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Abstrakt 
 

Syftet med aktionsforskningen var att på längre sikt förbättra elevers läsutveckling genom att ta del av hur 
elever motiverar sina val av texter till läsning. Studien är genomförd i en årskurs 1 med 20 elever och i en 
årskurs 2 med 26 elever. Tidigare forskning visar på att elevers läsintresse har sjunkit vilket sågs som en 
problematik då det påverkade elevers läsförmåga. Därför är det viktigt att som lärare få syn på vad som 
tilltalar elever till läsning för att de ska uppleva en meningsfull läsning i skolan. Likaså att elever har 
tillgång till lämplig litteratur i sin omgivning som är anpassat efter varje elevs behov. Aktionerna 
genomfördes genom att eleverna valde texter från biblioteket där deras motiveringar diskuterades i 
mindre samtalsgrupper som dokumenterades genom videoinspelningar och ljudupptagningar. Elevernas 
motiveringar i helklass angående hur de väljer texter till läsning utmynnades i en gemensam tankekarta. 
Resultatet visade att elever använder flera strategier vid sina textval och att de i sammanhanget fick delge 
sina åsikter. Detta gjorde att de fick ta del av andras synsätt och strategier. Lärarna fick genom elevernas 
motiveringar syn på hur stöttning kan ske på ett meningsfullt sätt i undervisningen.  
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Förord 
 
Denna aktionsforskningsstudie har resulterat i många nya lärdomar samt uppmärksammat 
vikten av ett gott samarbete, vilket har gjort det möjligt att genomföra denna studie inom 
läsutveckling. Intresset för området lades till grund genom den verksamhetsförlagda 
utbildningen och avsikten att lära oss mer inom området genom tidigare forskning samt den 
egna praktiken. Till övervägande del har arbetet kring studien utförts tillsammans, vilket har 
varit ett stöd och utmynnat i nya kunskaper. Därför vill jag tacka Jasmine som har varit en 
stor glädjespridare och stöttepelare i med och även motgångar. Jag vill även tacka alla berörda 
som varit delaktiga i aktionsforskningen såsom lärare, elever, och handledare. De har tagit sig 
tid till diskussion och reflektion genom hela processen. Min familj finns även i åtanke och jag 
tackar dem för sin uppmuntran och förståelse. Efter denna studies verkställande kommer de 
åter få ta del av min närvaro.  
 
Halmstad 8 maj, 2015 
Hanna Eriksson 
 
Denna aktionsforskning har resulterat i lärdomar som har gjort att jag har fått ett annat 
perspektiv på samarbete och stöttning, vilket har gjort att studien inom läsutveckling blev 
möjlig. Med detta menat så har arbetet med Hanna berikat och inspirerat mig på så viss att 
hon har visat medmänsklighet under förutsättningar som uppkom tidigt i arbetsprocessen. 
Detta har gjort det möjligt att genomföra studien och att jag aldrig gav upp hoppet. Till 
övervägande del har arbetet kring studien utförts tillsammans. Vår gemensamma inspiration 
till studien lades till grund genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Jag vill även tacka 
alla berörda som varit delaktiga i aktionsforskningen såsom lärare, elever, och handledare. Jag 
vill även tacka våra studiekamrater Klara Rundgren och Elin Svensson som har tagit sig tid att 
samtala och ge råd, det har varit till en stor hjälp vilket jag värdesätter. Min familj och mina 
vänner finns även i åtanke och jag tackar dem för sin medkänsla och all hjälp i vardagen. 
Efter studies verkställande kommer omgivningen återigen få ta del av min närvaro. 
 
Halmstad 8 maj, 2015. 
Jasmine Walfridsson
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Introduktion 
 

Det är nästan alldeles tyst. I bakgrunden hörs bara ett svagt ljud av elever som viskar till varandra, böcker 
som det bläddras i, bokpärmar som slås ihop. Små fnissningar hörs från ett bord där två pojkar 
tillsammans bläddrar i en bok där en av dem pekar ivrigt på någonting som finns på en av bokens sidor. 
Några elever står på kö vid lånedisken och en rytmisk melodi från en dators tangenter hörs ut i rummet. 
Bibliotekarien berättar för en flicka vart dinosaurieböckerna finns när en pojke frågar efter en bok hans 
lärare redan läser i klassen. Boken plockas snabbt fram av bibliotekarien som med ett leende överlämnar 
boken.  

 
I texten ovan beskrivs en situation från ett skolbibliotek där det sker aktivitet och val av 
litteratur. Utifrån berättelsen kommer denna studie att beröra elevers motiveringar av textval 
till deras enskilda läsning samt lärarens stöttning. Det är av betydelse att lärare kan stötta 
varje enskild elev inom läsningen utifrån elevers erfarenheter och intressen, därav vikten av 
denna studie. Argument som ligger tillgrund för problemområdet är resultat från PISA 
undersökningen som visar att elevers läsprestationer i Sverige har sjunkit och blivit sämre 
gällande både flickor och pojkar (Skolverket, 2013). Även PIRLS undersökning har visat att 
elevers intresse för läsning har sjunkit, vilket är problematiskt eftersom det påverkar 
elevers läsförmåga.   
 
Alla är vi olika och det gäller att ta tillvara på dessa olikheter i skolans värld. Det finns olika 
vägar för varje elev att nå målet. Det gäller som lärare att vara medveten om sin uppgift och 
bemöta varje elev med utgångspunkt i deras förutsättningar. Andra faktorer till det valda 
området är att Skolverket (2011) nämner att undervisningen ska grundas på elevers tidigare 
erfarenheter, kunskaper och språk, vilket ställer krav på att undervisningen måste anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov. Det kan innebära att elever måste ha tillgång till olika 
typer av böcker i deras omgivning som exempelvis i klassrummet. Sanacore och Palumbo 
(2010) menar att det möjliggörs för eleverna att de kan relatera till det lästa när ett 
klassbibliotek finns tillgängligt där det tagits hänsyn till elevernas intresse vid val av böcker. 
De behöver ha böcker tillgängligt omkring sig i olika svårighetsgrader och som är utformade 
på olika sätt med bilder, textens omfång, storlek, genre för att alla elever ska ha möjlighet att 
läsa böcker som passar dem (Allington, 2012). Detta för att som Svensson (2011, s. 176) 
nämner få möjligheter att möta olika texter och genrer för att uppleva läslust, intresse och nya 
kunskaper. Lärare behöver utgå från elevers erfarenheter och deras förståelse för att det finns 
olika textgenrer (ibid.). Elevers förkunskaper kring läsning och möte med olika texter har en 
stor betydelse för deras läsförmåga (ibid.). Även Liberg (2008, s. 65) menar att det är viktigt 
att urskilja vart elever befinner sig och bygga vidare utifrån deras kunskaper och 
förhoppningsvis finns ett intresse av att läsa.  
 
I kursplanen (Skolverket, 2011) för ämnet svenska står det att undervisningen ska stimulera 
elevers intresse för läsning och främja deras lärande och kunskapsutveckling. Ett annat 
argument som ligger till grund för studien är innebörden att elever får en känsla för uppgiften 
och att den litteratur de ska läsa känns meningsfull (Nyström, 2002). Därför anser författaren 
att lärare bör stödja elever för att de ska få en möjlighet till förståelse. En viktig aspekt för 
studien är lärarens betydande roll som en stödperson i elevers närmande av texter och att 
lärare inte bör värdera elevers textval (Jönsson, 2007, s. 231- 233, 239-240).  
 
Andra faktorer som ligger till grund för vårt problemområde är betydelsen av att få ta del av 
andras uppfattningar och tankar, samt den stöttning som kan ske av en mer kompetent person 
såsom en kamrat eller lärare (Lindkvist, 2003). Även Jönsson (2001) menar att elever behöver 
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olika stöd i valet av böcker till den egna läsningen, samtidigt som de behöver få tid för att 
hitta böcker de vill läsa i skolan. Genom ledning och stöttning får elever en inspirationskälla 
hur de kan tänka och handla (ibid.). Studien I en diskussion med lärarna i studien framkom 
det att de ville dra mer nytta av eleverna i deras läsundervisning och aktualisera bokhyllorna 
efter elevernas behov samt intressen. Tidigare hade lärarna inte tagit hänsyn till elevernas 
erfarenheter eller motiveringar av textval för att se till att tillgängligheten av texter som var 
anpassade efter varje elev fanns åtkomligt. Lärarna hade tidigare valt texter till den 
gemensamma läsningen såsom högläsningen utifrån sitt eget tycke. Det uppmärksammades 
även att flertalet av de berörda eleverna i studien inte fann några tillgängliga texter i deras 
klassrum som de ville läsa vid den enskilda läsningen. Elever bytte även texter flera gånger 
vid samma lästillfälle, samt att lärarna vid fåtal tillfälle gav eleverna stöttning i deras textval. 
Eleverna hade en uppfattning av bristfälliga möjligheter att hitta lämpliga texter i 
klassrummet, lättåtkomligt till deras enskilda läsning som de vill läsa. Att samtala om elevers 
motiveringar av texter och belysa deras textval har inte varit en del av den befintliga 
undervisningen ute i verksamheterna. Utifrån diskussion med lärarna samt tidigare 
observationer ute i verksamheterna beslutades det att samtal kring elevernas motiveringar 
kunde tillföra kunskaper om hur undervisningen samt eventuell stöttning i elevernas textval 
kunde ske. Det fördes även diskussioner angående hur anordningen kring bokhyllorna kunde 
förbättras i form av lämpliga texter som passade eleverna i de berörda klasserna. Medhjälp av 
studien kan lärare bli uppmärksammade att ta tillvara på elevers motiveringar och åsikter 
kring textval för att strukturera undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Likaså att 
elever får ta del av andras synsätt kring strategier av textval.  
 

Syfte och forskningsfråga 
Syftet med studien är att öka kunskap om litteraturvalets betydelse för elevers läsutveckling. 
Detta för att kunna stötta elever i deras val av litteratur till läsning, som på sikt kan öka 
läsutvecklingen. Studien har utgått ifrån frågeställningen; Vad ligger till grund för elevers val 
av litteratur för läsning i årskurs 1-2?  

Bakgrund  
I det här avsnittet kommer tidigare forskning som är relevant för studien att lyftas fram. 
Avsnittet är uppdelat i relevanta rubriker som fokuserar på problemområdet. I studien har 
ordet textval, litteraturval och bokval använts som synonymer, vilket syftar på elevernas val 
av böcker till läsning. Ordet böcker och texter i studien har även använts som synonymer, 
eftersom många forskare i vår studie från tidigare forskning använt sig av begreppet böcker, 
men båda begreppen texter och böcker syftar på samma innebörd. När vi använder oss av 
begreppet text kommer vi syfta på skönlitterära böcker, bilderböcker, serietidningar och 
faktaböcker, vilket var de texter som eleverna gjorde sina val emellan på skolornas bibliotek.  
 

Literacy 
Begreppet literacy kommer beröras i studien kopplat till läsning och elevernas motiveringar 
av deras texter, samt den information lärarna får vetskap om genom samtalen kring elevernas 
tidigare erfarenheter. I studien kommer elevernas läsning att beröras med elevernas tidigare 
erfarenheter kring läsning, vilket är deras literacy. Barton (2007) beskriver begreppet literacy 
utifrån skildringen av en ryggsäck eftersom elever har med sig olika erfarenheter som de fått 
genom livet, vilket påverkar den enskilda elevens personliga utveckling. Elevers erfarenheter 
baseras på olika literacysituationer från perioder i livet och deras läsning ändras med tiden 
och skiljer sig åt individer emellan (Fast, 2007, s. 37). Utöver att läsa och skriva är literacy en 
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förmåga i det vardagliga livet som även innebär att kunna göra bedömningar utifrån egna 
erfarenheter från information i skrift (Eriksson Gustavsson 1997, s. 13). Eftersom elever har 
med sig olika erfarenheter i deras språkliga ryggsäck när de kommer till skolan har lärare en 
betydande roll att stödja varje elev i undervisningen (Frost, 2009, s.33). Elevers involverande 
i dialoger och lärares förhållningssätt är av vikt för att upprätthålla en stöttande 
klassrumsmiljö, vilket bidrar till en reflekterande miljö på grund av lärarens öppenhet kring 
arbetssätt vilket i sin tur bidrar till stöttning för eleverna (ibid.). I studien särskiljs elevernas 
eget intresse, exempelvis fritidsintressen som kan styras av tidigare erfarenheter (literacy) och 
begreppet läsintresse som syftar på elevernas intresse för texter och läsning.  

