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1. Inledning  

 
 

På TV4 den 24 januari 2006 handlade ett nyhetsinslag om att var fjärde pojke 
inte läser några böcker.1 Flickor läser lite mer än pojkar, men det är ingen skill-
nad mellan dem som har svenskfödda föräldrar och dem som har föräldrar som 
är födda i ett utomnordiskt land. Läraren Per Fröjd har i sin doktorsavhandling 
Att läsa och förstå svenska (2005) undersökt alla elever i årskurs nio i Borås tre 
år i rad. Han upptäckte att läsförståelsen försämrades för varje år. Andelen 
duktiga läsare halverades och andelen svaga läsare fördubblades.2 Eleverna 
förstod alltså mindre och mindre av vad de läste. Per Fröjd menar i nyhets-
inslaget att de nationella undersökningar som Skolverket gör inte visar hur 
snabbt läsandet försämras eftersom de bara görs var tionde år.3 I Boken i tiden 
– betänkande från utredningen om boken och kulturtidskriften (SOU 1997:141) 
kan man läsa att bokläsningen minskade bland barn och ungdomar under 1990-
talet. Allt färre barn läser själva eller har någon som läser för dem. Det gäller 
främst barn med lågutbildade föräldrar. Däremot har utbildningsnivån i Sverige 
höjts och fler läser böcker än för 20 år sedan. Utredningen visar att det är den 
genomsnittliga läsningen bland barn och ungdomar som minskat, men menar 
också att den tillgängliga statistiken över bokläsning långt ifrån är heltäckande 
och att den i vissa fall är motstridig.4 Nyhetsinslaget fortsätter med att redogöra 
för en undersökning som Skolverket nyligen gjort med lärare på högskolor och 
universitet. Mer än varannan lärare uppgav att eleverna inte kunde hänga med 
ordentligt i undervisningen eftersom de inte kunde läsa och skriva tillräckligt 
bra.5 Fröjd hade en diffus tanke om att det fanns en koppling mellan det ökade 
mediautbudet och de sjunkande studieprestationerna hos hans elever.6 

                                                 
1 www.tv4.se/nyheter/439634.html 2006-01-24 
2 Fröjd 2005, s. 167 ff. 
3 www.tv4.se/nyheter/439634.html 2006-01-24 
4 Boken i tiden – betänkande från utredningen om boken och kulturtidskriften SOU 1997:141, s. 21. 
5 www.tv4.se/nyheter/439634.html 2006-01-24 
6 Fröjd 2005, s. 1. 
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Samhällsförändringar har ökat den ackumulerande kunskapen och i takt med 
dessa förändringar ökar också kraven på eleverna läs- och skrivförmåga.7 
Författarens syfte med läsundersökningen var att dels undersöka läsförmågan 
hos ett representativt urval av elever i årskurs 9 i Borås under vårterminen 
2000, dels undersöka om läsförmågan förändrades hos elever i årskurs 9 under 
vårterminerna 2000, 2001 och 2002.8 Resultatet var att läsförmågan försämra-
des.9 Inslaget i TV4 redogör vidare för biblioteksstatistik. Ett trettiotal 
biblioteksfilialer stängs varje år och hälften av Sveriges grundskoleelever har 
inte tillgång till ett skolbibliotek som är öppet mer än en timma om dagen. 
Bibliotekslagen som infördes 1 januari 1997 slår fast att alla kommuninvånare 
ska ha gratis tillgång till ett folkbibliotek, men många menar att lagen är luddig 
eftersom den inte säger något om hur ofta biblioteket ska vara öppet och inte 
heller hur långt borta det kan ligga. Lagen säger inte heller om hur många 
böcker biblioteket ska ha eller hur många böcker som ska köpas in varje år.10  

1.1 Frågeställning och syfte 
För att komma tillrätta med läsproblemen och för att väcka läslust hos barn och 
ungdomar finns det offentliga bidrag att söka till läsfrämjande verksamhet. 
Bland annat kan man läsa om olika läsprojekt på barnens biblioteks hemsida.11 
Där kan man läsa om exempel på läsprojekt, vilka grupper de är till för och 
vilka som kan söka bidrag. Ett exempel på projekt är ”Läslust i förskolan” som 
vänder sig till förskolebarn. Man vill genom projektet öka samverkan mellan 
bibliotek, föräldrar och förskola och därigenom låta alla delta i arbetet med att 
tidigt stimulera barnens språkutveckling. Ett annat exempel är projektet ”Bli en 
läsare – det kan vara kul”, där man vill nå ungdomar som inte självmant söker 
sig till biblioteket genom bokcirklar, bokprat, högläsningskvällar etc. 

I min uppsats kommer jag att studera lästävlingen Bokjuryn som 
läsfrämjande projekt och syftet med min uppsats är: 
 

1. att undersöka barns läsning och hur läsprojektet Bokjuryn påverkar de-
ras inställning till läsning och böcker  

                                                 
7 Fröjd 2005, s. 104. 
8 Fröjd 2005, s. 163. 
9 Fröjd 2005, s. 205. 
10 www.tv4.se/nyheter/439333.html 2006-01-24 
11 www.barnensbibliotek.se/metoddatabas/ext_view.asp  2006-05-08 
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2. att undersöka om barns läsning stimuleras av läsprojekt, i det här fallet 
Bokjuryn.  

 
 

1.2 Avgränsningar 
De barn som jag har valt att studera i min uppsats går i årskurs 3 och 6. Det är 
också de årskurser för vilka Uppsala stadsbibliotek sökt och erhållit bidrag för 
läsfrämjande verksamhet i form av inköp av böcker utkomna 2005. Jag har 
varit beroende av vilka lärare som anmälde intresse, för att låta mig komma 
och besöka deras klasser, på informationsmötet om Bokjuryn på Uppsala stads-
bibliotek 14–16 december 2005. Det blev tre klasser på Vängeskola, en klass 
på Heidenstams Montessoriskola och två klasser på Uppsala Montessoriskola.  

Eftersom mitt uppsatsskrivande sträckte sig över en sexmånadersperiod 
fanns det ingen tid att djupare undersöka elevernas läsvanor, exempelvis hur 
läsandet såg ut innan läraren drog i gång Bokjuryprojektet. Där får jag helt för-
lita mig på elevernas enkätsvar då denna fråga kommer att ställas. Då det inte 
fanns tid att göra djupintervjuer med eleverna och för att få så många svar som 
möjligt av barnen, valde jag att låta dem svara på en enkät med frågor 
angående läsvanor, läslust och Bokjuryn som läsfrämjande åtgärd. Lärarna, 
som var färre till antalet, fick resonera kring mina intervjufrågor som rörde 
deras åsikter om läsandets betydelse, barnens läslust, olika sätt att jobba med 
böcker och bokredovisningar etc.  

1.3 Uppsatsens disposition 
Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel som behandlar de teorier jag ut-
gått ifrån gällande litteraturarbete med barn och ungdomar samt hur man 
skapar läslust hos dessa grupper. I kapitel tre redogör jag för vilken metod jag 
använt mig av när jag gjort mina undersökningar och i kapitel fyra beskriver 
jag den forskning som utförts kring läsfrämjande verksamhet i allmänhet och 
Bokjuryn i synnerhet. I det kapitlet redogörs också för bakgrunden till 
Bokjuryprojektet i Uppsala. Kapitel fem ägnas åt min undersökning och 
resultatet och analysen av undersökningen behandlas i kapitel sex. 
Avslutningsvis kommer jag att sammanfatta min uppsats i kapitel sju. 
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1.4 Begrepp 
Jag kommer i uppsatsen att använda mig av vissa begrepp där betydelsen av 
dessa inte alltid är helt självklar. Dessa begrepp är ofta förekommande inom 
biblioteksverksamhet och då främst inom arbete med barn och ungdomar.   

Bokprat. Bokprat är en etablerad metod för bibliotekariers litteratur-
förmedling. Bibliotekarien presenterar böcker (exempelvis med olika teman) 
inför en grupp av människor och vill på så sätt väcka åhörarnas lust att läsa. 
Bokprat är en vanligt förekommande metod för att stödja elevers läsutveckling 
i skolan. Barn- och skolbibliotekarier kan med sina kunskaper inom barn- och 
ungdomslitteratur dela med sig av sina läsupplevelser och därmed inspirera 
eleverna.12 I uppsatsen skriver jag också om bokprat mellan barnen. Med det 
menar jag både spontana samtal mellan eleverna om vad olika böcker handlar 
om, men också organiserade boksamtal inför klassen som eleverna håller för 
varandra. 

Temalådor. Lådor med böcker i olika teman som bibliotekarien plockar 
samman. Om en klass ska jobba med exempelvis medeltiden som tema kan de 
få hjälp av bibliotekarien med skön- och facklitteratur i detta ämne. Böckerna i 
dessa lådor kan ibland lånas ut på längre tid. (Den vanliga lånetiden på folk-
bibliotek är fyra veckor.)  

