utvecklas som läsare och gemensamt arbetar vi mot en ökad inre 

motivation. 

En tydlig förändring som visar på en positiv utveckling är vårdnadshavares reaktioner på deras 

barns läsintresse. Under våra utvecklingssamtal nu under veckorna efter studiens avslut kom 

det fram flera positiva kommentarer om att eleverna har ökat sin läsning. Flera vårdnadshavare 

uttrycker en förundran över att deras barn gärna tar en bok istället för ett digitalt nöje. 

Föräldrarna upplever också att läsförmåga förbättrats under den här tiden. Även på biblioteket 

har eleverna fått beröm för att de upplevts vara ivriga och villiga bibliotekslånare som gärna 

frågar efter hjälp för att hitta nya och spännande böcker. 

Jag som aktionsforskare kunde även märka en skillnad i elevernas uppträdande inför ett 

kommande biblioteksbesök. De var rädda om tiden och ville inte att något skulle förstöra 

möjligheten för dem att låna nya böcker. De hade även en annan attityd inne på biblioteket och 

de uppförde sig ofta noga. På högläsningen hade vi läst en historisk skönlitterär bok men jag 

valde att bara läsa tre av böckerna och istället erbjuda dem att fortsätta läsa själv. Sista besöket 

vi hade på biblioteket satt flera elever samlade framför den bokhylla där den skönlitterära 

boken och efterföljande böcker fanns och alla var ivriga att få låna samma bok och gärna flera 

stycken i serien. Här kan man se en tydlig indikation på att Heins (2012) teori om kamraters 

förväntningar och effekten det har på elevernas motivation är en stor yttre motivationsfaktor. 

Även Williams et al. teori om att attityden till det som ska läras påverkar eleven, om eleven har 

ett eget intresse i att läsa, i det här fallet att få veta mer om huvudpersonen i serien 

Vilka arbetssätt främjar elevernas motivation för läsning? 

Jag har valt att hålla Chambers (2011) modell för läsning och boksamtal som en grund för 

studien. Jag har utgått från hans modell som helhet men valde att inte arbeta lika fokuserat med 

alla delar. Modellen var ett bra verktyg för att förstärka de insamlade data och de delar ur 

läsandets cirkel som var mer relevanta under min forskning var ”Att läsa” och ”Att välja”. 

”Reaktion/Respons” och ”Vuxenstödet” var delar som jag inte aktivt arbetade med men de fick 

ändå visst utrymme under studiens gång då eleverna visade att de gärna fortsatte med liknande 

böcker som de precis läst ut och de ville gärna berätta om det lästa. Jag fanns även där som en 

tillgänglig vuxen då de hade frågor om texten eller ny skönlitteratur.  

Jag väljer att möblera mitt klassrum till viss del utifrån böckerna och dess synlighet och 

tillgänglighet och jag ser dessutom till att finnas tillgänglig som ett vuxenstöd där eleverna ska 

känna sig trygga med att fråga om olika böcker. Jag har valt att inkludera den för att visa på hur 
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viktigt beståndet av skönlitteratur och dess mångfald även påverkar hur eleverna väljer sina 

böcker och att läsandets cirkel är väldigt snarlikt aktionsforskningsmodellen jag visat tidigare, 

allt är beroende av varandra och man arbetar efter en cyklisk tankegång utan något direkt 

avslut. 

Jag finns där som en stödjande vuxen precis som Vygotskij (1978) beskriver den proximala 

utvecklingszonen där eleverna lär sig mest optimalt. Jag använde mig av olika stödstrukturer, 

scaffolding, för att hjälpa eleverna där de befinner sig för att de senare ska klara sig på egen 

hand (jfr. Fridolfsson, 2015; Stensson, 2006; Westlund, 2009). Genom att guida eleverna 

genom deras val av skönlitteratur och stödja dem i läsförståelsen med hjälp av Westlunds 

(2009) läsarstrategier ger jag eleverna verktyg som de kan använda sig av efter studien 

avslutas, detta ökar också deras möjligheter att utvecklas i sin läsarroll (Appleyard, 1994). 