Utgångspunkt i elevers intressen och tidigare erfarenheter  
En av de viktigaste frågorna som finns gällande yngre människors intresse för läsning är hur 
man ska gå tillväga för att öka intresset för läsning hos de svenska eleverna (PIRLS, 2011). 
Betydelsen av forskning inom läsning samt läsintresse innebär att förutsättningar skapas för 
elevernas läsutveckling genom att som lärare kunna förse dem med material som intresserar 
och motiverar till fortsatt läsning (Svensson, 1988, s. 95). Genom att ha som mål att utvidga 
elevers läsintressen och en positiv attityd kan det medföra och inspirera dem till läsning 
genom livet och för olika syften (ibid.). Läs och litteraturintresset i Ewalds (2007, s.372) 
undersökning är heterogent där spridningen är stor när det gäller elevernas textval, läsvanor 
och även attityder kring läsning. Även Svensson (2011) har uppmärksammat stora skillnader i 
elevernas läsintresse i sin undersökning. Ewald (2007, s. 354) konstaterar utifrån sin studie att 
spridningen är stor på elevernas läspreferenser och erfarenheter kring läsning, vilket kan göra 
det problematiskt vid gemensam läsning som högläsning. Lindkvist (2003) nämner att elever 
ska utvecklas optimalt utifrån deras intresse, lärdomar och förmågor. För att elever i mötet 
med olika texter ska uppleva läslust, intresse och nya kunskaper behöver lärare utgå från 
elevers erfarenheter och deras förståelse för att det finns olika textgenrer (ibid.). Elevers 
förkunskaper kring läsning och möte med olika texter har en stor betydelse för deras 
läsförmåga (Svensson, 2011,s. 176). Det har även en betydande roll att lärare skapar en 
undervisning som är intresseväckande för en vidare utveckling hos eleven (Nyström, 2002). 
 
Det är av stor vikt att elever ser läsning som något positivt och kan känna ett intresse för 
skönlitterära böcker när det förekommer regelbundet i undervisningen såsom högläsning och 
vid tystläsning (Nyström, 2002). En avgörande faktor för att skapa mening hos elever för 
litterära verk är genom samtal där lärares förkunskaper om elevers intressen är viktiga 
(Svensson, 1988, s. 45-46). Även Snow (2002) menar att intresset för bokens innehåll, elevers 
bild av sig själva som läsare och syftet med läsningen har en stor betydelse i frågan om 
motivation. Även Stensson (2006, s. 53-55) menar att det finns en vikt i att boken passar 
läsarens syfte, att den är intressant och lagom svår för att en förståelse för innehållet ska 
infinna sig. Samtidigt menar Liberg (2008, s. 54) att utifrån hennes studie utgör en primär 
dimension i elevens läsutveckling att de har motivation, engagemang och ett intresse för 
läsning. Genom att ge elever möjlighet att uppleva litteratur som väcker tankar och frågor 
som rör dem kan det väcka lust till läsning, förstärka eller bibehålla den (Svensson, 1988, s. 
34).  

Elevers inflytande och inbjudan till läsning  
Chambers (2011, s. 198) lyfter fram att valet av en text kan styras av många olika aspekter.  
Han menar att varje läsval vi gör beror på tillgången. Det är viktigt att böckerna är åtkomliga 
och inte bara tillgängliga. Det har även en betydelse hur boken presenteras som kan påverka 
oss negativt eller positivt och även hur boken är uppställd kan påverka. Böcker som är 
bekanta när det gäller författare, serie, eller om eleven har hört om boken tidigare har 
betydelse för om elever ska bli mer intresserade av att läsa (Gambrell, 1996). När elever söker 
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och väljer litteratur själva har de en utgångspunkt utifrån egna erfarenheter och sin 
omgivning, samt texter utifrån deras egen utvecklingsnivå (Kragler & Nolley, 1996). Denna 
process bidrar till att elevers läsupplevelser upplevs enklare när de själva har gjort textvalen 
(ibid.). I Danell (2006) och Forsbergs (2000)  studie kring elevinflytande har det framkommit 
att elevers motivation för lärandet ökar genom att tillåta elever att vara delaktiga i 
lärandeprocessen. Även lärares godkännande att låta elever välja böcker till läsning själva kan 
vara en form av motivation för dem till att läsa (Kragler & Nolley, 1996). Å andra sidan finns 
det ett värde med dominerande motivation, vilket innebär att läraren kan tilldela varje enskild 
individ det läsmaterial som kan leda till intresset av fortsatt läsning (Svensson, 1988, s. 77). 
Det finns då möjlighet att öppna upp för nya genrer och olika syften inom läsningen om 
elevers läsintresse är ensidiga (ibid.). Å andra sidan menar Svensson (2011, s. 85) att 
abstrakta texter som väljs ut av enbart läraren kan göra att eleverna betraktar läsningen som 
tråkig. Det är viktigt att elevers kunskapsnivå är utgångspunkten i planering och val av metod 
där deras erfarenheter och tidigare kunskaper tas tillvara (Svensson, 1988, s. 38-39).  Att 
lärare ger elever inflytande över planeringen är av vikt, men samtidigt krävs det som Alatalo 
(2011) menar att lärare ger elever tid till läsning samt att se till att de har böcker till hands.  

Olika strategier inför elevers textval till läsning  

Inspiration inför textval genom andra 
Läsning är en social process som sker med andra viktiga personer som bekräftar, vägleder, 
stöttar och bjuder in till läsning. Dessa viktiga ”andra” i skolans värld kan vara kamrater och 
lärare (Svensson, 2011, s. 168). Även Svensson (1988, s. 22) menar att betydelsefulla ”andra” 
personers upplevelser av litterära verk och deras intresse är en viktig grundsten för barnets 
kulturella beredskap. Bekräftelse från viktiga ”andra”, behov av inbjudan, fantasi, lek, lust, 
tillgång till texter och intresse för texten, delaktighet och utmaning är betydelsefulla 
förutsättningar för att utvecklas inom läsningen (Svensson, 2011, s. 168). En elev i Svenssons 
(2011, s. 96) studie menar att det var kompisar som var inspiratörer för hennes bokval. Detta 
belyser även Ewald (2007, s. 352) och menar att eleverna väljer böcker som de tipsat varandra 
om eller böcker de sett hemma i bokhyllan. Likaså Jönsson (2007, s. 231, 233, 239-240) tar 
upp att elever inspireras av varandras bokval och tar hjälp av varandra. Cassel West och 
Knochenhauer (2006, s 46, 48) nämner att flera elever inspireras av kamrater som 
rekommenderat böcker i sina val av texter. Det framkom även att en elev fick tips ifrån 
biblioteket och en annan genom att läsa på bokens baksida när hen gjorde sitt textval (ibid.). 
Ewald (2007, s. 351, 346) nämner en elev som ibland valde att läsa samma text mer än en 
gång, vilket han motiverade med att det var bättre att läsa samma text igen då han upplevde de 
andra som tråkiga. En annan elev tittade på framsidan för att sedan läsa texten på baksidan 
innan valet gjordes (Edward, 2007, s. 357- 358). 

Inspiration inför textval genom högläsning 
Utformning av undervisningen kan enligt Lundberg och Herrlin (2005, s.63) genomföras 
genom högläsning där elever känner en gemenskap och delaktighet där de får en känsla av att 
komma nära texten. Vuxna som har en positiv inställning till läsning och ser det som en 
naturlig del av livet kan förmedla detta till barn som på så sätt kan se läsningen som en 
lustfylld upplevelse utan tvång. Därav vikten av att barn omges av vuxna som har en positiv 
inställning till läsning som fungerar som en förebild (Cassel West & Knochenhauer (2006, s. 
63- 65).   
 
Barnets intresse för läsning kan utvecklas genom den gemensamma läsningen (Liberg, 2008, 
s. 65). I Svenssons (2011, s. 71, 86, 91-99) studie blev flertalet elever inspirerade till läsning 
genom att läsa samma texter som läraren läst vid högläsningstillfällena. Även Ewald (2007, s. 
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355) nämner att flera elever väljer samma texter till enskild läsning efter att lärare läst texten 
vid högläsningen. Högläsning möjliggör att elever får ta del av texter de inte alltid klarar av 
att läsa själva (Cassel West & Knochenhauer 2006, s. 64). Elever i Jönssons (2007, s. 231, 
233, 239-240) studie har även de fått inspiration till sina bokval från de texter lärare läst högt, 
samt att lärare många gånger stöttar elever genom deras bokval med hjälp av diskussion. 
Texter som elever inte hittat själva eller anser klara av att läsa på egen hand kan upplevas 
meningsfulla och ”roliga” när lärare använder texten till högläsning (Ewald, 2007, s. 266). 
Detta kan medföra en lyssnande gemenskap i klassen även bland de elever som inte läser på 
sin fritid, vilket kan göra att de känner en lekfullhet, lust till skönlitterära texter, samt känner 
sig som en del utav läsgemenskapen (ibid.).   
 
Genom att lärare är delaktiga i lässituationer samt har kunskaper om elevers läsutveckling kan 
det medföra till medvetna val inom pedagogik och litteraturdidaktik. Det i sin tur kan hjälpa 
elever i mötet med olika läspraktiker (Svensson, 2011, s. 172-173). En lärare i Jönssons 
(2007, s. 15) studie var delaktig i elevernas lärsituationer genom att låta eleverna skriva in 
sina textval i listor. Detta för att kunna följa deras textval samt för att urskilja teman.  

Betydelsen av illustrationer 
Bilden används som utgångspunkt i mötet med texten, samt att bilder har en betydelse i de 
tolkningar som görs (Jönsson, 2007). Elever i författarens studie talade om text och bilder 
som en helhet tillsammans när elever berättade om sina texter. Även Edwards (2008) nämner 
bildens och textens förhållande, där bilden har en stor betydelse i tidigare ålder och att med 
stigande ålder läggs fokus mer på texten.  Elevers förståelse av texten ökar om det finns en 
bild som tydliggör textens innehåll. Jönsson (2007) påpekar dock att böcker med många 
bilder kan låsa fast elevernas föreställningar när det tolkar bilderna konkret. En elev i 
författarens undersökning talade om att boken var ”rolig” och påpekade de detaljrika bilderna 
som fanns (ibid.).   

Genomförande  
I följande del kommer ansats, den vetenskapsteoretiska utgångspunkten, och 
tillvägagångssättet av studien att beskrivas. Det kommer att struktureras upp med följande 
underrubriker; vetenskapsteoretisk utgångspunkt, förutsättningar, genomförande i praktiken, 
analysmetod, etiska aspekter och trovärdighet.  
 
Ansatsen som valts till undersökningen är aktionsforskning, vilket Rönnerman (2012) menar 
syftar på att kunna göra en förändring genom att utgå från egna frågor i praktiken. Författaren 
förklarar ordet aktionsforskning som ett begrepp där relationen mellan de sammansatta orden 
aktion och forskning indikerar en handling och dels forskning. Aktion beskrivs som en 
handling som ska prövas och iscensättas samt forskning som innebär att tillsammans med ett 
systematiskt arbete koppla till teorier vilket bidrar till ny kunskap (ibid.). 
 