Bokpåsar. Påsar med böcker som Uppsala stadsbibliotek delade ut till alla 
elever i Uppsala kommun i årskurs 3 och 6 i december 2005. Antalet böcker i 
påsarna varierade utifrån hur många elever det fanns i respektive klass. Alla 
böcker var utgivna under 2005 och ingick i Bokjuryn.  
 
 

                                                 
12 Limberg 2002, s. 62. 
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2. Teori 

I detta avsnitt tar jag upp de teorier som jag funnit vara mest intressanta när jag 
läst in mig på olika synsätt som litteraturteoretiker har när det gäller att väcka 
läslust hos barn och ungdomar. Jag inleder med ett kapitel om slukaråldern 
eftersom den spelar en stor roll när man jobbar med barn och läsning. Uppsala 
stadsbibliotek motiverade sitt val av årskurser, när det gällde inköp av Bok-
juryböcker till deras läsprojekt, att den ena årskursen (åk 3) var på väg in i 
slukaråldern medan den andra (åk 6) var på väg ut ur den. Båda är därför vik-
tiga att ge extra uppmuntran när det gäller läsandet. Jag kommer senare i min 
analysdel knyta an dessa teorier till de undersökningar jag bedrivit i mitt upp-
satsarbete.   

 

2.1 Slukaråldern 
I åldern mellan 9 och 12 år är många barn bokläsare, flera av dem är till och 
med storkonsumenter av böcker och läsning.13 I boken Barnens tre bibliotek 
1994 menar Kristian Wåhlin, docent vid litteraturvetenskapliga institutionen 
vid Göteborgs universitet, och Maj Asplund Carlsson, doktorand vid litteratur-
vetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, att en uppfattning om 
slukaråldern också är att barnen då är ensidiga i sitt läsval och håller sig till 
specifika genrer.14 Barnen läser kanske bara fantasyböcker eller så ”slukar” de 
varenda hästbok de kan hitta. Wåhlin och Asplund Carlsson menar att deras 
”siffror pekar mot att barnen generellt ökar sitt läsande från årskurs 3 till 6 men 
med en skillnad mellan könen. För pojkarna börjar i sexan det tidigare ganska 
stora läsintresset att mattas medan det fortsätter att öka för flickorna.”15 För-
fattarna åskådliggör detta genom ett stapeldiagram och drar slutsatsen att det är 
vanligare att pojkar läser få eller inga böcker än vad flickor gör i åldern 9–12 

                                                 
13 Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 23. 
14 Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 24. 
15 Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 41. 
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år. Flickorna står också för storkonsumtionen av böcker. Skillnaden mellan 
pojkar och flickor är dock inte alltför dramatisk.16  

Karin Hjelm, avdelningschef på barn- och ungdomsavdelningen på Upp-
sala stadsbibliotek, motiverar valet av ålderskategori i deras Bokjuryprojekt 
med att barnen förhoppningsvis har kommit igång med läsningen i årskurs tre 
och ”det är då den så kallade slukaråldern börjar för vissa så här vill vi stimu-
lera lite extra med nya böcker. I årskurs sex så är det enligt vår erfarenhet en 
dalande kurva när det gäller läsning så här vill vi försöka stimulera till fortsatt 
läsintresse.”17  

 
 

2.2 Att väcka läslust 
Varför ska barn läser böcker? Vad ska de läsa och hur? Läraren och biblioteka-
rien Helen Amborn och litteraturpedagogen Jan Hansson anger i sin bok Läs-
glädje i skolan – En bok om litteraturundervisning tillsammans med slukar-
ålderns barn (1998) bland annat fantasifullhet, språklig kompetens, ökade kun-
skaper, avkoppling och förströelse som några svar på ovanstående frågor som 
de brukar få när de ställer dem till blivande lärare.18 Författarna anger fem skäl 
för att läsa böcker: 

 

• Läsningen har stor betydelse för språkutvecklingen. Innan barnen läser 
själva är det viktigt att föräldrarna läser högt eftersom hälften av män-
niskans ordförråd skapas före sju års ålder. Ett aktivt förhållningssätt 
till språket hos den vuxne hjälper barnet att utveckla sitt eget språk.  

• Läslusten släpps fri när barnet vågar lita på sin förmåga att förstå 
texten. Läsförmågan och läsvanan gör att läsaren förstår litteraturens 
narrativa regler och att han/hon tids nog kommer att få 
orsakssammanhang för att klara sig.  

                                                 
16 Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 42. 
17 E-brev från Karin Hjelm. 2005-12-15 
18 Amborn & Hansson 1998, s. 5. 
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• Förmågan att skapa inre bilder övas upp. Läsaren skapar sin egen film i 
sin fantasi. När ”filmen” kopplas samman med barnets erfarenheter kan 
det ge förklaringar på olika situationer i livet. När läsaren senare möter 
människor med egenskaper och livsöden som liknar dem de mött i litte-
raturen har de en generell förkunskap som gör att de hunnit en god bit 
på väg i möten med andra människor.  

• Den empatiska förmågan utvecklas genom läsning. Det betyder inte att 
läsande människor behöver var mer empatiska, men man kan nog påstå 
att den enskilda människan genom läsningen kan upptäcka saker hos 
sig själv som annars hade blivit oupptäckta.  

• Litteraturen gör barnet till en bättre tänkare. Att man kan ”leka böcker” 
gör att läsaren på så sätt kan bearbeta tankar och känslor och också inse 
hur mångsidigt man kan tolka varje situation i tillvaron. Litteraturen 
vidgar därför läsarens visioners omfång.19  

 

Amborn och Hansson menar också att det är viktigt att inte bara jobba med 
själva läsningen när man har litteraturundervisning. Eleverna ska stimuleras 
genom konstnärlig verksamhet (måla, skulptera, etc.), experiment (forska om 
ämnet, bygga exempelvis vikingabåtar) och skriva egna berättelser. På så sätt 
stimuleras eleverna att läsa vidare och på egen hand.20   

Jan Nilsson, som jobbar som mellanstadielärare, och barn- och ungdoms-
författaren Ulf Nilsson skriver i artikelsamlingen Fånga läslusten (1990) att 
skönlitteraturen tar upp viktiga frågeställningar och medan eleverna läser, skri-
ver och samtalar kring dessa frågeställningar utvecklas deras språkliga för-
måga.21 Läsning, diskuterar de vidare, är ett sätt att möta olika sorters män-
niskor.22 Lärarna måste 

 

[…] visa eleverna att läsning är ett bra sätt att få reda på saker och ting, att få tanke-
stimulans och fantasikickar, att få vara med om hisnande äventyr, att riva murar, att se 
sammanhang, att frigöra intellektet och tanken, att få svar på frågor, att formulera egna 
frågor. Kort sagt att läsa är att lägga en liten tum till sin andliga växt. Detta kan vi bara 

                                                 
19 Amborn & Hansson 1998, s. 18 ff. 
20 Amborn & Hansson 1998, s. 54. 
21 Nilsson & Nilsson 1990, s. 5. 
22 Nilsson & Nilsson 1990, s. 18. 
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uppnå genom att ge eleverna texter som passar dem, som berör dem, som intresserar dem, 
som knyter an till deras egna erfarenheter och deras egen föreställningsvärld.  Texter som 
tar dem på allvar och bjuder känslomässiga och intellektuella utmaningar. Den typen av 
texter finner vi stort sett aldrig i de heltäckande, kritsträcksrandiga läromedelspaketen och 
läseböckerna. Återstår skönlitteratur och ”riktig” facklitteratur, författad av kunniga per-
soner.23  

 
 

Lärarna och författarna Barbro och Bo Wingård menar in sin handledning om 
litteraturundervisning i skolan, Lässtimulans i skolans vardag (1994), att det är 
viktigt att läsning inte blir något man gör när man har tid över. Det ska avsättas 
lektionstid för läsning och då helst på förmiddagen när koncentrationsförmågan 
är som bäst.24 De skriver vidare att bokupplevelser är en bra inspirationskälla 
till annat skapande. Det gäller också att ta vara på elevernas fantasier som föds 
ur boksamtal, att man jobbar vidare med dramatiseringar och bildskapande.25 
Barbro och Bo Wingård menar att läsning av skönlitteratur utvecklar elevernas 
språkliga färdigheter.26  

Högskolelektorn vid Bislet högskolecenter Anne-Kari Skardhamar skriver 
i sin bok Litteraturundervisning i grundskolan (1994) att så kallad 
mängdläsning är vanlig i grundskolan. Det gäller då att läsa så många böcker 
som möjligt. Klasserna kan vara med i olika läsprojekt, göra läsarbarometrar 
och andra ”mätinstrument”.27 Mängdläsningen ger läsglädje, lästräning, 
horisontvidgning och en uppfattning om vad det finns för litteratur.28 Eleverna i 
Skardhamars undersökning sade att de tyckte om att prata om de böcker de 
hade läst för att bättre kunna förstå innehållet och ”jämföra med 
verkligheten”.29  

Hur får man då barn och ungdomar att läsa god litteratur? Skardhamar ger 
tre olika ståndpunkter.  Den första är att läraren måste konsekvent säga nej till 
masslitteraruren i klassrummet. Skolans uppgift måste vara att ge eleverna en 
motkultur till den kommersialiserade masskultur som de annars är utsatta för i 
samhället. Den andra ståndpunkten är att läraren låter all litteratur vara tillåten. 
Men, menar Skardhamar, om bokvalet helt ska styras av eleverna enligt demo-