Jag har använt mig av Langers (2005) teorier om de litterära föreställningsvärldarna och jag 

använde mig också av Rosenblatts (2002) teorier om litteraturen som en upptäcktsresa för 

läsaren. I samtal med eleverna under tiden för läsprojektet kunde jag skönja en förändring i 

deras upplevelse av böckerna. Den inre motivationen ökar då eleverna känner att texterna de 

läser är meningsfulla för dem och visade sig i klassrummet som en ökad läslust (Hein, 2012; 

Smith, 2000). Jag ställde frågor till texten och de fick möjlighet att beskriva händelser ur 

texterna. Förutsättningen för att eleverna ska känna motivation till läsning är att de känner igen 

sig i de litterära föreställningsvärldar som byggs upp i texten. Eleven behöver känna att texten 

hen läser är meningsfylld och att hen känner igen sig i det som är skrivet (jfr. Guthrie, 2011; 

Roe, 2014 och Smith, 2000). Då jag valde att inkludera elevernas intressen i valet av bänkbok 

fick de möjlighet att använda sig av sin egen generella men också litterära repertoar för att 

sedan hitta, med min hjälp, skönlitteratur som passar in till deras repertoarer (jfr. McCormick, 

1994).  Genom att matcha repertoarerna undviker man att det blir icke-matchningar som leder 

till negativa upplevelser. 

Guthrie (2011) förespråkar motivation som en stark drivkraft för elevernas läsförståelse, 

särskilt den inre motivationen som hjälper elever att öka läsförståelsen. Enligt honom ökar 

förmåga att tolka och förstå texter om motivationen är hög. Taube (2007) lägger även till 

betydelsen av att eleven känner tilltro till sin förmåga. Med hjälp av verktygen som eleverna får 

från Westlunds (2009) strategier ökar deras tilltro till sin egen förmåga och de kan betrakta sig 

själva som lärande individer. Om en elev fastnar på okända ord i texten hen läser är det lätt att 

tappa en del av förståelsen för det lästa men tack vare stödstrukturerna är det enklare att hitta 

tillbaka (Westlund, 2009). 

Hur mäter jag som lärare elevers ökade läsintresse? 

Svaret på denna frågeställning behöver vinklas åt två håll. Dels resultaten som visar sig i 

dagsläget dels resultat som kan visas sig av en längre tids studie med en fördjupning av de olika 

modellerna för läsning. 

Man kan mäta elevernas ökade läsintresse genom att observera deras tysta läsning, man kan 

ställa frågor till texterna de läser och man kan föra boksamtal i form av Chambers (2011) 

Läsandet cirkel. Jag genomförde motivationsläsningsprofilen, enkäten, för att undersöka om det 

fanns en förändring i elevernas intresse för läsning. Jag kunde se att flera elever inte gärna 
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delade med sig av det de läst till kamrater, vid förslag att berätta för en kompis undvek de helst 

att göra detta och gick istället direkt tillbaka till böckerna för att välja en annan bok. Enligt 

Hein (2012) är detta en faktor som påverkar den yttre motivationen, om kamraternas reaktioner 

inte stämmer överens med elevens förväntningar blir motivationen negativt påverkad. Detta kan 

vi arbeta med i klassrummet med hjälp av till exempel boksamtal (Chambers, 2011) eller 

Rosenblatts (2002) utforskande läsning. Med hjälp av Westlunds (2009) lässtrategier kan man 

utveckla elevernas förmåga att samtala och diskutera lästa texter, dessa strategier bidrar till fler 

samtal om olika texter, både efferenta och estetiska.  

Enkäten var det verktyg som tydligast visade elevernas inställning till läsning då den var 

estetiskt vinklad. Men för att ge studien mer validitet behöver det genomföras ännu en enkät 

eller eventuellt ett nytt frågeformulär med efferenta frågor liknande för- och eftertestet. Genom 

att arbeta under en längre period, längre än studiens tidsram tillåter, kan man se en större 

förändring, eller ingen förändring alls. Resultatet av en längre studie skulle kunna bli likvärdig 

det jag kommit fram till under dessa veckor men det skulle också kunna visa sig öka elevernas 

motivation till läsning markant. 