Även Bjørndal (2005, s. 19-20) talar om att pröva idéer för att få ökad lärdom eller förbättra 
sin pedagogiska praxis, vilket är kopplingen mellan aktion och forskning inom 
aktionsforskning. Ett argument till valet av aktionsforsning som ansats är att skolan ska vila 
på beprövad erfarenhet samt vetenskaplig grund, vilket där av utgjorde en naturlig ingång till 
studien. Detta styrks även med den nya skollagen som infördes 2011 angående en utbildning 
som ska vila på en vetenskaplig grund och en beprövad erfarenhet (Rönnerman, 2012). 
Forskningen innebär att skapa sina egna teorier utifrån praktiken med hjälp av olika 
datainsamlingsmetoder. Kvalitativ ansats går i linje med studiens ändamål eftersom intervjuer 
i grupp har genomförts. Rönnerman (2012, s. 24) menar att ingen praktik är den andra lik då 
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resultaten inte kan överföras till en annan. Trots detta kan fördelar dras av de likheter eller 
skillnader som man kan få syn på genom att använda det som referens i det egna 
arbetet. Forskningen utgår ifrån datainsamlingar med hjälp av loggbok och videoinspelningar. 
Under rubriken trovärdighet lyfts fördelar och problematik kring videoinspelningar som 
metod för att samla i empiri.  

Teoretiskt perspektiv på lärande 
Med utgångspunkt i elevernas samtalande tillsammans utifrån deras textval och erfarenheter, 
har valet gjorts att anknyta till det sociokulturella perspektivet. Dysthes (1996, s.54) 
influerande av Bakhtins syn på det sociokulturella perspektiv och det ”flerstämmiga 
klassrummet” innebär betydelsen av samspel och interaktion mellan människor. Genom att 
skapa en dialog mellan eleverna sätts det centrala i det sociokulturella perspektivet i centrum 
(Säljö, 2014, s. 67). Kopplat till studien får eleverna möjlighet att vara delaktiga i ett samtal 
där varje elev får uppleva andras tankar och företeelser i utbyte med sina egna tankar och att 
läraren är en del av lyssnarna. Dysthe (1996) lyfter fram begreppet ”det flerstämmiga 
klassrummet” där lärarens röst är en av många röster som lyssnas till och där utbyte av 
kunskaper sker mellan alla deltagare i samtalet. Även Williams, Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2000) skriver om Vygotskijs syn på inlärning och utveckling. Författarna menar 
utifrån Vygotskijs teorier att barn lär sig i sociala sammanhang när det för samtal och det 
kognitiva får vara engagerat, samt där barnen får ta del av andra ståndpunkter och diskutera 
med varandra. 

Förutsättningar  
Studien har genomförts i två olika städer på två skolor som ligger centralt belägna i södra 
delen av Sverige. Studien hänvisar till skola A och skola B. Skola är A är en F-9 skola och har 
ca 550 elever. Skola B är en F-6 skola och har ca 350 elever.  
 
På skola A var det totalt 20 elever som gick i årskurs 1. I aktion 1 deltog 8 elever och i aktion 
2 deltog 14 elever. I aktion 1 delades eleverna in i två grupper med fyra elever vardera.  
 
På skola B genomfördes aktioner i årskurs 2 med totalt 26 elever. I aktion 1 deltog 10 elever 
som delades upp i grupper om 4 och 6 elever. I aktion 2 deltog 20 elever.  
 
Urvalet på de båda skolorna skedde utifrån de elever som fick medverka i studien genom det 
informationsbrev (Bilaga D) som skickats ut till elevernas vårdnadshavare för ett medgivande. 
Fokusgrupper valdes som metod eftersom samtal sker för att utbyta kunskaper, erfarenheter 
och åsikter i en social kontext, vilket knyter an till studien och den vetenskapsteoretiska 
utgångspunkten. Obert och Forsell (2008) beskriver fokusgrupp där en grupp med människor 
har fokus på en och samma fråga och ger synpunkter och värderingar på ett aktuellt ämne 
eller fråga. På så viss kan det leda till att människorna i gruppen kan få olika perspektiv på en 
och samma fråga. Dahlin- Ivanoff (2013, s.73) menar att en förtroendefull miljö är av vikt där 
en tillåtande miljö utmärker sig då fokusgrupper handlar om att individerna delar med sig av 
erfarenheter, vilket enklare sker i en tillåtande miljö. Likaså Marková m.fl. (2007) nämner 
vikten av en öppen och respekterande diskussion som tar upp sociala och relevanta frågor. 
Fördelen med att arbeta med fokusgrupper är att alla deltagare får ta del av nya insikter och 
erfarenheter hur andra tycker och tänker i en fråga eller kring ett ämne (Obert & Forsell, 
2008). Även ens egna uppfattningar kan bekräftas eller att nya perspektiv kan infinna sig 
(ibid.). I studien har öppna frågor ställts och eleverna har varit utgångspunkten i samtalet 
utifrån deras motiveringar. I samtal är det viktigt att ge barn tid till att tänka och formulera 
sig, även att inte ha för snäva frågeställningar (Doverborg & Pramling Samulsson, 2012). 
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Frågans inledning bör upplevas tillmötesgående på så vis att barnet känner ett förtroende för 
intervjuaren (ibid.). 
 
De elever som till sist medverkade i de fokusgrupper som videoinspelades gjordes ett urval 
utifrån sammansättningen av grupperna där fokus låg på förutsättningarna att alla elever 
skulle komma till tals och våga dela med sig av sina erfarenheter. Även sjukdom och andra 
aktiviteter på skolan i samband med aktionen gjorde att ett bortfall tillkom. Rennstam och 
Wästerfors (2013, s. 196) nämner att variationen och innebörden är viktigare än mängden data 
i en kvalitativ studie, där av valet av den begränsningen i antalet elever samt grupper till 
intervjuerna. På skola B var det ett bortfall på 6 elever och på skola A var bortfallet 6 elever 
Dessa elever bildade en grupp för att inte exkluderas, men de bidrog inte till studiens resultat. 
I aktion 2 medverkade totalt 34 elever där vi fått ett godkännande från vårdnadshavarna. I 
resultatet används fiktiva namn för att elevernas identiteter skall förbli anonyma under hela 
processen då vi följt de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002).  

Genomförande i praktiken  
Nedanför följer en beskrivning av genomförandet, där inspirationen har tagits ifrån 
aktionsforskningsspiral (Wennergren, 2012, s. 77) med de fyra stegen planera, agera, 
observera, reflektera (Se bilaga B). Aktionsforskningsspiralen symboliserar en ständig och 
pågående utvecklingsprocess (Kemmis, S. & Mc Taggart, 1982 refererat i Hult & Olofsson 
(red.) 2013). De olika delarna hör samman och påverkar varandra i kommande steg i 
processen som en slags formativ process (Hult & Olofsson, 2011) 
 
Lärarna på den verksamhetsförlagda utbildningen kontaktades och en diskussion angående 
elevernas intresse för läsning fördes. De framgick att flertalet elever inte engagerade sig vid 
den enskilda läsningen.  Många elever hade även uttalat sig om att det inte fanns några 
”roliga” böcker tillgängliga i klassrummets bokhylla vilket kunde tyda på att läsningen inte 
blev lockande. Detta uppmärksammades vid elevernas enskilda läsning då flera elever hellre 
ville utföra andra uppgifter istället för att läsa, samt att flera elever ägnade stora delar av 
lästiden till att byta texter, samt samtala vid bokhyllan med andra elever. Det observerades 
även att läsningen inte prioriterades i form av tid utan läsning skedde utöver den planerade 
undervisningen när eleverna var klara med de uppgifter som läraren planerat. Lauvås och 
Handal (2001) menar att tillfällen där man tillsammans reflekterar och samtalar skapar man 
förutsättningar för att den professionella kompetensen tars tillvara och vidare utvecklas och 
utmanas. Bjørndal (2005, s.21) nämner att det kollegiala lärandet är lika viktigt som det 
individuella lärandet.  

Planerade  
Studien började med att ta del av skolornas kvalitetsredovisningar för att sedan diskutera ett 
utvecklingsområde med lärare på den verksamhetsförlagda utbildningen. Rönnerman (2012) 
menar att det är den egna praktiken som sätts i fokus med de frågor som forskaren ska söka 
kunskap om när en aktion genomförs. Sedan tidigare har vi tagit del av forskning kring 
faktorer som kan påverka läsutvecklingen (Eriksson & Walfridsson, 2014) genom 
en litteraturstudie, vilket togs med i diskussionerna angående det kommande 
utvecklingsområdet som skulle genomföras på skolorna. Vi ringade in området 
läsutveckling med ett särskilt intresse kring elevernas motiveringar av valda 
texter. Genom diskussioner kom vi fram till att samtal i mindre grupper skulle gynna 
förutsättningarna för att alla skulle komma till tals, samt för att besöka skolans bibliotek. I ett 
tidigt skede involverades lärare och elever för att alla deltagare skulle få bästa förutsättningar 
kring delaktigheten. Tiller (2009) menar att ett partnerskap inom lärande innebär att alla deltar 
utifrån sina förutsättningar vilket grundar sig på tillit.   
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Agerade  
I studiens genomförande av intervjuer i grupp som ett samtal har inspiration tagits från 
Dahlin- Ivanoff (2013, s.73) fokusgrupper då interagerande är ett viktigt inslag samt för att ge 
en bild av individernas tankar kring ett ämne. Det innebär även att få kunskap genom 
individernas diskussioner, vilket ger forskare olika perspektiv (ibid.). I fokusgrupperna var 
syftet att få fram synpunkter på det som var i fokus för gruppen kring deras textval. Kvale och 
Brinkmann (2014) förklarar vikten av att skapa en atmosfär och att fokusgrupper inte handlar 
om samförstånd eller en lösning, utan att framföra olika uppfattningar i en fråga. Nedan följer 
gruppsamtalens konstruktion och genomförande.  

Gruppsamtal  
Eleverna fick på egen hand fritt välja texter från biblioteket till enskild läsning. I de mindre 
grupperna besöktes skolbiblioteken där eleverna fick ca 20 minuter på sig att välja en text. En 
grupp åt gången fick göra sina textval på biblioteket. Efter elevernas val av texter skedde ett 
samtal i mindre grupper kring deras motiveringar i ett enskilt rum.  
 
På skola A var det 8 elever som deltog varav 4 elever i vardera grupp. På skola B var det 10 
elever som deltog varav 6 elever i första gruppen och 4 elever i andra gruppen. Intervjufrågan 
som vi utgick ifrån omformulerades under de olika samtalen, men innebörden var den samma 
och utgick ifrån hur eleverna väljer texter till läsning.  
 
Videoinspelningarna på skola A ägde rum i ett grupprum med stolar utplacerade i en 
halvcirkel. Videokameran var uppställd på ett bord framför stolarna riktat mot eleverna och en 
mobiltelefon användes för extra ljudupptagning och placerades på golvet framför eleverna.  
På skola B ägde videoinspelningarna rum i ett klassrum där bord och stolar var placerade i en 
halvcirkel med kameran riktad mot eleverna. 

Utformandet av tankekartor 
Efter gruppintervjun samlades alla elever som fick delta i studien för att diskutera kring hur 
det valde texter. Varje elev fick möjlighet att delge hur de resonerar kring ett textval, vilket 
dokumenterades genom att läraren skrev ner det på en whiteboardtavla så alla kunde se. 
Genom att låta alla röster i rummet bli hörda skapades det som Dysthe (1996) menar med ett 
flerstämmigt klassrum där eleverna får utbytet av nya kunskaper.  
 