                                                 
23 Nilsson & Nilsson 1990, s. 70 f. 
24 Wingård & Wingård 1994, s. 40. 
25 Wingård & Wingård 1994, s. 58. 
26 Wingård & Wingård 1994, s. 10. 
27 Skardhamar 1994, s. 11. 
28 Skardhamar 1994, s. 11. 
29 Skardhamar 1994, s. 52. 
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kratiska principer i klassrummet, vad blir det då av lärarens yrkesmässiga pro-
fessionalism som modersmålslärare? Den tredje ståndpunkten är att ta elever-
nas masslitteratur på allvar. Läraren låter dem studera den lika seriöst som man 
studerar övrig litteratur. Det är ju mer lockande att läsa det som läraren för-
kastar. Om läraren erkänner all litteratur som ”läsbar” leder det till att de flesta 
elever kommer att upptäcka att masslitteraturen har brister i jämförelse med 
annan litteratur. Poängen med denna ståndpunkt är att eleverna själva ska 
känna att deras läsning tas på allvar och att de så småningom kommer att göra 
sina egna val och då välja den ”finare” litteraturen.30  

I sin bok Litteraturundervisning – modeller och uppslag för lärare (1984) 
sammanfattar författaren och litteraturkritikern Ulla Lundqvist det som ut-
märker masslitteraturen så här: 

 

• Masslitteraturen produceras uteslutande på grund av kommersiellt in-
tresse. 

• Böckerna ger inte läsaren värdefulla kunskaper eller frigörande im-
pulser. 

• Böckerna är skrivna efter fasta mönster så att läsaren från början vet 
vad han har att vänta sig, och de är populära för att de infriar läsarens 
förväntningar. 

• Böckerna är billiga och lättillgängliga och är därför populära. 

• Triviallitteraturens läsare är oftast unga eller har låg utbildning. 

• Det är troligt att böckerna svarar mot behov som många (unga) läsare 
har.31  

 
Lundqvist menar också att det är en av skolans viktigaste uppgifter att med-
verka till att böcker läses, skrivs och sprids, eftersom det är den institution som 
når alla. Hon skriver att ”den som vill kuva andra, han förbjuder dem att läsa 
böcker” och omvänt att om man vill värja sin frihet läser man böcker och med-
                                                 
30 Skardhamar 1994, s. 83 f. 
31 Lundqvist 1984, s. 20. 
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verkar just till att de sprids, skrivs och läses.32 Lundqvist erkänner dock att 
barn visst kan gå från Kitty till klassiker, men hon tycker ändå att man bör ta 
bort masslitteraturen från barnens läsvanor. Om barnen får tillgång till bra 
litteratur från början skulle processen bli smidigare.33  

Barn- och ungdomsförfattaren Aidan Chambers skriver i sin bok Böcker 
omkring oss – om läsmiljö ([The Reading Environment 1994] svensk över-
sättning 1995) att ”människan är så beskaffad att hon inte kan läsa någonting 
utan att det orsakar en reaktion av ett eller annat slag”.34 Läsning är ett sätt att 
tänka och litteraturen ger oss bilder att tänka med.35 Läslusten främjas av lämp-
lig läsmiljö. Redan när vi är barn får vi lära oss vilket slags beteende som är 
lämpligt i olika situationer. De flesta av oss blir exempelvis tysta och allvarliga 
när vi träder in i en religiös byggnad även om vi inte är troende.36 Samma sak 
gäller läsning. Vi vill kunna koncentrera oss på boken så vi kan fångas av den 
och kunna ägna den hela vår uppmärksamhet. Aidan Chambers anser att det 
blir mycket lättare för eleverna om det finns speciella platser, exempelvis i 
skolan, som enbart är till för läsning.37 Att läsa måste alltid få ta tid och det är 
den vuxne som ska se till att barnen får tid att läsa. Det är också viktigt att 
varje elev får läsa texter som är anpassade till honom/henne och i sin egen takt. 
Läraren kan heller inte bedöma helt vilken bok som passar varje elev och 
därför är det viktigt att eleverna får pröva många böcker. Om eleven själv får 
lära sig att göra kritiska val kommer han/hon tidigare att kräva högre kvalitet 
på böckerna än om hans/hennes lärare han talat om vad som skulle läsas.38 
Aidan Chambers fick en gång höra av en tonårspojke att denne hellre läste 
böcker som kompisar rekommenderade än de hans lärare sade åt honom att 
läsa.39 Chambers anser att den ideala förutsättningen för läsning och läslust är 
att ”upp till sextonårsåldern ska varje barn, varje dag och på skoltid, få en icke-
styrd stund för självständig läsning”.40 Tiden för läsning bör vara så lång som 
eleven kan behålla sin koncentration och sitt intresse. Detta är självklart helt 
individuellt, men en nioåring bör klara trettio minuter och en trettonåring fyrtio 

                                                 
32 Lundqvist 1984, s. 12. 
33 Lundqvist 1984, s. 21. 
34 Chambers 1995, s. 16. 
35 Chambers 1995, s. 17. 
36 Chambers 1995, s. 37. 
37 Chambers 1995, s. 37. 
38 Chambers 1995, s. 45 f. 
39 Chambers 1995, s. 95. 
40 Chambers 1995, s. 46 f. 
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till femtio minuter.41 Men egen läsning utesluter inte högläsning av någon 
vuxen, påpekar Chambers. 

 

Att läsa högt för barn är nödvändigt för deras utveckling som läsare. Och det är ett stort 
misstag att tro att högläsning bara behövs i de lägre klasserna (den period då man brukar 
tala om läsinlärning). Faktum är att högläsning har ett så stort värde, och att läsinlärning 
är en så utsträckt process, och den korta tid vi brukar kalla läsinlärningsperioden en så 
liten del av det hela, att högläsning är nödvändigt genom hela skoltiden.42  

 

Aidan Chambers ger rådet till alla lärare att aktivt ta del av de barn- och ung-
domsböcker som ges ut. På så sätt är de hela tiden insatta både i den litterära 
debatten och vad ungdomar läser.43 Cai Svensson, som är docent vid Tema 
Kommunikation universitetet i Linköping, skriver i sin bok Barns och ung-
domars läsning (1989) att det är viktigt att det uppmärksammas och skrivs om 
vad barn och ungdomar verkligen läser. Det är också viktigt att få barns och 
ungdomars egna perspektiv på både kvalitetslitteraturen och mass-
litteraturen/skräplitteraturen.44 Barns kulturella beredskap är inte biologiskt 
betingade utan ett resultat av vad föräldrar och andra betydelsefulla vuxna i 
barnets tillvaro överför till dem. Barnet måste själv upptäcka litteraturens värde 
och anse sig ha ett utbyte av den innan hon/han kan förväntas läsa med någon 
större entusiasm och framgång.45  
 

2.3 Sammanfattning 
Många forskare och experter har synpunkter på hur man bör jobba med littera-
tur och läsning för barn och ungdomar. Gemensamt för de författare, vars teo-
rier jag valt att redogöra för, är åsikten att den vuxne (oftast läraren) hela tiden 
måste föra en dialog med barnen om vad de läser. Boksamtal och uppföljande 
arbeten till litteraturen är mycket viktiga för undervisningen. Det räcker inte 
bara med att ha en ”bänkbok” som eleverna får läsa i när det finns tid över. 
Man måste jobba aktivt för att skapa och upprätthålla läslusten. Det är också 

                                                 
41 Chambers 1995, s. 47. 
42 Chambers 1995, s. 66. 
43 Chambers 1995, s. 112. 
44 Svensson 1989, s. 13. 
45 Svensson 1989, s. 49. 
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det aktiva med litteraturundervisningen som gör att eleverna förstår och får 
respekt för boken och läsandet. Den stora frågan är och förblir dock vad elever-
na ska läsa. Ulla Lundqvist trycker hårt på att den så kallade skräplitteraturen 
måste förkastas, medan Barbro och Bo Wingård och Aidan Chambers ser lös-
ningar till hur man leder barnen från skräplitteraturen/masslitteraturen till ”fin-
litteraturen” utan att använda sig av pekpinnar. Lundqvist menar visserligen att 
man kan gå från masslitteratur till klassiker, men om barnen redan från början 
får tillgång till bra litteratur gör läraren och litteraturpedagogen processen lätt-
are.   
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3. Metod 