Slutsats 
Med hjälp av elevernas intressen finns det tydliga indikationer att elevernas motivation för 

läsning ökar och deras självbild som kompetenta läsare ökar. Jag tror att nyttan av en sådan här 

studie vore att öppna upp ögonen på de lärare som har slut på verktyg för att nå fram till de 

elever som tappat intresse i den vardagliga undervisningen. Eller för att fånga alla elevers 

intressen samtidigt som man som lärare hjälper eleverna skapa egna verktyg som de kan ta med 

sig i sin fortsatta läsutveckling. 

En reflektion jag bar med mig under större delen av arbetets slut var att det inte verkar bero så 

mycket på valet av metod utan istället på närvaron som lyssnande vuxen. Det visade enkäten 

som mätte elevernas motivation till läsning. Där fanns tydliga tecken på att eleverna 

uppskattade närheten och tillgängligheten hos oss vuxna mer än metoderna vi arbetade med för 

främjandet av läsning. Detta är inte bara en vinst för eleven utan även en källa till 

kommunikation och glädje för läraren, man kan se detta som en positiv bieffekt i studien. Om 

läraren finns där som en tillgänglig vuxen och läsande person verkar eleverna öppna upp sig 

om sina läsupplevelser och detta upplever jag också i största grad vara det som påverkar 

elevernas motivation till läsning. Läraren måste skapa en arena i klassrummet som tillåter flera 

samtal om läsning och som bjuder in till mer läsning och textsamtal.  

Jag kan dessutom se möjligheter att med att använda elevernas intressen vid skönlitteraturval 

då det kommer till nyanlända som precis ska börja i skolan. Då många spelkaraktärer och 

filmer ofta är internationellt kända och många olika fritidsaktiviteter så som fotboll och ridning 

är internationellt vedertagna fritidsintressen blir texterna, som berör dessa områden, något som 

kan kopplas ihop med elevens generella repertoar. Då det genomförts med hjälp av 

aktionsforskning kan jag också fortsätta med metoden efter forskningen är avslutad för att på så 

sätt alltid hålla undervisningen uppdaterad och se till att den följer vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet.  
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Implikationer för läraruppdraget 
Med hjälp av enskilda samtal om i första hand litteratur men i andra hand om elevens omvärld, 

får läraren möjlighet att ställa frågor som kan upplevas svåra att ställa i helklass, det kan till 

exempel gälla frågor som berör det mer personliga planet hos eleven. Genom att läraren ger av 

sin tid till eleverna för att utröna vilken typ av litteratur de önskar läsa har hen samtidigt gett 

dem egen tid med läraren, något som de allra flesta elever strävar efter. Med hänsyn till att det i 

vissa klasser kan vara upp till 25 elever får man anpassa samtalen och ta tid från andra områden 

under dessa moment.  

Denna studie visar att lärare får ökade möjligheter att bredda sina kunskaper om eleverna som 

finns i klassen då de lyssnar in vad eleverna har att berätta om det de läser. Eleverna har ett 

betydande behov av att få erfara att de är sedda och hörda av läraren och dessa samtal är ett 

steg i rätt riktning. Via enskilda samtal med eleverna får läraren också möjlighet att införskaffa 

material till utvecklingssamtal och bedömningsstöd. Genom att arbeta med litteraturen och 

ställa frågor till den, både muntligt och skriftligt, får eleverna möjlighet att utveckla sin 

motivation till vidare läsning. Om läraren, som en närvarande och intresserad vuxen, samtalar 

med eleverna om olika texter de läst påverkar de också elevernas motivation i en positiv 

riktning. 