På skola A var det 14 elever som deltog och på skola B var det 20 elever. Detta resulterade i 
två olika tankekartor. (Se bilaga C). På skola A placerades eleverna ut på golvet i en 
halvcirkel framför tavlan där tankekartan dokumenterades medan eleverna på skola B satt vid 
sina bänkar vända mot tavlan. Elever som inte fick medverka av olika skäl diskuterade utan 
att det videoinspelades eller tillfördes till studien, för att eleverna skulle känna en delaktighet 
och inte exkluderas från undervisningen. Persson (2013) beskriver begreppet inkludering där 
alla elever får en möjlighet att känna delaktighet, gemenskap och meningsfullhet i skolan. 
Men för att skydda elevernas identitet (Vetenskapsrådet, 2002) har elever som inte fått delta i 
studien inte fysiskt medverkat i undervisningen för att deras röster eller kroppsligen skulle 
komma med på videoinspelningarna. Detta gjorde att eleverna fick samma undervisning 
tillsammans i grupp men utan att det videoinspelades.  

Dokumenterade  
Intervjuer i form av fokusgrupper har genomförts med elever i mindre grupper, 
loggboksskrivande samt samtal i helgrupp där en gemensam tankekarta diskuterades fram och 
skriftligt dokumenterades. Samtalen videoinspelades och tankekartan fotograferades. 
Fokusgruppsamtal har genomförts med eleverna som dokumenterades 
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genom sex olika videoinspelningar med en total inspelningstid på 61 minuter. Detta för att 
kunna granska aktionerna flertalet gånger. Rönnerman (2012) menar att insamlingen av 
data vid observation eller intervjuer underlättas genom videoinspelningar som ett verktyg, då 
möjligheten av att se samma händelser flera gånger är möjlig vilket är en fördel. 
Även Bjørndal (2005) poängterar att en videoinspelning bevarar fler synintryck än om det 
bara sker observationer.  Dokumentationen av processen har skett med hjälp av en loggbok 
som är strukturerad där tillvägagångssättet beskrivits. Bjørndals (2005, s. 64) strukturerade 
loggboksmodell 3.1 med två kolumner som fylldes i har varit en inspiration. I första 
kolumnen dokumenterades en beskrivning av händelsen. I andra kolumnen gjordes tolkningar 
och reflektioner ring händelsen där datum och tid även fylldes i. Även elevernas spontana 
tankar kring sitt textval loggbokfördes i det fall där videokameran stängts av. Gruppsamtal 
ansågs relevant då diskussioner kring elevernas textval och tankar kring hur de väljer texter 
till läsning skulle diskuteras. Samtal används i de sammanhang då man vill utgå ifrån 
elevernas tankar och resonemang om ett ämne då eleverna får utrycka sina egna erfarenheter, 
känslor och värderingar (Rönnerman, 2013).  Detta ägde rum då eleverna fick dela med sig av 
sina åsikter kring hur de valde sina texter. Ostrukturerade intervjuer har använts, vilket 
innebär att det bara ställs en väsentlig fråga och intervjupersonen får sedan möjlighet att 
associera fritt utifrån det (Bryman, 2013, s. 415). Uppföljningsfrågor har även förekommit vid 
information som behövts förtydligats eller som varit intressanta för att få svar på 
frågeställningen. Observationer ifrån praktiken innebär att skaffa sig kunskaper och iaktta vad 
som händer i vardagen, vilket samtal med elever samt intervjuer är en vanlig form för detta 
menar Rönnerman (2013).  

Reflekterade  
Diskussioner och ett reflekterande har skett kontinuerligt både muntligt med lärare på den 
verksamhetsförlagda utbildningen, samt genom loggbokskrivande. En strukturerad loggbok 
som förklaras mer ingående under rubriken dokumenterande (Bjørndals (2005, s. 64) har 
använts som dokumentation samt vid reflektion. Genomförandet och konstruktionen i form av 
videokamerans placering, elevernas placering samt kontexten dokumenterades i loggboken 
samt reflektion kring de olika momenten. Folkesson (2012) nämner vikten av att metodiskt 
reflektera över sitt görande för att ett lärande ska infinna sig. Studien har genomförts för att ta 
del av egna lärdomar utifrån praktiken i en process samt öka kunskapen om de frågor vi ställt 
genom reflektion tillsammans med elever och lärare. McNiff (2001) menar att 
aktionsforskning i praktiken inte handlar om konkreta åtgärder i olika steg.  Det innefattar 
istället en process med egna lärdomar från erfarenheter som samspelar mellan reflektion från 
praktiken och ett lärande (ibid.).  Även i görandet av tankekartorna skedde reflektion 
tillsammans med eleverna angående hur de tänker när de väjer texter till läsning, samt att nya 
synsätt belystes angående hur olika individer kan resonera kring sina textval.  

Analysmetod  
Analysarbetets första steg innefattade en transkribering av det insamlade materialet i form av 
det kommunicerade. Kroppsspråket valdes bort eftersom det inte tillförde ytterligare relevanta 
aspekter till det verbala. Videoinspelningarna (61 minuter) överfördes i skriven text vilket 
resulterade i 16 sidor i sin helhet.  Detta för att få en överblick av empirin samt strukturera 
upp det kommunicerade. I det andra steget lästes det transkriberade materialet igenom 
flertalet gånger. De delar som ansågs relevanta för frågeställning och syfte markerades med 
en färg. Rennstam och Wästerfors (2013, s.197, 202) belyser fördelen med att läsa materialet 
flera gånger för att sedan delas upp och ordnas. Ordning skapads genom att sortera materialet 
för att därefter reducera empirin för att skapa en mer koncentrerad och skärpa, vilket innebär 
en bestämd fokus på det relevanta (ibid.). Detta gjordes genom att färgkoda de delar i 
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materialet som var riktat mot vår forskningsfråga för att få en struktur på den insamlade 
empirin.  
 
Tredje steget i analysarbetet utgjordes av att stycken som färgats och valts ut skrevs in i ett 
nytt dokument för att lättare få en överblick över utdragen ur materialet. Inspiration från 
innehållsanalys har förekommit genom färgkodning för att enklare se mönster i materialet 
(Bryman, 2013). Därefter sorterades empirin in under olika teman och rubriker som var 
vanligt förekommande för att få en överblick och för att som Rennstam och Wästerfors (2013) 
menar koncentrera ordningen och vad som skulle belysas i studien. Fjärde steget bestod av ett 
första utkast av rubriker som formades för att strukturera upp och få en bättre förståelse för 
materialet samt för att få syn på skillnader och likheter. De rubriker som användes för att 
strukturera materialet var följande; bilder, igenkänning av bilder, loggbok, högläsning, 
inspireras av andra, väljer utifrån baksidan, väljer utifrån framsidan, färgrika detaljerade 
bilder och svart/vita bilder, ”kollar” efter en rolig text genom bilderna. Rennstam och 
Wästerfors (2013, s.199) menar att det är lättare att se ett mönster genom att samla liknande 
material under samma rubriker. 
 
I femte steget av analysarbetet lästes återigen materialet igenom i form av de dokument där de 
stycken valts ut som ansågs relevanta gentemot syfte och forskningsfråga, vilket sedan 
utmynnade i en tankekarta (Se bilaga D) där nyckelord från utdragen skrevs ner för att få syn 
på eventuella kategorier och nya utformningar av rubriker. Det som berörde elevernas val 
kring bilder färgades gult, det som berörde textens handling färgades grönt, textmängd blått, 
andras påverkan färgades rött och intresse färgades brunt. Utifrån tankekartan och de tidigare 
rubriker som använts för att sortera och strukturera materialet lästes materialet igenom igen 
för att se ytterligare samband och skillnader mellan rubrikerna. Materialet bör läsas ett flertal 
gånger för att få en överblick, eftersom det inte är en garanti att känna till materialet även om 
forskaren själv gjort insamlingen (Rennstam & Wästerfors, 2013, s. 197).  Detta gjorde att 
flera rubriker kunde reduceras eller struktureras till en mer övergipande kategori. De 
kategorier som bearbetades fram utifrån utdrag från transkriberingen samt tidigare rubriker 
var följande; elever som väljer utifrån inspiration, elever som väljer utifrån illustrationer, 
elever som väljer utifrån omslag, elever som väljer utifrån textmängd. Det är en omöjlighet att 
använda alla citat från intervjuer i en studie, utan ett urval skall ske (Rennstam & Wästerfors, 
2013). Å andra sidan kan inte enbart utdrag som tilltalar forskaren belysas, eftersom ett 
resultat utan problematiseringar och enkelspårighet då kan inträffa (Rennstam & Wästerfors, 
2013, s. 202).   
 
En tabell gjordes även för att tydligare se de eventuella kategorier som utformades utifrån 
materialet (se bilaga A). Resultaten som framkommit har sedan analyserats med hjälp av 
forskning där av en induktiv ingång, vilket motsvarar att få fram ett resultat som sedan 
analyseras utifrån forskning samt teorier (Bryman, 2013, s. 26-27, 340, 505). Ett induktivt 
angreppssätt innebär att koppla teori med data som samlats in från praktiken ur ett kvalitativt 
synsätt (ibid.), vilket har skett genom de gruppintervjuer och den forskning som studerats.  
 
Trovärdighet 
Studien som genomförts är en kvalitativ undersökning och begreppet trovärdighet har använts 
istället för validitet, vilket Anderson, Herr och Nihlen (2007, s. 35) menar styrker 
trovärdigheten då rätt begrepp inom aktionsforskning används.  
 
Olika metoder i form av gruppsamtal med elever, utformandet av en tankekarta samt 
loggboksskrivande har använts för att få fram empiri genom en triangulering. Detta innebär 
att mer än en metod använts vid insamlingen av empiri vid sociala händelser (Bryman, 2013, 
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s.354). Triangulering resulterar i större trovärdighet i de resultat som framkommit då 
resultatet kontrolleras med hjälp av flera metoder, vilket ökar trovärdigheten (ibid.). De 
videoinspelningar som gjorts granskades tillsammans med lärare och en diskussion fördes för 
att uppfatta om det fanns en liknande bild av de inspelade aktionerna. Videoinspelningarna 
analyserades sedan ytterligare ett flertal gånger i samband med transkriberingen som gjordes 
omgående efter aktionerna genomförts vilket ökar trovärdigheten. Öberg (2013, s.66) 
poängterar vikten av att transkriberingen sker snarast i anslutning till inspelningen eftersom 
intrycken och intervjuerna finns välbevarade hos forskaren. Även forskarna i studien har 
studerat varandras material för att öka trovärdigheten. Genom att flera personer granskade 
videoinspelningarna uppmanar det till Bjørndals (2005, s.21) ordspråk som belyser att ”fyra 
ögon ser mer än två”. Med detta menar författaren att fler personers iakttagelser samt tankar 
kan ge en fullständigare och sannare bild av verkligheten än om bara en person observerat. 
Valet av att videoinspela aktionerna utgjorde möjligheten till att titta på aktionerna flera 
gånger för att inte missuppfattningar skulle ske och för att få en mer korrekt bild av vad som 
sagts under gruppsamtalen. Bjørndal (2005) poängterar fördelen med videoinspelningar, 
vilket gör det möjligt att återigen titta på ett ögonblick som med bara observation inte hade 
varit möjlig. Även Rönnerman (2012) stödjer fördelen med videoinspelningar och att kunna 
se samtalen flera gånger. Å andra sidan menar Bjørndal (2005) att man inte får den sanna 
kopian av verkligheten då den kan uppfattas som konstlad. Under aktionerna förekom det att 
eleverna till en början uppmärksammade kameran genom att vinka och grimasera, men efter 
en kort stund låg fokus istället på samtalet och eleverna upplevdes inte påverkas av kameran 
på samma vis. Likaså att videoinspelningar skedde vid flera tillfällen kan ha skapat en mer 
naturlig miljö då videoinspelningarna gjordes då eleverna blev mer vana vid situationen. 
Eleverna har varit delaktiga under processen och på så sätt har hänsyn tagits till kriteriet 
demokratisk validitet (Anderson, Herr & Nihlen, 2007). Varje individs åsikter har varit 
viktiga och har beaktats. Detta har synliggjorts genom tankekartor och att alla elever har blivit 
uppmuntrade att föra fram sin åsikt.  
 