 
Den 14–16 december 2005 bjöds lärarna i årskurs 3 och 6 i Uppsala kommun 
in till ett informationsmöte om Bokjuryn på Uppsala stadsbibliotek. Vissa av 
biblioteksfilialerna i Uppsala kommun valde att hålla egna informationsmöten 
för de lärare som jobbade i deras område. I samband med detta informations-
möte fick även lärarna tillfälle att hämta de bokpåsar klasserna fått av bibliote-
ket. I bokpåsarna fanns de böcker som valts ut av arbetsgruppen i Bokjury-
projektet i Uppsala. På detta möte fick jag tillfälle att presentera min uppsats 
och samtidigt fråga om det fanns intresse bland lärarna att låta mig komma och 
observera deras klasser och hur de jobbar med litteratur och läsning. De som 
anmälde intresse var Vängeskola klass 3a, 3b, 6d, Heidenstams Montessori-
skola klass 3 och Stenhagenskolan klass 6. Stenhagenskolan lämnade dock 
återbud i januari på grund av att läraren i den klass jag skulle besöka tog 
föräldraledigt tidigare än vad som var planerat. Jag valde då att ta kontakt med 
Uppsala Montessoriskola klass 3–6 och fick besöka dem istället. Varför jag 
valde att besöka ytterligare en friskola med specialpedagogik var för att se om 
de två Montessoriskolorna skilde sig sinsemellan åt när det gällde arbetet med 
litteratur och läsning. I februari 2006 var jag i Vängeskola och observerade 
klasserna 3a och 3b, och i mars 2006 observerade jag klasserna 6d Vängeskola, 
3 Heidenstams Montessori och 3–6 Uppsala Montessori. I samband med mina 
besök fick eleverna svara på en enkät och jag intervjuade lärarna. Intervju-
tillfällena varade mellan ca 30 minuter och ca 60 minuter beroende på hur 
mycket tid lärarna hade att ge mig och hur mycket lärarna ansåg sig ha att säga 
om mina frågor. Samtliga lärare har givit sitt medgivande att låta mig namnge 
dem i uppsatsen. Eleverna är anonyma och jag har gett dem beteckningen A, B, 
C osv. 

3.1 Frågor i enkäten 
Min enkät har varit kvantitativ eftersom jag velat att så många elever som möj-
ligt ska svara på den. Jag har valt att ställa korta frågor med JA eller NEJ-svar 
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för att eleverna inte skulle behöva så mycket tid för att fylla i enkäten. Det jag 
ville lägga ner mest tid på när jag var ute i klasserna var att studera läsandet 
även om elevernas åsikter spelar en mycket stor roll i min uppsats. Jag har valt 
att ställa samma frågor till både årskurs 3 och årskurs 6. Det blir lättare att 
analysera och ger mer rättvisa åt Bokjuryn anser jag. Kön och ålder framgår på 
enkäten, men alla svar är anonyma. Enkäten består av tio frågor som eleverna 
svarar på i samband med att jag observerar hur deras klass jobbar med Bok-
juryn. Enkäten finns i en bilaga till uppsatsen.  

Det jag har varit intresserad av att få veta när jag ställt i ordning frågorna 
till enkäten är hur eleverna resonerar kring böcker, läsandet och läsfrämjande 
verksamhet i allmänhet och framförallt om de tycker Bokjuryn är ett bra sätt att 
få barn och ungdomar att läsa fler böcker. Jag har velat veta om barnen tycker 
om att läsa böcker och hur många de läser varje termin. Den senare frågan är 
omöjlig att svara på om eleven inte skriver upp varenda bok de läser, så jag har 
bett dem uppskatta på ett ungefär hur många böcker de läser. De har fått välja 
på, om de tror att de läser 1, 5, 10 eller 20 böcker per termin. Jag har också 
varit intresserad av att veta hur de får tips om bra böcker, om de läser fler 
böcker när deras klass deltar i Bokjuryprojektet och om de tycker att böckerna 
som klassen fått av Uppsala stadsbibliotek är bra. Alla elever som jag träffat 
när jag har varit ute i klasserna och gjort mina observationer har varit mycket 
positiva till att fylla i min enkät och att låta mig vara närvarande under deras 
bokredovisningar och lästimmar.   
 

3.2 Intervju med lärarna 
Jag har i min uppsats använt mig av en så kallad halvstrukturerad intervju, ett 
mellanting mellan den strukturerade och den ostrukturerade intervjun. Jag har 
visserligen använt mig av frågor (se bilaga), men jag har velat att de lärare jag 
intervjuat mer ska resonera kring frågorna än att komma med direkta svar, det 
vill säga jag har utgått från en uppsättning med områden och teman som ska 
täckas upp i intervjun.46 I en halvstrukturerad intervjusituation ska man försöka 
att inte ställa frågor som kan besvaras med ja eller nej, vilket har varit svårt att 
helt undvika.  Jag har också försökt att undvika att ställa ledande frågor, det 
vill säga frågor som mer eller mindre syftar till att bekräfta forskarens egen 

                                                 
46 Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003, s. 84. 
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tolkning av fenomenet.47 Min intervju har varit kvalitativ eftersom jag endast 
intervjuat 6 stycken lärare och varit intresserad av deras tankar kring böcker, 
läsning och Bokjuryn. Frågorna jag ställt till lärarna har berört ämnen som 
elevernas läslust och hur läraren väljer att jobba med detta, hur ser det ut i 
klassen när det gäller dyslexi och läsvanor och vad läraren anser om 
Bokjuryböckerna klassen tilldelats samt om Bokjuryn som läsfrämjande 
verksamhet.  

 

3.3 Studier av eleverna i fältarbetet 
Begreppet deltagande observation innebär att forskaren studerar en miljö och 
människorna i den genom att uppsöka och vistas i miljön. Forskaren försöker 
förstå och beskriva genom att delta i olika aktiviteter som är centrala för den 
grupp som observeras.  

”Fältarbete är ett samlande begrepp för undersökningar, vars främsta 
kännetecken är att de utförs i de sociala och fysiska miljöer där den verksamhet 
eller de aktiviteter som en forskare intresserar sig för äger rum.”48 Etnologen 
Lars Kaijser menar att fältarbetet är en läroprocess och att det är viktigt att vara 
flexibel. Forskaren ska bara vara den observerande.49 Det är först under fält-
arbetet forskaren kan få en klar uppfattning om vad som är relevant att under-
söka och studera. Det innebär dock inte att observationerna kan inledas helt 
förutsättningslöst. Man måste som forskare ha klart för sig teoretiskt grundade 
perspektiv och problemställningar.50  

Jag anser att det är viktigt att komma ut och studera, som i mitt fall, barnen 
som deltar i Bokjuryprojektet i deras naturliga miljö, det vill säga klassrummet. 
Det är där de läser sina böcker och för att skapa ett naturligt möte mellan dem 
och mig som forskare är det bättre att jag söker upp dem och bedriver mina 
undersökningar efter deras villkor. Det gör att barnen (förhoppningsvis) blir 
mer avslappnade. 

Att som iakttagare kunna placera sig själv utanför den grupp man studerar 
är viktigt. En fördel med att inte vara för hemma i den grupp man ska 
observera är att man undviker att bli ”hemmablind”51 och man upptäcker 

                                                 
47 Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003 s. 89. 
48 Ekström & Larsson (red) 2000, s. 61. 
49 Kaijser & Öhlander (red) 1999, s. 27. 
50 Ekström & Larsson (red) 2000, s. 42. 
51 Ekström & Larsson (red) 2000, s. 233. 
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kanske sådant som gruppen anser vara självklart. Den som står utanför kan 
därför ställa frågor som medlemmarna i den grupp man observerar inte själva 
haft någon anledning att reflektera över.52 För att kunna se helheten måste man 
försöka behålla förmågan att iaktta utifrån.53 Men man måste alltid komma ihåg 
att det inte finns någon objektiv kunskap, utan all kunskap är förmedlad genom 
forskaren och hans eller hennes erfarenheter och världsbild.54  
 

3.4 Sammanfattning 
För att ta reda på vad berörda elever anser om böcker, läsning och Bokjuryn 
har jag använt mig av en enkät jag sammanställt och som innehåller tio frågor 
som behandlar ovanstående ämnen. För att det ska bli lättare att sammanställa 
svaren på enkäten har de flesta frågorna varit sådana att de ska besvaras med 
JA eller NEJ. När det gäller intervjuerna med berörda lärare har jag använt mig 
av kvalitativa frågor i en så kallad halvstrukturerad intervju eftersom jag ibland 
behövt gå djupare in på de svar som jag fått, jag har då också kunnat följa upp 
åsikter som lärarna framfört.  
 
 

                                                 
52 Ekström & Larsson (red) 2000, s. 233. 
53 Ekström & Larsson (red) 2000, s. 233. 
54 Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003, s. 70. 
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4. Läsfrämjande verksamhet 

I detta avsnitt kommer jag att ge en kort bakgrund till den läsfrämjande verk-
samhet som bedrivits i Sverige, främst på 1970-, 80-, och 90-talen. Jag kommer 
också att redovisa vad Bokjuryn är för sorts läsprojekt samt hur man i Uppsala 
valt att jobba med detta. 