Det kan tyckas självklart att låta elevernas intressen påverka valet av skönlitterära texter men så 

är tyvärr inte alltid fallet ute i skolorna. Trots att det finns grunder för att läsningen till viss del 

ska utgå från elevernas erfarenheter och tidigare bakgrund vilket man kan läsa om i Lgr11 

(2018a). Lärare behöver åskådliggöra för eleverna att läsning är ett viktigt verktyg för att bli 

demokratiska medborgare och klara av vuxenlivet. I samhället finns det en förväntan att varje 

medborgare ska kunna läsa på ett tillfredsställande sätt. 

Förslag på vidare forskning 
Oaktat av att jag valt att inte vinkla detta arbete mot ett genusperspektiv kan jag se indikationer 

på att flera av pojkarna har ökat sin motivation till läsning tack vare inkluderingen av deras 

intressen. Om detta beror på att fler av flickorna hade ett starkt läsintresse innan eller om det 

finns en korrelation mellan intresse och läsning och genus går inte att säga utifrån detta arbete, 

utan det får ligga till grund för en annan studie. 

Jag valde att inte inkludera digitala verktyg i den här studien då det blir andra 

motivationsfaktorer som kan påverka eleverna. Detta kan dock vara intressant för en vidare 

studie i ett annat skede. Jag tror att möjligheterna med att inkludera digitala verktyg så som 

surfplatta med inläsningstjänst eller liknande program skulle öka möjligheterna för de elever 

med olika NPF diagnoser men även elever med synnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter. 

De skulle eventuellt gagnas av ett digitalt verktyg som komplement till den ordinarie 

undervisningen.
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Bilaga 1. 

Hej alla vårdnadshavare!  

Just nu håller jag på med mitt examensarbete som handlar om att öka lusten till läsningen 

genom att inkludera elevernas intresse i valet av skönlitteratur i den mån det är möjligt. Jag 

kommer genomföra ett litet läsprojekt tillsammans med klassen som består av fyra delar. Ett 

test innan läsning, sedan en period med läsning baserat på elevens intresse och sist ett efter-test. 

Avslutningsvis får de även fylla i en enkät för att undersöka deras motivation och inställning 

till läsning. Jag kommer sedan analysera dessa för att undersöka om jag kan upptäcka någon 

märkbar skillnad i eleverna svar och läsförståelse. Jag kommer arbeta med detta projekt 

parallellt med undervisningen mellan v.12-v.15 

För att underlätta detta ber jag om att ni vårdnadshavare fyller i nedan, om ni ger ert samtycke 

eller inte, och skriver under och ber ert barn ta med lappen till skolan och lämnar tillbaka till 

mig senast 18/3. Allt deltagande är frivilligt och ni kan när som helst meddela mig om ni 

önskar att ert barn inte längre kan delta i studien.  

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till mig på anna.segerstedt@xxx.se  

Tack på förhand, jag ser fram emot ett spännande läsprojekt med många roliga och intressanta 

böcker att ta del av.  

Vänliga hälsningar 

Anna Segerstedt 

 

Kryssa i rutan om ditt barn  

…får delta i intervjun.   

…inte får delta i intervjun.  

 

Underskrift (vårdnadshavare) ____________________________________________ 

 

 



 

 

Bilaga 2. 

Läs frågan, skriv svaret på raden (Fråga en vuxen om du behöver hjälp med att förstå frågan). 

1. Vad heter boken? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Vem handlar boken om? _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Vad finns det för problem i boken? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Vem var ond/god i boken? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Hur slutade boken? ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



 

 

Bilaga 3.  

Motivation to Read Profile – Motivationsläsningsprofil 

5. Jag tycker om att läsa böcker… 

a. ofta b. ibland c. inte så ofta d. aldrig  

 

6. Jag berättar om böcker jag läst till kompisar…. 

a. ofta b. ibland c. inte så ofta d. aldrig  

 

7. Så här känner jag det då läraren fråga om vad boken handlar om… 

a. roligt b. enkelt c. svårt d. jobbigt  

 

8. Så här känns det då jag ska välja bok själv 

a. roligt b. enkelt c. svårt d. jobbigt  

 

 

 

 

 

 

 

 