Under processen skapades delaktighet och engagemang hos medverkarna, vilket har en stor 
betydelse för att trovärdigheten inom forskningen ska belysas (Anderson, Herr & Nihlen, 
2007). Delaktigheten skapades genom att lärare och elever fick diskutera problemområdet 
tillsammans och att eleverna sedan fick delge hur de resonerar kring deras texval genom 
samtalen. I studien har bemötandet med alla deltagare varit på likvärdiga villkor för att 
deltagarnas erfarenheter och synpunkter ska få ta lika stor plats i processen. Detta för att 
bejaka det Holmstrand och Härnsten (2003) talar om angående den demokratiska 
kunskapsprocessen som gynnar kunskapsutveckling. 
 
I studien har roller som forskare och lärare varit starkt sammankopplade. Med detta menat har 
lärarrollen varit som ett stöd genom samtalen då relationer till eleverna har funnits sedan 
tidigare, vilket kan ha skapat en öppenhet i samtalen. Detta menar Öberg (2013) är centralt i 
kvalitativ intervjuforskning då den goda relationen lyfts fram som en viktig aspekt.  En 
svaghet i denna studie är att eleverna kan ha blivit påverkade av varandra i samtalet, vilket 
kan ha påverkat resultatet. Studiens styrka är att noggrannsamhet har skett genom hela 
studien. Detta i allt var gäller ifrån sekretess till studiens olika steg, vilket resulterar i att 
trovärdigheten ökar.  
 
En svårighet som påträffats är att ljudupptaget var begränsat från en iPad vilket är en lärdom. 
I vissa fall var det möjligt att använda mobiltelefonen som en extra ljudupptagning. En 
nackdel med gruppsamtal kan vara att eleverna blev påverkade av andras motiveringar och 
kunde då ha svårt att formulera sina egna tankar. De positiva överraskningar som uppkom var 
att många elever kunde få fram hur de tänkte genom att formulera sig på ett tydligt och 
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beskrivande sätt med hjälp av de ordförråd som de besatt. Vi ser kritiskt på aktionerna då 
intervjuer i grupp kan vara en nackdel, eftersom eleverna kan ha haft svårt att tillägga något 
nytt utifrån sig själva som kan ha inneburit att eleven istället sagt det som tagit upp. Å andra 
sidan är fördelen med gruppintervjuer att eleverna får ta del av varandras motiveringar av hur 
de väljer texter till läsning. Vi ser kritiskt på studien genom att inte kan göra uppföljningar på 
samma sätt som om vi arbetat som lärare på skolorna. Sista steget i aktionsforskningsspiralen 
som är reflektera följs inte upp fullt ut på samma sätt som om vi själva hade arbetat i 
verksamheten. Likaså att aktionsforskningsspiralen inte fortlöper med nya frågor som 
verkställs i nya aktioner, eftersom vi inte är verksamma lärare på skolorna där studien 
genomförts.  
 
Det problematiska i samtalet med eleverna var att fler följdfrågor kunde ha ställts för att få en 
djupare inblick i deras textval. Samtidigt var fokus på att eleverna var i centrum och att 
läraren endast fungerade som en samtalsledare och åhörare. Detta för att lärarna inte skulle 
leda in eleverna på ett visst svar eller tankesätt. Samtalen utgick helt från eleverna och deras 
motiveringar utifrån en bestämd fråga som ställdes och som eleverna fick associera fritt 
utifrån.  

Etiskt förhållningssätt 
I utförandet av studien har Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer följts. 
Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes då elever och vårdnadshavare blev 
informerade genom ett informationsbrev som skickades ut. De informerades om studiens 
syfte, att deras medverkan var frivillig samt att de kunde avbryta sin medverkan när som helst 
under processen. Elever samt skolor anonymiserades och fiktiva namn har använts i studien 
vilket innebär att uppgifter behandlats med stor konfidentialitet då hänsyn till 
konfidentialitetskravet har tagits. Detta har även tagits i bejaktandet genom att 
dokumentationen sparades på privata iPads för att förhindra åtkomsten för utomstående. Efter 
avslutad studie kommer dokumentationen att förstöras. Nyttjandekravet har följts då de 
uppgifter som samlats in endast används för forskningsändamålet.  
 
Resultat och analys  
Under rubriken resultat och analys resumeras utdrag från elevernas motiveringar ifrån 
intervjuerna. Tolkningar har gjorts av utdragen och frågeställningen som besvarats genom 
empirin är följande; Vad ligger till grund för elevers val av litteratur till läsning i årskurs 1-2? 
 
I resultatet kommer vi använda begreppet textmängd som syftar på i vilken mängd den 
skrivna texten förekommer i boken. Begreppet strategi kommer att användas i resultatet vilket 
syftar på elevernas tillvägagångssätt i deras val av texter och begreppet text syftar på bok. 
Följande kategorier har uppkommit genom bearbetningen av resultatet; elever som väljer 
utifrån omslag, elever som väljer utifrån illustrationer, elever som väljer utifrån inspiration, 
elever som väljer utifrån textmängden. 
 
Elever som väljer utifrån omslag 
 
Under följande kategori analyseras utdrag från samtal där flera elever valde texter med 
hänsyn till baksidan, framsidan och utifrån bekanta omslag.  
 
När läraren frågade en elev hur han tänkte när han valde en text gav eleven följande svar.  
 

Lärare: Vill du berätta hur du tänker när du väljer en bok? 
Patrik: Jag läser på baksidan.  
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Patrik berättade att han läste på baksidan när texten valdes. Detta tyder på att Patrik var 
medveten om hur han gick tillväga, dock förklarade han inte varför han läste på baksidan. 
Patriks uttalande kan tyda på att han ville ta reda på textens handling innan han valde att läsa 
texten. I analysen framkommer det även att informationen som Patrik fått reda på genom att 
läsa på baksidan kan vara avgörande om han väljer texten till läsning och vill fortsätta att läsa 
texten. I analysen uppkommer det att textvalet kan baseras på Patriks erfarenheter och 
intressen genom att Patrik granskade den skrivna texten på baksidan, vilket kan vara för att 
avgöra textens handling, samt om den tilltalar hans intresse. Å andra sidan kan han ha använt 
denna strategi för att skapa sig en uppfattning över hur författaren skriver när det gäller 
textens uppbyggnad och utseende, vilket kan ha påverkat hans val av text.  
 
Under samtalet frågade läraren Lovisa hur hon valde sin text till läsning.  
 

Lovisa: Jag kollar om framsidan ser rolig ut (…)  
 
Lovisa berättade att hon granskade framsidan om den ansågs ”rolig” och blev på så vis 
influerad av bokens framsida. Analysen visar att framsidan måste vara tilltalande för henne, 
vilket kan kopplas till tidigare erfarenheter när hon gör sitt textval. Det framkom inte om 
titeln eller illustrationerna på framsidan hade inverkan i Lovisas beslut. Å andra sidan går 
detta inte att utesluta då framsidan hade en betydelse eftersom Lovisa påpekade att den måste 
vara ”rolig”. Detta kan vara kopplat till titel eller illustrationer. Lovisas uppfattning av en 
”rolig” framsida kan vara baserat på det som kan tydas på textens framsida såsom titel, 
illustrationer, författare och färger. Vikten av att texten är ”rolig” är en prioritering som 
Lovisa ansåg vägande i hennes textval, vilket visar att hon gick in i sig själv och tog hjälp av 
sina tidigare erfarenheter.  
 
Analysen av utdragen pekar på att strategier som kan ligga till grund för elevernas textval 
genom att välja utifrån framsidan eller baksidan kan vara kopplat till tidigare erfarenheter. Det 
kan vara från både tidigare lästa texter och från egna erfarenheter från deras livssituation. 
Trygghet kan vara en orsak som ligger tillgrund till elevernas val både genom att välja texter 
utifrån liknade strategier, men även texter som har ett samband med deras egna tidigare 
erfarenheter som en igenkänning. Det kan ha ett samband med att enklare förstå textens 
handling under läsningen.  Intresset, vilket är individuellt för varje elev kan även inverkat på 
valen anslutet till ordet ”rolig”. Intresseväckande illustrationer som tydligt framgår vid ett 
första intryck av texten kan även det vara en orsak till elevernas val av texter till läsning. Det 
visar sig även genom analysen att eleverna var medvetna om deras strategier om hur de väljer 
texter som tilltalar dem till läsning. Likaså hur eleverna anträffade böcker de ville läsa vid den 
enskilda läsningen genom deras tillvägagångssätt.  
 
Elever som väljer utifrån illustrationer  
 
Följande kategori beskriver illustrationers inverkan på elevernas textval, vilket innebär bilder 
både i texten eller på omslaget.  
 
Nedanför följer ett utdrag som belyser samtalet mellan eleverna ifrån intervjun där textens 
illustrationer är en huvudsaklig faktor som inverkat på elevernas textval. Läraren nämnde att 
en del elever valde sina texter utifrån framsidan, men det framkom även att illustrationerna 
hade anspråk på deras val. Därav valet att analysera detta utdrag under följande kategori 
eftersom kopplingarna är tydligare till textens illustrationer, även om det i detta fall 
poängterar framsidan till en början.  
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Läraren lyfte en elevs strategi som tidigare nämnts i samtalet. Det framkom genom 
kommunikation att fler elever valde efter liknande strategier.  
 

Lärare: Jag tänker på det här att en del väljer sina böcker utifrån framsidan som du Katarina? 
Stina: Jag gör också ofta det. 
Lärare: Du gör också det! 
Alex: För det handlar ju liksom nästan hela tiden om det på framsidan. Så är det här i. Här ser man, här 
kommer de råttorna (Alex bläddrar och visar en bild ur boken), det står här. (Visar på framsidans titel) 
Råttor! Så där är det en bild på det (visar bilden på textens framsida). Det handlar ofta om det.  

 
I analysen framkommer det att när läraren uppmärksammade Katarinas strategi genom att hon 
valde utifrån framsidan, tillade både Stina och Alex deras tankegångar kring sina textval. 
Analysen visar att eleverna delade med sig av sina strategier och att de kan ha gjort inverkan 
på varandra i samtalet. Det påvisas i analysen att Alex drar kopplingar mellan illustrationer 
och textens handling. Kopplingarna mellan dessa två faktorer kan ligga till grund av Alex 
tidigare erfarenheter kring läsning. Det framkom att Alex tar stöttning av illustrationerna för 
att snabbt orientera sig i den skrivna texten och för att förstå handlingen. Han kopplar även 
titeln till illustrationerna, vilket han påpekade utgjorde textens handling. Å andra sidan 
framgår det inte genom samtalet, om Stina valde sin text för att illustrationen beskrev vad 
texten handlade om. Inte heller om illustrationer och textens innehåll har ett samspel. Stina 
kan även haft andra aspekter i åtanke när valet gjordes utifrån framsidan. Hon kan även ha 
blivit påverkad av andras åsikter vilket också kan ha haft en inverkan i hennes uttalanden.  
 
Nedanför följer ett utdrag av samtalet när eleven beskrev sin strategi genom att studera i 
texten efter illustrationer kopplat till att få en förståelse för handlingen.  

 
Läraren: Hur kan det hända sig att du har valt den boken? 
Julia: Jag kollade lite i den, den hade så fina bilder och jag började förstå vad den handlade om. 