4.1 Inköpsstöd till biblioteken och bidrag till läs-
främjande verksamhet 

Den 1 januari 1997 infördes ett statligt stöd på 25 miljoner kronor för inköp av 
litteratur till folk- och skolbibliotek för barn och ungdomar. En rapport om 
barnbokens ställning från Statens kulturråd, i dagligt tal Kulturrådet, hade visat 
att försäljningen av barn- och ungdomsböcker minskat med en fjärdedel mellan 
åren 1990 och 1994. Samtidigt minskade också utlåningen av barn- och 
ungdomsböcker vid landets folkbibliotek.55 Ett inköpsstöd för litteratur för barn 
och ungdomar inrättades därför. Från regeringens sida menade man att läs-
inlärning hos barn börjar redan innan barnen börjar skolan. Barn behöver 
stimulans tidigt i livet för att utveckla ett rikt språk. Därför, menade man, är 
det viktigt att barn och ungdomar läser böcker och att böckerna finns i deras 
närhet. Föräldrar, lärare och bibliotekarier har en betydelsefull roll när det 
gäller att fånga ungas intresse för böcker och läsning.56  Kombinerat med 
bidragen till biblioteken avsattes också medel för läsfrämjande verksamhet. En 
förutsättning för kommunen att få bidraget är dock att man inte skurit ned på 
sina bokinköp utan att det minst uppgår till summan av föregående års 
bokanslag, alltså den del av anslaget som avser litteratur för barn och 
ungdomar får inte ha minskat.57  

Förutom bibliotekens statliga stöd för inköp av barn- och ungdomslitteratur 
finns också särskilda medel för insatser för att främja läsning för barn och 

                                                 
55 Boken i tiden – betänkande från utredningen om boken och kulturtidskriften SOU 1997:141, s. 181. 
56 Regeringens proposition ”Litteraturen och läsandet” 1997/98:86, s. 23, 35. 
57 Boken i tiden – betänkande från utredningen om boken och kulturtidskriften SOU 1997:141, s. 182. 
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ungdomar. Hos Statens kulturråd finns bidrag till läsfrämjande verksamhet att 
söka. Bidraget kan sökas av organisationer, instutitioner och föreningar som 
bedriver en verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar och syftar till att 
främja initiativ och utveckla nya samarbetsformer när det gäller läsfrämjande 
verksamhet. Eftersom inköpsstödet är villkorat med läsfrämjande insatser har 
det initierat ett flertal samarbetsprojekt mellan folk- och skolbibliotek, barn-
hälsovård och barnomsorg.58  2005 disponerade Kulturrådet 32,5 miljoner till 
läsfrämjande insatser och inköpsstöd till Sveriges kommuner. 59 Statens kultur-
råd prioriterar projekt som innebär samarbete mellan olika kommunal instanser 
och stödet är inte avsett för projekt som anses utgöra normal kommunal bas-
verksamhet såsom enstaka författarbesök eller bokinköp till förskolor och sko-
lor.60

4.2 Historik – läsfrämjande verksamhet 
Använder man ”läsfrämjande verksamhet Sverige”61 som sökord i Libris-
katalogen får man 38 träffar, och ”läsfrämjande projekt Sverige” 62 10 stycken 
träffar. Det finns alltså inte mycket dokumenterat eller forskat om dessa 
ämnen. I den översikt av läsfrämjande verksamhet i Sverige jag avser att ge i 
detta avsnitt, utgår jag ifrån Sara Bengtssons uppsats i Biblioteks- och 
Informationsvetenskap ”Vad är läsfrämjande? – En jämförande textstudie av 
synen på läsning och läsfrämjande åtgärder under tre decennier” (1998). 
Debatten om läsfrämjande åtgärder tog fart på 1970-talet (även om de 
diskuterats tidigare) och Sara Bengtssons uppsats täcker 1970-talet, 1980-talet 
och 1990-talet.  

Den grundläggande tanken med läsfrämjande åtgärder har traditionellt, en-
ligt Bengtsson, varit att få människor att läsa ”bättre” böcker.63 Läsningen 
skulle ha en bildande funktion och fler människor skulle läsa fler och bättre 
böcker.64 Bibliotekarien förväntades väcka läslust genom personligt engage-
mang och bokprat. Under 1970-talet skulle bibliotekarierna ut på arbetsplatser 
och i skolor för att prata om kvalitetslitteratur, och bokförläggarna och bok-

                                                 
58 Regeringens proposition ”Litteraturen och läsandet” 1997/98:86, s. 24. 
59 www.kulturradet.se/index.php?pid=731 2006-04-29 
60 Bidrag 2006 Kulturrådet 2006, s. 8. 
61 http://websok.libris.kb.se/websearch/hitlist?searchId=6000&page=1 2006-04-08  
62 http://websok.libris.kb.se/websearch/hitlist?searchId=6114&page=1 2006-04-08 
63 Bengtsson 1998, s. 2. 
64 Holmström 1977, s. 19. 
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handlarna skulle samtidigt se till att billig kvalitetslitteratur fanns att tillgå.65 På 
1980-talet var ett av de kulturpolitiska målen att satsa på kvalitetslitteratur i 
skolan och att lägga mer resurser på läsfrämjande åtgärder för att uppnå ett mer 
långsiktigt resultat när det gällde läsningen. Detta skulle samordnas mellan 
skolan, folkbiblioteket, olika folkrörelser eller liknande organisationer.66 Det 
var viktigt att värna om det nordiska kulturarvet, svenska klassiker skulle fin-
nas att tillgå, både i skolan och på biblioteken, för att kunna upplevas av 
kommande generationer.67 Man menade att boken, som ingen annan kultur-
bärare, kunde förmedla mänskliga erfarenheter, kunskaper och känslor. Det 
inrättades bland annat så kallade arbetsplatsbibliotek för att nå ut till de männi-
skor som inte läste böcker. På 1990-talet var det dock den personliga upp-
levelsen som läsning ger som lyfts fram av initiativtagarna till de läsfrämjande 
projekten och bibliotekarierna betonade i sina bokprat nöjet med läsningen i 
stället för nyttan.68 Bengtsson poängterar starkt att det är viktigare att männi-
skor läser än vad de läser.69 Läsningen är en individuell upplevelse och ingen 
ska eller kan tala om för dig som läsare hur du ska värdera din läsning.  

4.3 Tidigare forskning kring Bokjuryn 
Använder man ”Bokjuryn” 70 som sökord i Libriskatalogen får man 16 träffar. 
14 av dem är artiklar eller kapitel, en är en magisteruppsats och en är en skrift 
på endast 20 sidor utgiven av Statens kulturråd (som jag kommer att redogöra 
för). Det som finns skrivet är rapporter och inte någon direkt forskning.  

Det jag har funnit mest intressant i forskningsväg är Katarina 
Bjelvenmarks magisteruppsats, ”Bokjuryn – Barnbibliotekariers syn på och 
arbete med det nationella läsfrämjande projektet”, från 2005. Den fokuserar på 
bibliotekariers syn och arbete med Bokjuryn. Bjelvenmark undersöker i sin 
uppsats Bokjuryn i egenskap av nationell läsfrämjande åtgärd i förhållande till 
folkbibliotekets verksamhet, barnbibliotekariens uppfattning om Bokjuryn ur 
ett litteraturförmedlande perspektiv samt hur de använder Bokjuryn som 
arbetsredskap.71 Hon menar att Bokjuryns uppgift är att presentera samtliga 
böcker som givits ut under året men endast ett urval hamnar på ”100-listan”. 

                                                 
65 Sjögren 1977, s. 45. 
66 Läs mera – Slutbetänkande av 1982 års bokutredning SOU 1984:30, s. 10. 
67 Läs mera – Slutbetänkande av 1982 års bokutredning SOU 1984:30, s. 43. 
68 Dahlström 1992, s. 32. 
69 Bengtsson 1998, s. 31. 
70 http://websok.libris.kb.se/websearch/hitlist?searchId=6564&page=1 2006-04-08 
71 Bjelvenmark 2005, s. 4 f. 
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Bjelvenmark frågar sig hur detta påverkar omröstningens resultat och hur 
barnbibliotekarierna ser på detta urval.72 Katarina Bjelvenmark använder sig av 
Jofrid Karner Smidts teorier om motsättningar mellan kvalitet och efterfrågan i 
folkbibliotekens litteraturförmedling. Enligt Smidts undersökning, Mellom elite 
og publikum – litterär smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske 
folkebibliotek (2002), kan man dela in bibliotekariernas litteratursmak i tre 
grupper: seriös litteratur, populärlitteratur och experimentell litteratur. 
Låntagarna föredrar populärlitteratur slår Smidt fast.73 Bibliotekarierna är eniga 
i att en viktig fråga i förmedlingsarbetet är att få låntagarna mer intresserade av 
kvalitetslitteratur.74 Bjelvenmark menar att Jofrid Karner Smidt förespråkar ett 
folkbildande förmedlingsperspektiv. Bibliotekarien ska i egenskap av 
litteraturkännare och kritiker kunna välja och värdera god litteratur. 
Bibliotekariens roll, fortsätter Katarina Bjelvenmark, är att hjälpa människor 
att hitta nya författare och andra typer av litteratur än vad man brukar läsa.75 
Hon har valt att göra en kvalitativ undersökning och intervjuat fem stycken 
barn- och ungdomsbibliotekarier om deras tankar kring och arbete med 
Bokjuryn. Det Bjelvenmark kommer fram till är att ”den litteraturförmedlande 
funktionen ses i litteraturgenomgången som en huvuduppgift för 
barnbibliotekarierna”.76 Fyra av de fem bibliotekarierna som författarinnan 
intervjuat ser Bokjuryn som en bra idé för läsfrämjande verksamhet. De tycker 
dock att projektet med Bokjuryn är svår att förena med att möta varje barn som 
individ.77 Att ställas inför ett färdigt urval av litteratur är inget problem för 
bibliotekarierna, skriver Katarina Bjelvenmark. ”I förhållande till detta är det 
främst synpunkter som rör kvaliteten som framförs och därmed blir 
litteraturförmedlaren som folkbildare tydlig.”78 Bjelvenmarks slutsats blir att 
Bokjuryn passar bättre att jobba med i skolan än på ett folkbibliotek.79  

Jag anser att Katarina Bjelvenmarks uppsats ger en heltäckande be-
skrivning av Bokjuryn som ett läsfrämjande projekt. Det jag har att invända 
mot hennes undersökning är att jag inte anser att bibliotekarier är den mest 
intressanta gruppen att undersöka när det gäller ett läsprojekt som Bokjuryn. 
Jag tycker att det är viktigare att undersöka vad den grupp läsprojektet är till 

                                                 
72 Bjelvenmark 2005, s. 1. 
73 Smidt 2002, s. 73. 
74 Smidt 2002, s. 128. 
75 Bjelvenmark 2005, s. 11. 
76 Bjelvenmark 2005, s. 62. 
77 Bjelvenmark 2005, s. 62. 
78 Bjelvenmark 2005 s. 62. 
79 Bjelvenmark 2005, s. 62. 
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för får ut av Bokjuryn. Men det är också en av Bjelvenmarks slutsatser, i 
uppsatsen efterlyser hon därför forskning inom området där man tar fasta på 
vad barn och ungdomar anser om Bokjuryn.80 Det är alltså det jag har tagit 
fasta på. 

4.4 Presentation av Bokjuryn 

1952 startade den första lokala bokjuryn i Rotterdam, Nederländerna. I slutet 
av åttiotalet togs det i Sverige initiativ till en landsomfattande, vad man då 
kallade, barnjury.81 En av initiativtagarna till barnjuryn var Ann Bergström, 
barnbibliotekarie i Sundbyberg. När hon var i Nederländerna fick hon med sig 
lite information om deras bokjury med sig hem och fann det intressant. 1996 
tog Ann Bergström kontakt med Lena Lundgren, barnbibliotekskonsulent i 
Stockholms län och Wiviann Wilhelmsson, barnbibliotekskonsulent i Örebro. 
Ett första förslag till den svenska versionen av Bokjuryn stod klart hösten 
1996. Precis som i Nederländerna var målsättningen att få barn och ungdomar 
att upptäcka nya böcker eller böcker överhuvudtaget.82 Bokjuryn är ett projekt 
som vill visa barn och ungdomar vilka böcker som ges ut. De ska själva kunna 
läsa de böcker, både facklitteratur och skönlitteratur, som de tycker bäst om 
och rösta fram sin egen favoritbok.83  
Bokjuryn vill: 

 

• Stimulera barns och ungdomars läsning och läslust 

• Visa respekt för unga människors egna bokval 

• Instifta ett litteraturpris där detta egna val får styra 

• Skapa ett nationellt samarbete som ger större genomslag för lokalt an-
passat arbete med lässtimulans i skolor, förskolor, bibliotek och bok-
handel.84  

 

                                                 
80 Bjelvenmark 2005, s. 60. 
81 Första året med Bokjuryn 1998 (?), s. 16. 
82 Första året med Bokjuryn 1998 (?), s. 17. 
83 Första året med Bokjuryn 1998 (?), s. 4. 
84 www.ebfa.se/templates/Page.aspx?id=183 2006-02-05 
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Bokjuryn startade 1997 och är ett projekt som innefattar hela Sverige. Det kom 
igång tack vare ett bidrag om 5 miljoner kronor från Statens kulturråd. Ett bi-
drag som erhållits årligen sedan dess.85 I Bokjuryn läser man och röstar fram 
den bästa av årets barn- och ungdomsböcker. Man får rösta på en eller flera 
böcker, dock högst fem stycken. För Bokjuryn 2005, som är föremål för denna 
uppsats, pågår omröstningen mellan 15 november 2005 och 15 april 2006.86 
Vill man rösta via Barnens biblioteks hemsida kan man rösta ända fram till 30 
april 2006. Det finns en speciell röstsedel som man kan ladda ner från Barnens 
biblioteks hemsida om man inte vill rösta direkt on-line. Att rösta på en 
pappersblankett kan underlätta röstandet i skolklasser där man tävlar eftersom 
läraren då kan samla in och sammanställa röstningen så att även klassen får ett 
resultat. Det resultatet skickas till närmaste folkbibliotek. En första samman-
räkning görs av folkbiblioteket som sen skickar vidare röstsedlarna till läns-
biblioteken som sammanställer länets röster. De, i sin tur, skickar röstsedlarna 
vidare till Bokjuryns kansli.87  

Många av årets utgivna barn- och ungdomsböcker finns utgivna som CD-
bok, kassettbok och Daisy88 och det går lika bra att rösta på dessa. Även ”Lätt 
att läsa”-titlar ingår i omröstningen.89 Om man är med och röstar på sina 
favoritböcker i Bokjuryn kan man vinna författarbesök till sin klass, böcker 
och presentkort på böcker. Alla barn och ungdomar mellan 0–19 år får vara 
med och rösta.90 Man delar in de som är röstberättigade i fyra stycken ålders-
kategorier, 0–6, 7–9, 10–13 och 14–19 år. Vanligen röstar 40 000–50 000 barn 
och ungdomar och ungefär 2000 priser delas ut.91  

Tua Stenström på Kulturrådet säger, att kommunerna söker bidrag för att 
köpa in barn- och ungdomslitteratur till sina folk- och skolbibliotek och 2005 
använde 74 procent av kommunerna pengarna bland annat till Bokjuryn. Hon 
menar att det är vanligt att biblioteken jobbar med Bokjuryn, men att Kultur-

                                                 
85 Bjelvenmark 2005, s. 1. 
86 www.barnensbibliotek.se/bokjuryn/bokjuryninfo.htm 2006-02-05 
87 Bjelvenmark 2005 s. 6. 
88 Daisy är en förkortning av Digitalt Audiobaserat InformationsSystem. Det är ett datasystem som har 
ersatt talböckerna (som tidigare var inspelade på vanliga kassetter) och som används för att läsa och 
producera digitala talböcker. Från och med år 2001 produceras alla talböcker i Daisy-format. Daisy-
skivan, som är en cd-romskiva kan lagra upp till 50 timmars tal. Ahlén 2005, s. 11 ff. 
89 Efter vissa titlar på 100-listan över 2005 års utgivna böcker står det LaL. Det betyder att boken är lätt 
att läsa. En sådan bok har en rak handling, ett enkelt språk och en genomtänkt typografi. Dessa böcker är 
skrivna för att passa den som är läsovan eller har svårt med läsningen (ofta begåvningshandikappade). 
Böckerna passar också för andra grupper som behöver litteratur som är mer lättläst. Det kan vara personer 
med läs- och skrivsvårigheter och invandrare. Ahlén 2005, s. 13. 
90 www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2005/rosta.htm 2006-02-05 
91 www.ebfa.se/templates/Page.aspx?id=180 2006-02-05 
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rådet inte ger pengar speciellt för det ändamålet och ”stöd får man om man 
uppfyller villkoren att inte ha sänkt sina egna medieanslag och har en läs-
plan”.92 Örebro länsbibliotek fick bidrag av Kulturrådet för att starta Bokjuryn 
1997 och det tre första åren hade Bokjuryn sitt säte i Örebro. Projektledarna 
var Wiviann Wilhelmsson och Marianne Redman. 2000 tog En Bok För Alla 
över uppdraget att ta hand om lästävlingen, med pengar direkt från kultur-
departementet.93  

 

4.5 100-listan 
Det går att rösta på alla böcker som givits ut under 2005 (om det inte står Ny 
Upplaga i katalogen över utkomna böcker), inte bara dem som är presenterade 
på 100-listan. Som namnet antyder innehåller 100-listan hundra böcker, 25 
stycken i varje ålderskategori. När röstningen är klar redovisas de tio böcker 
från varje kategori som fått flest röster.94 Både skön- och facklitteratur finns 
representerade på listan, men det är skönlitteraturen som dominerar. De böcker 
som ingår i urvalet på 100-listan ska vara ”en spegling” 95  av årets utgivning. 
Böckerna ska vara av bra kvalitet och uppvisa bredd, lättlästa böcker (exempel-
vis från bokförlaget Hegas som ger ut böcker som är lättlästa) ska finnas med 
och samtliga titlar ska passa både pojkar och flickor.96 Böckerna på 100-listan 
återges på en affisch som skolorna och biblioteken sätter upp i sina bibliotek. 
På den affischen finns dock bara framsidorna på böckerna och man kan inte 
läsa något om vad böckerna handlar om. De barn som väljer sina lästips från 
100-listans affisch baserar dem då helt på hur bokens framsida ser ut. Med-
lemmar i arbetsgruppen som jobbar med Bokjuryn och bland annat fastställer 
100-listan är Sina Björkelid (En Bok För Alla), Birgitta Forsblom (Rönninge 
skolbibliotek), Ingrid Lindgren (Bibliotekstjänst), Lena Lundgren (Läns-
biblioteket i Stockholm), Gunilla Schöldström (Huddinge bibliotek), Maria 
Sjöström (B. Wahlströms förlag). Maria Stenmark (Östermalms bibliotek) och 
Eva Vidén (Berghs förlag).97   