 
Under samtalet visade det sig att Julia ansåg att illustrationerna hade en viktig betydelse i 
deras utformning då hon belyste att de skulle vara fina för att tilltala henne och för att hon 
skulle välja texten. Analysen visar att illustrationerna är avgörande för att Julia ska förstå vad 
texten handlar om och är en stor hjälp för förståelsen av innehållet. Genom analysen framkom 
det att textens illustrationer är starkt förenade med textens handling som en viktig aspekt i 
Julias strategi. Å andra sidan förklarade inte Julia om sin förståelse i de texter där det inte 
finns några illustrationer eller om alla hennes textval baseras på texter som innehåller 
illustrationer.  Hennes val av en text med illustrationer kan vara kopplat till en lägre grad av 
utvecklad kunskap i läsförståelse, vilket kan resultera i illustrationens betydelse som stöttning 
för förståelsen av innehållet i ett senare skede inom läsningen. Å andra sidan påvisas i 
analysen en problematik kring att svårigheter kan uppkomma utav skapandet av egna inre 
bilder på grund av de rika illustrationer som redan finns i en text. Det kan även vara 
problematiskt om Julia inte kan skapa sig egna inre bilder angående handlingen, då de 
befintliga illustrationerna kan påverka och styra henne in i textens korrekta handling. På så vis 
kan det göra att hennes egen fantasi inte får möjlighet att ta plats.  
 
Under intervjun frågade läraren eleven om hans tankegångar och val av texten. I utdraget 
nedan förklarade eleven sin strategi. 
 

Lärare: (…) Hur tänkte du när du valde den boken? (…) 
Claes: Att jag har en bok hemma, det är med typ en sådan gubbe. 
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I analysen ser vi att eleven valde texter med bekanta illustrationer ifrån textens framsida. I 
detta fall var texten bekant för eleven genom att en liknande text fanns i hemmet. En 
anledning till strategin kan vara att Claes kände sig trygg när han läser texter som är kända 
där han kan relatera till tidigare erfarenheter och illustrationer. Genom ett igenkännande av 
illustrationerna kan Claes ha kopplat detta till tidigare texter som han hade kännedom om att 
han klarat av att läsa. Analysen tyder på att textvalet kan vara kopplat till textens 
svårighetsgrad, men även att eleven fann handlingen intressant genom att ha kännedom om 
författaren och upplägget i skrivsättet. Å andra sidan påvisar analysen att illustrationen väcker 
ett första intryck och intresse av texten. Det uppkom även ifrån analysen att författaren kan 
vara bekant för Claes och att texten lever upp till hans förväntningar när det gäller att väcka 
ett intresse för läsningen.  En problematik som påvisades i analysen kan vara att Claes inte 
vågade ta sig an texter som är obekanta för honom, vilket kan leda till att han blir begränsad i 
sina textval, samt att andra genrer utesluts.  
 
Det framkom även i samtalet med en annan elev att hon valde samma text sedan tidigare 
läsning, då det inte fanns några andra texter i samma serie som hon inte tidigare läst.  
 

Lärare: Okej, hur tänkte du när du kom fram till den boken med Lasse Maja? 
Lisa: Det fanns inga andra roliga än de här två och jag har redan läst bägge två men jag tänkte att jag tar 
den ändå.  
Lärare: Så om det hade funnit någon annan Lasse Maja så hade du hellre….. 
Lisa: Så hade jag tagit den. 
Lärare: Så hade du tagit den, okej.  
 

Lisa menade på att om det hade funnits andra texter i samma serie i bokhyllan som hon inte 
tidigare läst hade hon gjort sitt val utifrån dem istället. Analysen pekar på att igenkänning av 
tidigare lästa texter kan påverka elevernas val genom att de väljer liknande böcker med 
samma illustrationer, författare eller i samma serie. Detta kan syfta på att eleverna känner en 
trygghet i att välja samma text och att de har insikt i att de tidigare klarat av att läsa en liknade 
eller samma text. Även en trygghet av att texter de funnit ”roliga” tidigare eller på andra sätt 
når upp till de krav eleverna har på en text de ska välja till läsning har en inverkan. Analysen 
tyder på att Lisa kan ha valt sin text genom att illustrationerna intresserade henne samt textens 
innehåll. Å andra sidan motiverade Lisa sitt val av precis samma text som hon läst tidigare 
med att det inte fanns några andra ”roliga” texter tillgängliga. I samtalet framgick det att om 
det funnits en text i samma serie som hon inte läst tidigare hade hon valt den före den text 
som valdes och redan lästs. Detta syftar på att Lisa i detta fall också valde text utifrån en form 
av trygghet i försäkran om att hon hade kännedom att den var ”rolig”, vilket hon uttryckte att 
inga andra texter var på biblioteket. Vi ser en problematik när elever väljer samma text som 
de tidigare läst, på så vis att om detta verkligen motiverar och intresserar eleven till läsning. 
Likaså om det tillför lika stor utmaning i Lisas fortsatta läsutveckling som att läsa en okänd 
text med en annan handling. 

Elever som väljer utifrån inspiration 
 
Under samtalet var det flera elever som berättade att de blev inspirerade av andra när de valde 
sin text till den enskilda läsningen. Elevernas inspiration kunde komma ifrån andra elevers 
textval, lärarens textval genom högläsning eller bibliotekarien. 
 
Läraren frågade eleverna hur de tänkte när de valde sina texter. En elev förklarade att om 
någon annan person hade lånat boken tidigare, om texten ansågs ”rolig” utifrån elevens 
åsikter och tyckande brukade valet baseras utifrån de strategierna. Eleven tillade även att 
textvalet kunde baseras på en liknande text som en annan person valt. 
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Lärare: Aha, okej.  Hur tänker du när du valde din bok? 
Emelie: (…) Och om någon annan typ lånat den och jag tycker det ser roligt ut i den så brukar jag också 
ta en sån bok. En likadan bok.  

 
Under samtalet förklarade Emelie hur hon reflekterade när hon valde sin text. Det 
framkommer i analysen att Emelie blev påverkad i sitt val om någon annan hade valt texten 
tidigare, vilket kunde vara en inspirationskälla. Analysen påvisar att dessa andra personer som 
inspirerade Emelie kunde vara klasskamrater som fanns till hands när hon gjorde sitt textval. 
Å andra sidan kunde det även vara läraren som många gånger befinner sig i omgivningen som 
inspirerat i sammanhanget när läraren valde texter till den gemensamma läsningen i samband 
när eleverna gjorde egna textval. När textvalen gjordes på skolans bibliotek kan även elever 
från andra klasser gjort inverkan på Emelie att välja en viss text. Analysen visar att en annan 
elev kan inspirerat Emelies textval och kan ha haft en betydande roll på så vis att hon 
upplevde sig som en likvärdig läsare jämfört med andras textval. Inspirationen kan vara en 
stöttning och leda eleven i sina textval för att på så vis komma i kontakt med texter som de 
själva anser lämpliga. Å andra sidan påvisar analysen att Emelie kunde ha valt för svåra texter 
som gjorde att hon upplever texten på ett negativt sätt som på lång sikt kan leda till att 
Emelies intresse påverkas. Emelie kan även möta texter som är för enkla som inte utmanar 
henne och på så vis gör att hennes läsutveckling inte fortlöper i lika hög grad. Analysen 
åskådliggör att flera elever hjälps åt, diskuterar och samtalar med varandra inför sina textval. 
De kan inspireras att välja liknande texter eller precis de texter som en kamrat inspekterat. 
  
I utdraget nedanför berättade en elev att hon blivit inspirerad av lärarens högläsningsbok.  
 

Klara: Jo, det var såhär att vi läser ju den här boken nu, Bröderna Lejonhjärta och då tänkte jag att den 
här boken är väldigt spännande för att när man läser den så kommer man in djupare, djupare in i sina 
drömmar så att man inte blir orolig när man dör. Utan man tror att man ska komma till nått bra land med 
sin syster eller bror. Vi läser Bröderna Lejonhjärta nu. Fröken läser den.  
Lärare: Okej 
Klara: Mm, jag lånade den för att den är så bra.  

 
Klara nämnde att hon med hjälp av texten kom djupare in i sina drömmar, vilket resulterade i 
att hon inte blev orolig inför döden. Hon berättade även att hon hade uppfattningen av att man 
kommer till ett bra land med sina syskon efter döden. Eleven nämnde att hon lånade texten 
eftersom hon ansåg texten vara bra efter hennes eget tycke. Det uppkommer i analysen att 
genom textens innehåll uppstod egna tankar kring döden när Klara kom i kontakt med textens 
handling. Klara berättade att hon hade lånat Bröderna Lejonhjärta för att den var så bra. I 
analysen visar det sig att lärarens val av högläsningsbok kan ha inspirerat Klara till textvalet. 
Klaras inspiratör kan vara läraren genom att handlingen lästes upp gemensamt i klassen. 
Utifrån analysen uppkom det att klara kan ha fattat tycke för handlingen då hon nämnde att 
Bröderna Lejonhjärta var bra och spännande. Klara kopplade textens handling till sina egna 
erfarenheter och drömmar, vilket kan tyda på att det är av vikt i hennes val genom 
igenkänning och förankring till sig själv. Texten som eleven valt kan uppfattas som nära 
relaterad till det som nämns utifrån syskon och upplevelser kring döden. Det kan ha inneburit 
en trygghet för Klara att välja en text där handlingen var bekant sedan tidigare. Analysen 
påvisar genom högläsningen att relationen mellan elev och lärare kan ha betydelse på så sätt 
att Klara i detta fall fattade tyckte för texten. Å andra sidan kan det vara textens innehåll som 
påverkade valet genom att Klara upplevde en trygghet då hon kunde relatera till texten genom 
hennes egna tankar och funderingar kring livet.  
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En elev räckte upp handen för att föra fram sin åsikt i samtalet om hur hon väljer texter till 
läsning.  

 
Lärare: Okej. Hur tänker du? När du väljer en bok på biblioteket? 
(Agnes räcker upp handen) 
Agnes: Ibland brukar jag inte hitta någon bok då brukar jag fråga Sandra 
Lärare: Och vem är Sandra? 
Agnes: Eh, hon… 
Lärare: Är det hon som jobbar på biblioteket? 
Agnes: ja 

 
Agnes berättade att hon ibland inte hittade några texter till läsning, vilket bidrog till att hon 
brukade fråga Sandra som är bibliotekarie. I analysen uppkom det att Agnes tar hjälp av 
personer som finns utanför klassrummet, vilket kan tyda på att lärare eller kamrater inte 
influerat henne i sitt textval, utan en annan utomstående person. Å andra sidan kan Agnes 
vetskap om hur hon ska gå tillväga när hon inte fann någon text till läsning på egen hand tyda 
på självinsikt då hon finner stöd hos bibliotekarien för att hitta en text. I analysen uppkommer 
det även att bibliotekarien kan ha påverkat Agnes genom att tidigare ha presenterat böcker i 
olika sammanhang. Detta kan ha gjort att hon har skapat en tillit till bibliotekarien och sökte 
stöd i sitt textval på så vis. Analysen hänvisar på att eleverna är vana vid att ta hjälp av andra, 
både vuxna och barn för att hitta lämpliga texter. De vänder sig inte bara inåt mot sig själva i 
sina val utan även utåt och tar hjälp av de personer som finns i sin omgivning. 
 
Elever som väljer utifrån textmängd 
I kategorin nedan beskrivs ett utdrag där textmängden, vilket innebär omfånget av den skrivna 
texten i form av ord och meningar har en betydelse för textvalet.  
 
Under ett annat tillfälle i samtalet frågade läraren en annan elev hur han tänkte när han valde 
en text.  
 