                                                 
92 E-brev från Tua Stenström. 2006-05-04 
93 E-brev från Tua Stenström. 2006-05-04 
94 Bjelvenmark 2005, s. 7. 
95 Bjelvenmark 2005, s. 7. 
96 Bjelvenmark 2005, s. 7. 
97 Informationsbroschyr ”Bokjury 2005 – läs och rösta” . 
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Jag tycker att det är värt att notera att det bara är representanter från förlag 
och bibliotek, gruppen är Stockholmsbaserad och samtliga medlemmar är 
kvinnor. Jag tror att urvalet på 100-listan skulle se annorlunda ut om det var 
lärare med i gruppen, medlemmarna i arbetsgruppen var utspridda över hela 
Sverige och om det var några barn och ungdomar med och tog fram böckerna 
eftersom det faktiskt är dem listan är till för. Som det är nu, anser jag, känns 
det som att 100-listan är alltför tillrättalagd och böckerna representeras av ett 
urval som Bokjuryns arbetsgrupp vill att barnen och ungdomarna ska läsa. 
Intressant är också att även om arbetsgruppen har en representant från B. 
Wahlströms förlag finns ingen bok från det förlaget med på 100-listan. B. 
Wahlströms förlag ger ut exempelvis Kitty-böckerna och ”Tvillingarna från 
Sweet Valley High”, böcker som litteraturkritikern Ulla Lundqvist (se 
uppsatsens kapitel 2.2 om att väcka läslust) anser vara så kallad masslitteratur.  

 

4.6 Katalogen 
Katalogen för barn- och ungdomslitteratur finansieras av Statens kulturråd, 
som på uppdrag av regeringen ska öka intresset för läsning, framförallt hos 
barn. ”Kulturrådets mål är att kultur ska vara tillgänglig för alla. En mångfald 
av litteratur, från många förlag, ska visa bredden i utgivningen. Katalogen kan 
beställas utan kostnad till bibliotek, förskolor, skolor, bokhandlar eller 
andra.”98  Katalogen över barn- och ungdomsböcker 2005 är 84 sidor lång och 
förutom information om de böcker som givits ut kan man också läsa reportage 
om bland annat olika sportföreningar i Västerbotten, där barn och ungdomar 
blandar träning med läsning, de inleder exempelvis en del av sina träningspass 
med bokprat. Andra artiklar i katalogen handlar om Pippi och Mumintrollet 
som fyller 60 år, skrivarkurser, mangaserier, internationella biblioteket och 
musikern Laleh som berättar om sitt förhållande till läsning och skrivande.  

Tua Stenström (Kulturrådet) och Anna Rask (en av redaktörerna till 
katalogen) skriver i katalogen att ”Kulturrådet har bett alla barnboksförlag att 
tala om vilka böcker de ger ut i år. En tredjedel av dessa har valts ut av fyra 
personer som jobbar med barn, ungdomar och böcker.”99 I den grupp som 
väljer ut vilka böcker som ska vara med i katalogen ingår Christer Holmqvist 
(regionsbibliotekarie vid Medioteket på utbildningsförvaltningen i Stockholm), 

                                                 
98 Katalog Barn- och ungdomsböcker 2005, s. 5. 
99 Katalog Barn- och ungdomsböcker 2005, s. 5. 

 26



Tove Jonstoij (radioproducent och skribent), Monica Staub (ungdoms- och 
skolbibliotekarie) och Gudrun Wessnert (museilärare och författare). När det 
gäller katalogens arbetsgrupp tycker jag att det är motiverat att ha en 
Stockholmsbaserad grupp, eftersom de flesta av Sveriges barnboksförlag ligger 
i Stockholm. Jag anser också att det är berättigat att gruppen består endast av 
vuxna då det ska skrivas kortare texter om varje bok i katalogen.  

Kategorierna över nyutkomna böcker i 2005 års katalog är: 
 

• ”Läsa själv.” Boktips för barn mellan 6 och 9 år. 

• ”Läsa mer.” Boktips för barn mellan 9 och 12 år. 

• Ljudböcker. Här är inte alla titlar nya, men boken är nyutkommen som 
ljudbok. 

• Serier. Serieutgivningen för barn- och ungdomar är inte så stor i 
Sverige så det är endast några få titlar. 

• Böcker på andra språk. Nytt för 2005 är tvåspråkiga böcker och böcker 
på suryoyo. 

• Faktaböcker. 

• Bilderböcker. Boktips till föräldrar med små barn. 

• Poesi- och sångböcker. 

• ”Läsa tillsammans.” Böcker att läsa tillsammans, barn och vuxna, 
exempelvis sagor. 

• Ungdomsböcker. Boktips till ungdomar över 12 år. 
 

Till samtliga böcker finns en text på cirka sextio ord som beskriver bokens 
handling. I katalogen hittar man också namn och adresser till de bokförlag i 
Sverige som ger ut böcker för barn och ungdomar. Privatpersoner kan hämta 
sina kataloger på sitt närmaste folkbibliotek och därmed blir årets utgivning av 
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barn- och ungdomsböcker tillgänglig för alla. I katalogen kan man också läsa 
att ”de författare som har fått priset hittills säger att detta är ett av de bästa pris 
man kan få, eftersom det är barnen som väljer sin favoritbok, och inte vuxna 
litteraturkritiker”.100  

Jag tycker att katalogen fyller än större funktion än 100-listan när det 
gäller att ge en överblick över vilka barn- och ungdomsböcker som givits ut. 
Det beror inte bara på att den rymmer mer än 100 titlar utan också för att här 
kan barnen läsa en kort text om vad böckerna handlar om. På affischen med 
100-listans böcker kan de bara se hur bokens omslag ser ut. På så sätt kan 
barnen med hjälp av katalogen få en bättre uppfattning om vad boken handlar 
om, om han eller hon vill reservera den på sitt bibliotek om den är utlånad.  
 

4.7 Bokjuryprojektet i Uppsala 
Biblioteken i Uppsala kommun har erhållit bidrag för läsfrämjande verksamhet 
från Statens kulturråd, sammanlagt 470 000 kr varav 400 000 kr går till att 
köpa in böcker till alla klasser i årskurs 3 och 6 i kommunen (både friskolor 
och kommunala skolor). Bokval och bokinköp har administrerats av bibliotek-
en. Böcker från 100-listan101 har köpts in, 38 titlar till årskurs 6 och 40 stycken 
till årskurs 3.  Till lärarna har det sammanställts en lista med tips om olika sätt 
att arbeta med Bokjuryn.102 Presentationen av Bokjuryn i klasserna kommer 
lärarna själva få sköta. Varje bibliotek i kommunen tar hand om sina respektive 
skolor. Det är 50 skolor (med parallellklasser) för årskurs 6, och 63 skolor 
(med paralleller) för årskurs 3. Alla barn i Sverige kan delta i Bokjuryprojektet. 
Prisutdelningen för 2005 års Bokjury hade ännu inte ägt rum när denna uppsats 
färdigställdes, men var planerad att hållas på Uppsala stadsteater den 23 maj 
2006. Arrangörer för prisutdelningen var Uppsala Stadsbibliotek, bokförlaget 
En bok för alla, länsbiblioteket i Uppsala, Tierps bibliotek, Håbo bibliotek och 
Enköpings bibliotek.103  

 