Lärare: (…) Hur tänker ni då när ni ska välja en bok? (…)  
Jakob: Jaa ehh.. kollar (…) hur mycket text de har om det är lite text så tar jag inte den om det är massor 
med text tar jag inte den.. Det ska vara lagom 
 

Jakob förklarade att han tittade efter textmängden och att han inte valde texten om det var 
liten textmängd eller stor textmängd, då han utryckte att textmängden skulle vara lagom i 
hans tycke. Analysen visar att Jakob själv är medveten om hur mycket textmängd han kräver 
för att han ska välja en text. Även att Jakob har erfarenheter sedan tidigare textval och har 
därför en uppfattning om den textmängd som är lämplig till hans läsning.  Jakob kan även ha 
mött texter med för lite textmängd som då inte har innehållit tillräckligt mycket information 
och han kan på så vis ha ansett att handlingen blev innehållslös, vilket kan bidra till att Jakob 
inte fått någon utmaning. Å andra sidan kan Jakob ha mött textmängder som har varit för 
svåra som har gjort att han har fått insikt i sin förmåga i att bedöma textmängden till hans 
läsning. Det framkom att Jakob krävde rätt mängd av text för att han skulle förstå handlingen 
och att stöttningen i textmängden hjälper han i läsprocessen.  
 
I utdraget nedanför berättade en elev hur textmängden gjorde en inverkan på valet.  
 
           Maria: Jag tycker att de ska vara roliga och de ska inte vara så tjocka, de ska vara typ mittemellan.  

Lärare: Hur är en bok som är mittemellan ungefär tycker du? 
Maria: Så här liten typ (visar med händerna).. och..och..  em.. Jag brukar b..b.. bläddrrr.. jag bruka öppna 
boken och kolla hur mycket text det finns och hur är bilderna om det finns bilder. Och sånt. 
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Maria berättade att texten skulle vara rolig och inte för tjock, den ska vara mittemellan. 
Läraren frågade hur hon menade. Maria uttryckte att texten skulle vara mittemellan och 
visade därefter med händerna. Maria berättade även att hon bläddrade i texten efter textmängd 
och illustrationer. Analysen visar att Maria kombinerar flera olika strategier i sitt textval och 
gör valen utifrån sig själv. Både handlingen på så sätt att Maria nämner att texten ska vara 
rolig och även textens struktur i form av hur texten är uppbyggd med textmängd och tjocklek 
är av vikt i hennes val. Analysen visar att tjockleken kan ha betydelse på så sätt att det kan 
styra lästiden och hur lång tid Maria vill ägna åt samma text. Det kan tyda på att Maria kräver 
en variation i sin läsning och läser hellre flera korta texter än en text som kräver mer tid och 
är längre på grund av tjockleken.  
 
Eleverna i analysen var medvetna om textmängdens betydelse för att förstå handlingen. De 
hade även vetskap om deras egna förmågor. Eleverna hade även insikt i deras 
kunskapsutveckling genom att kunna bedöma rätt textmängd som passar dem och hade rätt 
utmaning. Eleverna var även medvetna om den tid de vill lägga på samma text för att skapa en 
variation i läsningen genom textens tjocklek. Det fanns ett samspel mellan textmängd och 
textens tjocklek som hade inverkan i valen. Flera strategier kombinerades i valet kopplat till 
textmängden.  

Sammanfattning av resultat  
Eleverna kan använda flera strategier vid sina textval. Några elever valde texter utifrån 
omslaget, där framsidan och baksidan var i fokus. Andra elever valde utifrån textens 
illustrationer på textens omslag eller i texten. En del elever gjorde sina val utifrån inspiration 
från andra såsom kamrater, lärare och bibliotekarie.  Det var även några elever som utgick 
ifrån textmängden och hade en betydelse för deras textval. Elevernas diskussioner av textval i 
grupp gör att de får möjlighet att lyfta sina tankar kring sina strategier och motiveringar, samt 
att få ta del av andras synsätt. Detta kan bidra till att eleverna får andra infallsvinklar hur man 
kan tänka sig välja en text. Läraren får också syn på hur man genom deras motiveringar kan 
stötta dem samt utforma undervisningen efter varje elevs behov. 
 
Diskussion  
Studiens slutsats är att elevers literacy synliggörs både elever emellan och med lärare genom 
att delge varandra erfarenheter kring textvalen i en social kontext utifrån det sociokulturella 
perspektivet. Detta kan utnyttjas i vidare planering av läsundervisningen som stöd och även 
litteraturens tillgänglighet i elevernas omgivning i skolan. Elever har en god självinsikt 
genom medvetenhet kring sina strategier. Dessa strategier skiljer sig åt och är individuella för 
eleverna.  
 
Elever poängterade ordet ”rolig” i samband med texter och vikten av detta. Ordet kan kopplas 
till elevernas literacy och tidigare erfarenheter på så sätt att de tog hjälp av sina erfarenheter 
för att avgöra om en text ansågs ”rolig” utifrån deras eget tycke. Frost (2009, s. 33) menar att 
literacy syftar på elevers olika språkliga erfarenheter som de har med sig till skolan och 
lärarens roll att ta till vara på detta för att stödja dem i undervisningen. Detta kan vara elevers 
erfarenheter kring texter som de tidigare mött i ett socialt sammanhang som de får delge 
varandra och även få syn på nya synsätt. Detta riktar sig till det sociokulturella perspektivet 
likaså det Frost (2009) menar med ett stöttande klassrum. Det innebär att lärarens 
förhållningssätt och elevernas involverande i dialoger bidrar till en reflekterande miljö och en 
stöttning för eleverna i undervisningen (ibid.). Det kan leda till större läsintresse om eleverna 
får tillgängliga texter som uppmanar dem till läsning genom att som lärare ha tagit del av 
deras åsikter och vad de letar efter när de ska välja texter till läsning. Läraren kan då 
tillsammans med eleverna se till att det finns lämpliga texter tillhands i klassrummet som 
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lever upp till alla elevers förväntningar. Sanacore och Palumbo (2010) menar att det 
möjliggörs för eleverna att de kan relatera till det lästa när ett klassbibliotek finns tillgängligt 
där det tagits hänsyn till elevers intresse vid val av böcker. Utifrån diskussioner med lärare 
och observation ute i verksamheten synliggjordes att eleverna lämnade tillbaka texter flera 
gånger under läsningen. Detta kan vara kopplat till att texterna inte motsvarade deras 
förväntningar på de texter som fanns tillgängliga. Möjligheten att elever känner större intresse 
för texter görs om de tillgängliga texterna når upp till deras förväntningar och uppfyller 
kraven av elevernas textval. Det problematiska är om det skiljer sig åt i elevernas strategier 
vilket kan innebära att läraren bör ha alla dessa strategier i åtanke. Detta för att en form av 
tillgänglighet av texter som är anpassat efter varje elev ska infinna sig. Å andra sidan kan 
elever vara en stor tillgång när klassrummets bokhylla ska förnyas, när texter till enskild och 
gemensam läsning ska genomföras genom att låta dem vara delaktiga kring detta. Delaktighet 
kan leda till en form av inspiration elever emellan vilket har visat sig ha en betydelse i flera 
elevers textval.  
 
Elevernas motiveringar av texter visade sig i studien vara en lärmiljö genom att eleverna och 
lärarna fick ta del av varandras åsikter och tankar under samtalen. Samtal mellan lärare och 
elever som synliggör elevernas förkunskaper och intressen är av betydelse för att skapa 
mening för litteratur (Svensson, 1988, s. 45-46). Det visade sig att eleverna tar hjälp av 
varandra genom att inspireras av andra som en viktig inspirationskälla. Studiens resultat visar 
att personer som inspirerar andra till att välja en text kan bero på att de fungerar som en 
förebild, vilket innebär att det krävs en relation mellan personerna. Utifrån ett socialt 
sammanhang i utbyte av åsikter och tankar bidrar det till nya infallsvinklar för individerna 
vilket kan ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Williams, Sheridan & Pramling 
Samuelsson (2000) talar om Vygotskijs teori genom att elever lär sig i sociala sammanhang 
då samtal är engagerat där de får ta del av andras förklaringar i en diskussion. 
 
I studiens resultat framgick det även utifrån det sociokulturella perspektivet att eleverna blev 
influerade av lärarna genom högläsningen i en social kontext, då de valde liknande texter till 
sin enskilda läsning. Likheter kring detta fenomen synliggörs även i Svenssons (2011) studie 
då elever valde samma texter som läraren läst. Även Ewald (2007) beskriver att elever valde 
samma texter till den enskilda läsningen med utgångspunkt från högläsningen. I studien ser vi 
att eleverna kan ha blivit intresserade av läsning genom att inspireras att välja liknade eller 
samma texter som vid högläsningen. Liberg (2008) menar att genom högläsningen kan ett 
intresse för läsning utvecklas. Även författare som Jönsson (2007) har uppmärksammat 
liknande resultat angående högläsning som utgångspunkt i elevers val i sin studie. 
Problematiken med att elever inspireras utav högläsningsboken är att elever får en inblick av 
handlingen och innehållet, men inte utav textens uppbyggnad och struktur. Elever som väljer 
samma text kan stöta på problem om innehållet i form av textens struktur inte motsvarar 
elevens läskunskaper, samt att texten inte lämpar sig i förhållande till elevens läsutveckling. 
Högläsning kan å andra sidan innebära att elever får möjligheten att möta texter de inte klarar 
av att läsa på egen hand (Cassel West & Knochenhauer 2006, s. 64). Även Ewald (2007, s. 
266) belyser i sin studie att elever kan uppfatta texter de inte klarar av att läsa på egen hand 
som meningsfulla när texterna läses i ett annat sammanhang som vid exempelvis 
högläsningen.  
 
Studien visar att eleverna intresserat sig för handlingen genom högläsningen, dock bör lärare 
vara medvetna om vart eleverna befinner sig och hur textvalen på så vis kan stöttas. 
Medvetenheten om elevernas strategier kring textval har en betydande roll genom att som 
lärare kunna förhindra att elever känner ett misslyckande i samband med textvalet. En form 
av misslyckande kan innefatta att textens struktur blir ett hinder. Detta på grund av elevens 
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val som gjorts utifrån inspiration från högläsningen då elevens kunskapsnivå inte stämmer 
överens med textens uppbyggnad. Det har betydelse att boken stämmer överens med elevers 
syfte, intresse samt att den uppfyller rätt svårighets grad för att en förståelse för innehållet ska 
infinna sig (Stensson, 2006, s. 53-55). Där av vikten att lärare som Svensson (1988, s. 38-39) 
menar har eleverna som utgångspunkt i planeringen och i val av metod där deras erfarenheter 
och tidigare kunskaper tas tillvara. Å andra sidan finns det en vikt i att låta eleverna välja 
litteratur utifrån sig själva för att bevara intresset och motivationen för läsningen (Kragler & 
Nolley, 1996). Samtidigt menar Snow (2002) att orsaker som har betydelse för elevers 
motivation till läsning är deras intresse för bokens innehåll, elevers bild av sig själva som 
läsare och syftet med läsningen.  
 
I samtalet belyses olika strategier inför ett textval, men även olika textgenrer. Då elever 
motiverar sina textval kan de få syn på andra textgenrer som kan intressera dem. Lärare kan 
även bli medvetna om hur de kan influera eleverna och inspirera till nya textgenrer. Svensson 
(2011, s. 176) poängterar elevers möte med texter och att lärare behöver utgå från elevers 
erfarenheter och vidga deras perspektiv på textgenrer för att läslust, intresse och nya 
kunskaper ska infinna sig. Elevers literacysituationer baseras på olika perioder i livet och 
skiljer sig åt individer emellan, även deras läsning förändras med tiden (Fast, 2007, s 37).  I 
den sociala kontexten kan både lärare och elever dra nytta av de skillnader och likheter som 
reflekteras i deras val. För att lyfta elevers intresse och på så vis motivera till fortsatt läsning 
kan lärare ta användning av elevers textval och utforma undervisningen efter detta.  
 
Lärarna i studien framhöll läsning och litteratur som något positivt och kan ha förmedlat 
denna bild till eleverna genom att ha uppmärksammat elevernas motiveringar av texter samt 
visat ett intresse. Läraren kan även ha förmedlat en positiv bild av texter och läsning, genom 
att intressera sig för elevernas textval och motiveringar. En vuxen som har en positiv 
inställning till läsning kan förmedla denna bild genom att elever ser läsning som något 
lustfyllt och som en naturlig del av livet (Cassel West & Knochenhauer, 2006, s. 63-65). 
Även Svensson (1988, s. 95) menar att ett mål att utvidga elevers läsintressen och en positiv 
attityd kan medföra och inspirera dem till läsning genom livet och för olika syften (Svensson, 
1988, s. 95). Studien visar att elevernas åsikter blir hörda, uppmärksammade och att lärare 
samt elever få ta del av nya infallsvinklar i samtalet om deras textval vilket uppfattats positivt. 
Även Dysthe (1996) ser vikten av ett flerstämmigt klassrum vilket innebär att både lärare och 
elevers röster blir hörda för att utbyta kunskaper i ett samtal.  
 
Resultatet tyder på att texternas tillgänglighet och åtkomlighet kan vara en begränsning i 
elevers textval, då elever gärna väljer samma text som tidigare eller liknade texter. Flertalet 
elever valde texter utifrån framsidan då placeringen kan ha varit en faktor som inverkade på 
så sätt hur texten var uppställd på biblioteket. Utifrån elevernas motiveringar lyfts det fram att 
flera elever valde en text på grund av framsidan. Det problematiska med deras strategi kan 
vara hur tillgängliga deras texter var i form av placering och om detta påverkade deras val. Då 
framsidan har en betydelse för elevers textval kan textens placering i skedet när valet ska 
göras ha en betydelse för om eleven väljer texten. Texter som är placerade med framsidan utåt 
kan bli mer attraktiva och ge eleverna ett första intryck tillskillnad från texter som är 
placerade med endast pärmen utåt. Chambers (2011, s.198) menar att ett textval kan styras av 
flera aspekter såsom att texten är åtkomlig samt hur den är uppställd och presenteras. Lärare 
bör därför ha detta i åtanke då texter placeras ut i klassrummet och att det finns lämpliga 
texter tillgängliga som motsvarar varje elevs behov. Även Svensson (1988, s.95) menar att 
lärare kan förse elever med material som intresserar och motiverar eleverna till fortsatt 
läsning.  
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Studien visar att elevernas erfarenheter gör inverkan på deras val på olika sätt som yttrat sig 
genom att de väljer utifrån bekanta illustrationer. Detta kan vara kopplat till tidigare läsning 
eller andra sammanhang som de bemött i livet. Elever kan finna stöttning i tidigare 
erfarenheter, vilket kan vara kopplat till att eleven känner en relation till textens handling.  
Elevers erfarenheter som utgångspunkt i deras textval har även visat sig i Kragler och Nolleys 
(1996) studie. Detta bidrar till en läsupplevelse när elever väljer och söker litteratur på egen 
hand (ibid.). Elever kan även se ett samband mellan faktorer som titel och illustrationer 
utmynnar i textens handling. Denna erfarenhet kan användas i elevens textval och kan grunda 
sig på att eleven har kännedom om hur texten kan vara konstruerad och genom det få 
vetskapen om textens handling. Elever som inte ser ett samband mellan de faktorer som 
indikerar i textens handling kan ha mindre kännedom om textens uppbyggnad.  
 
Lärare ger förutsättningar genom sin planering av undervisningen till både tid för läsning och 
samtal kring elevers textval för att de ska kunna inspirera varandra. Inspiration från andra har 
visat sig har en stor inverkan på textvalen, vilket kan vara en form av stöttning. Om elever 
inte får stöttning från omgivningen kan det leda till att eleverna får svårare att hitta texter till 
sin enskilda läsning, samt att de inte blir uppmuntrade i sina textval. Även Svensson (2011, s. 
168) poängterar vikten av en bekräftelse, vägledning och stöttning ifrån personer i elevers 
omgivning då läsning sker i en social process. Ur det sociokulturella perspektivet ska man 
inte försöka finna den perfekta metoden för lärande, istället kan man försöka belysa och finna 
metoder som fungerar och arbeta vidare utifrån dessa (Säljö, 2014 s. 16). Elevers 
involverande i dialoger och lärarens förhållningssätt är av vikt för att upprätthålla en stöttande 
klassrumsmiljö, vilket bidrar till en reflekterande miljö på grund av lärarens öppenhet kring 
arbetssätt vilket i sin tur bidrar till stöttning för elever.  
 
Avslutningsvis belyses betydelsen av elevers och lärares öppenhet och samverkan i en social 
kontext där samtal och åsikter utbyts för att ett lärande ska skapas. Nya kunskaper utbyts 
genom flera individers motiveringar av literacy kring läsning och texter som lärare kan stötta. 
Stöttningen ska ske i elevers textval samt att lärare ska se till att lämpliga texter finns 
tillgängliga och åtkomliga. Även att elevers kunskaper och deras erfarenheter är 
utgångspunkten i läsundervisningen.  

Didaktiska implikationer 
Aktionsforskningen bygger på specifika förhållanden men kan överföras till andra 
verksamheter och klasser. Rönnerman (2012, s. 24) menar att ingen praktik är den andra lik 
då resultaten inte kan överföras till en annan. Trots detta kan fördelar dras av de likheter eller 
skillnader som man kan få syn på genom att använda det som referens i den egna studien 
(ibid.). Denna studie uppmärksammar lärare att ta in elevers åsikter inom läsningen såsom 
motiveringar av valda texter för att positivt kunna påverka läsutvecklingen genom stöttning 
och texters tillgänglighet. Det gäller att lärare ute i verksamheterna är medvetna om att 
elevers literacy och tidigare erfarenheter har en inverkan. Detta gör att läsundervisningen kan 
anpassas efter alla elevers behov och förutsättningar. Vidare forskning bör fokusera på 
betydelsen av lärares planering av läsundervisningen genom att ge eleverna tid till läsning, 
samt lärares attityd till elevers literacy som en del av läsundervisningens grund. 

Egna lärdomar  
Genom att ta del av elevernas åsikter och resonemang av hur de väljer texter till läsning kan 
vi som lärare stötta eleverna i deras val, ta in elevernas intressen och tidigare erfarenheter vid 
val av texter till den gemensamma läsningen, samt aktualisera bokhyllan som finns i 
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klassrummen. Detta för att på lång sikt förbättra läsutvecklingen, genom att eleverna har en 
positiv bild av läsning och stöttande lärare som kan ta del och hjälpa dem i sina val av texter.  
 
Utifrån handledningstillfällen har vi fått ta emot och ge respons på andras studier. Det har 
varit givande på så sätt att vi har fått nya infallsvinklar när andra granskat studien med andra 
ögon. Andra studenter har gjort det möjligt att förbättra studien genom den respons vi har fått 
ta del av och genom diskussioner. Vi ser även vikten av att reflektera tillsammans med andra 
för att se empirin från olika perspektiv, bearbeta den, få nya insikter och kunskaper inom 
området. Detta har skett genom reflektion och diskussion med lärare på fältet vilket har 
inneburit både ett lärande tillsammans och enskilt.  
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Bilagor 

Bilaga A:1 
 
 

Informationsbrev 
 
Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 
Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det 
innebär att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till 
utbildningen. Våren 2015 kommer en student som går sin sista termin på 
lärarutbildningen att genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Studenten 
kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också tillsammans med 
klassläraren dokumentera undervisning i syfte att identifiera ett utvecklings- 
område. Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med 
mera. Det insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt 
vedertagna principer vilket till exempel innebär att elever och lärare 
avidentifieras och att dokumentationen endast användas för utveckling och 
utbildning. Vi vill avslutningsvis betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte 
att gagna alla barns utveckling och lärande. 
Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall 
kunna planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt 
godkännande. 
 
Vänliga Hälsningar 
Anki Wennergren (Utbildningsledare) 
Mail:opdjdlkjdskfjlskdjflksdjfklsdjflkdjsflkj 
 
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
      JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 
 
Vårdnadshavare för:……………………………………………………………… 
 
Datum 
 
…………………………………………………………… 
Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga B:1 
 

Aktionsforskningsspiral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fritt från (Wennergren, 2012, s. 77) med de fyra stegen planera, agera, observera, reflektera  
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Bilaga C:1 

Tankekartor  
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Bilaga D:1 

Tankekarta (vid analysarbetet)  
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Bilaga E:1 

Analystabell  
 
Datainsamling Nyckelord Kategorier 
Lärare: Vill du berätta hur du 
tänker när du väljer en bok? 
Patrik: Jag läser på baksidan.  
 

Baksidan Omslag 

Lovisa: Jag kollar om framsidan 
ser rolig ut (…)  
 

Framsidan Omslag 

Lärare: Jag tänker på det här att 
en del väljer sina böcker utifrån 
framsidan som du Katarina? 
Stina: Jag gör också ofta det. 
Lärare: Du gör också det! 
Alex: För det handlar ju liksom 
nästan hela tiden om det på 
framsidan. Så är det här i. Här ser 
man, här kommer de råttorna (Alex 
bläddrar och visar en bild ur 
boken), det står här. (Visar på 
framsidans titel) Råttor! Så där är 
det en bild på det (visar bilden på 
textens framsida). Det handlar ofta 
om det.  
 

Framsidan – utmynnade i 
kategorin illustrationer för 
eleven förklarar sin 
motivation tydligt 

Illustrationer 

Läraren: Hur kan det hända sig att 
du har valt den boken? 
Julia: Jag kollade lite i den, den 
hade så fina bilder och jag började 
förstå vad den handlade om. 
 

Kollar lite och förstå 
handlingen 

Illustrationer 

Lärare: (…) Hur tänkte du när du 
valde den boken? (…) 
Claes: Att jag har en bok hemma, 
det är med typ en sådan gubbe. 
 

Igenkännande  Illustrationer 

Lärare: Okej, hur tänkte du när du 
kom fram till den boken med Lasse 
Maja? 
Lisa: Det fanns inga andra än de här 
två och jag har redan läst bägge två 
men jag tänkte att jag tar den ändå.  
Lärare: Så om det hade funnit någon 
annan Lasse Maja så hade du hellre….. 
Lisa: Så hade jag tagit den. 
Lärare: Så hade du tagit den, okej.  
 

Tidigare läst Illustrationer 

Lärare: Aha, okej.  Hur tänker du 
när du valde din bok? 
Emelie: (…) Och om någon annan 
typ lånat den och jag tycker det ser 
rolig ut i den så brukar jag också ta 
en sån bok. En likadan bok.  
 

Inspirerad av andra Inspirerad 
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Tess: Jo, det var såhär att vi läser 
ju den här boken nu, Bröderna 
Lejonhjärta och då tänkte jag att 
den här boken är väldigt spännande 
för att när man läser den så 
kommer man in djupare, djupare in 
i sina drömmar så att man inte blir 
orolig när man dör. Utan man tror 
att man ska komma till nått bra 
land med sin syster eller bror. Vi 
läser bröderna lejonhjärta nu. 
Fröken läser den.  
Lärare: Okej 
Tess: Mm, jag lånade den för att 
den är så bra.  
 

Inspirerad av igenkännande 
och andra 

Inspirerad 

Lärare: Okej. Hur tänker du? När 
du väljer en bok på biblioteket? 
(Agnes räcker upp handen) 
Agnes: Ibland brukar jag inte hitta 
någon bok då brukar jag fråga 
Sandra 
Lärare: Och vem är Sandra? 
Agnes: Eh, hon… 
Lärare: Är det hon som jobbar på 
biblioteket? 
Agnes: Ja 
 

Inspirerad Inspirerad 

Lärare: (…) tänker ni då när ni 
ska välja en bok? (…)  
Jakob: Jaa ehh.. kollar (…) hur 
mycket text de har om det är lite 
text så tar jag inte den om det är 
massor med text tar jag inte den.. 
Det ska vara lagom 
 

Textmängd Textmängden  
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