                                                 
100 www.ebfa.se/templates 2006-02-05 
101 www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2005/100listan.htm 2006-02-05 
102 www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2005/info_vuxna.htm 2006-02-05 
  www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2005/index.htm 2006-02-05  
103 E-brev från Karin Hjelm. 2005-12-20 
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4.7.1 Urval av böcker till klasserna 
När arbetsgruppen på Uppsala stadsbibliotek (Charlotte Hardeborn, Karin 
Hjelm och Sofia Thorell) valde böcker till årskurs 3 och 6 utgick de ifrån 
böckerna på 100-listan. Karin Hjelm skriver i sitt e-mail att eftersom både år 3 
och år 6 är precis på gränsen mellan två ålderskategorier så valde 
arbetsgruppen även böcker från ålderskategorin 10–13 år till årskurs 3 och 
böcker från ålderskategorin 14–19 till årskurs 6. Arbetsgruppen tyckte också 
att det saknades några titlar på listan som de ansåg var bra och därför lades 
dessa till eftersom varje ålderskategori bara rymmer 25 titlar. Särskolorna i 
Uppsala kommun erbjöds också att delta i Bokjuryn och det var ca 15 stycken 
skolor som valde att delta i projektet. När det gällde deras böcker fick lärarna 
tala om vilka svårighetsgrader och vilka genrer som fungerade bäst för deras 
elever och arbetsgruppen utgick från dessa önskemål vid inköpen av böckerna. 
Alla böcker köptes in från nätbokhandeln AdLibris eftersom det handlade om 
att få så många böcker som möjligt för pengarna. Erfarenheten var att AdLibris 
har både snabba och säkra leveranser och det prioriterades. Särskoleklasserna 
böcker beställdes från bokförlaget Hegas, som ger ut lättläst litteratur. På frå-
gan om hur arbetsgruppen styrt urvalet när det gäller bokinköpen svarar Karin 
Hjelm att de inte tagit hänsyn till vad som är ”finlitteratur” och vad som är 
mindre fin litteratur. Hon menar att de visserligen inte köpt in ungdoms-
deckarna om Kitty eller böcker om tvillingarna i Sweet Valley High (båda är 
böcker som ges ut i massproducerade serier och ofta anklagas för att ha stereo-
typa könsroller och dåligt språk), men eftersom folkbiblioteken i regel inte kö-
per in dessa böcker (Uppsala stadsbibliotek har inga i sitt bokbestånd) har 
arbetsgruppen valt att inte heller göra det till klassernas bokpåsar. När det 
gällde Harry Potter och halvblodsprinsen resonerade de så att förvisso är detta 
en bok som de flesta barn läser ändå, men alla har inte råd att köpa boken och 
på biblioteken är det lång kö (särskilt på den senaste delen) eftersom böckerna 
om Harry Potter är så populära. Karin Hjelm menar också att i och med att 
Harry Potter och halvblodsprinsen fanns med i urvalet så gör det projektet 
lockande, vissa elever vill inte läsa något annat än böckerna om Harry Potter 
och eftersom projektet har som huvudsyfte att få barn och ungdomar att läsa 
motiverar boken sin plats.104  

                                                 
104 E-brev från Karin Hjelm. 2006-01-17 
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5. Undersökning 

I detta avsnitt redogör jag för min undersökning gällande det arbete med Bok-
juryn och läsverksamhet som lärare och elever gör i det klasser jag har besökt. 
Jag börjar med en kort presentation av de klasser som jag har observerat, sen 
fortsätter jag med arbetsbeskrivningarna.  
 
 

5.1 Presentation av de klasser som observerats 
Den första skolan jag besökte var Vängeskola, en skola ungefär en mil utanför 
Uppsala med cirka 300 elever. På skolan finns årskurserna 1–6 och de klasser 
jag har observerat är 3a, 3b och 6d.  

Den andra skolan jag besökte var Heidenstams Montessoriskola, en skola 
som ligger i anslutning till Heidenstams kommunala skola i Uppsala, men som 
undervisar enligt specialpedagogiken Montessori. Heidenstams Montessori-
skola har cirka 100 elever i förskola till årskurs 6. Eftersom eleverna går i en 
samlad klass i årskursen 1–3 har jag observerat hela klassen, men det är bara 
barnen i 3:an som har fått svara på min enkät. 

Den sista skolan som jag besökte var Uppsala Montessoriskola. Eftersom 
Stenhagenskolan lämnade återbud var jag snabbt tvungen att få tag i en ny 
skola för att få tillräckligt med enkätsvar till min undersökning. När jag hörde 
mig för bland skolorna som fått bokpåsar av Uppsala stadsbibliotek var det 
Uppsala Montessoriskola som anmälde sitt intresse att låta mig komma och 
hälsa på deras klass och studera deras arbetsmetoder gällande böcker och läs-
ning. Skolan har cirka 170 elever från barn i åldern ett till tolv. I den klass jag 
besökte fanns årskursen 3–6. Denna klass observerades inte så mycket när 
barnen läste utan eleverna i 3:an och i 6:an fick endast fylla i min enkät. Det 
jag fick veta om barnens läsvanor är det som lärarna Mia och Annette berättade 
i den intervju jag gjorde med dem.  
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5.2 Observationer 
Observationerna av de klasser jag besökt varierade mellan 15 minuter och 90 
minuter beroende på hur mycket tid läraren avsatt för läsning och redovisning 
av böcker, men också på vilket sätt läraren och klassen valt att jobba med 
böcker och läsning. Vissa av klasserna hade en bok att läsa när de väntade på 
hjälp från läraren eller när de hade tid, medan andra avsatte längre tid för läs-
ning och jobbade mer koncentrerat med sin skönlitteratur. 

5.2.1 Vängeskola 3a, Kajsa och 3b, Susanna 
Vängeskola har två stycken klasser i den tredje årskursen. Kajsa undervisar i 
3a (16 stycken elever, nio flickor och sju pojkar) och Susanna i 3b (19 stycken 
elever, sju flickor och tolv pojkar). I treorna har man läsning av skönlitteratur i 
läxa istället för vanliga läxor, som att läsa stycken ur en traditionell läsebok. 
Det innebär att eleverna ska läsa ur den bok de valt 15 minuter, tre gånger i 
veckan som hemläxa.  

Kajsa och Susanna arbetar mycket tillsammans och likadant med sina 
klasser varför de här kommer att redogöras för tillsammans. De tycker båda att 
Bokjuryn är en bra motivering till läsning. Eleverna sporras till att läsa många 
böcker. Det som är negativt, anser de båda, är att för vissa elever blir det pri-
mära att ha läst så många böcker som möjligt på kortast tid. Barnen låtsas att 
de läser flera böcker, som de sedan inte kan redogöra för. Båda lärarna brukar 
då be eleven att läsa boken en gång till. 

Barnen i båda klasserna uppskattar läsandet enormt. Ingen elev med 
dyslexi finns i någon av klasserna och de hade goda resultat på 
läsförståelseprovet. Barnen frågar ofta när de ska få läsa sina böcker och 
Kajsas klass har oftast sin ”lästimma” efter första rasten på dagen (omkring 
klockan 10.00). Klasserna delar på en bokvagn, där också deras Bokjuryböcker 
står (se appendix angående vilka böcker som treorna fått av Uppsala 
stadsbibliotek). Kajsa och Susanna berättar att förr har det funnits en rivalitet 
mellan de båda klasserna och att eleverna ofta bråkat. Bokvagnen och böckerna 
har förenat dem och eleverna utbyter ofta tips om böcker och kommer med 
spontana bokprat för varandra.  

Tre viktiga frågor som klasserna arbetar med när det gäller böcker och läs-
ning är: 

 

• Vad säger boken mig? 
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• Vad vill författaren säga med boken? 

• Känner du igen dig i boken/handlingen? 
 

Susanna har på sin kateder en burk med ärtor. Där får eleverna lägga en ärta för 
varje bok de läst. 100 sidor är lika med en ärta, 200 sidor två ärtor osv. När 
ärtorna kommit upp till en viss nivå i burken får eleverna en belöning. Det kan 
vara filmvisning eller någon annan aktivitet som eleverna får bestämma. Nack-
delen med ärtburken kan dock enligt Susanna vara att barnen tror att läsning 
handlar mer om kvantitet än om kvalitet. Därför kompletteras detta med läs-
loggböcker, något som också Kajsas klass använder sig av. Det gör att eleverna 
inte kan fuska med sin läsning. Läsloggböckerna behandlas i ett särskilt avsnitt 
nedan. Det är viktigt att barnen kan berätta om de böcker de läst. 

På frågan om skolan deltagit i några lokala eller nationella läsprojekt, för-
utom Bokjuryn, svarar Kajsa och Susanna att de endast har haft lokala projekt. 
Mellanstadiet har ett som kallas ”50 sätt att redovisa en bok”.  

Redan i årskurs ett vill man fånga upp de lässvaga (vilket, enligt de till-
frågade lärarna, brukar vara i snitt 25 procent varje år). Man jobbar då med 
något som kallas ”reading recovery” då man läser varje dag och har tät kontakt 
med specialläraren. Eleverna läser tunna häften (skolan har köpt in special-
böcker för detta ändamål exempelvis bokserien ”Myggan” med endast en eller 
två rader text per sida). I slutet av årskurs två har eleverna uppnått en godkänd 
nivå av läsning. Susanna tycker att det ges ut många bra lättlästa böcker.  

När det gäller bokprat och presentation av böcker är det Kajsa och Susanna 
som står för det. Det finns ett filialbibliotek i Vänge och ett nytt bibliotek är 
under uppbyggnad och skall vara klart hösten 2006. I det biblioteket ska både 
skolbibliotek och filialbibliotek finnas. Biblioteket kommer att ligga i an-
slutning till skolan.  

Både Kajsa och Susanna hade velat se mer reklam och marknadsföring för 
Bokjuryn. De tycker båda att det är ett jättebra projekt men är osäkra på om de 
hade kommit i kontakt med Bokjuryn om de inte blivit inbjudna till infor-
mationsmöte av barn- och ungdomsavdelningen på Uppsala stadsbibliotek. 
Ingen av dem hade tidigare hört talas om Bokjuryn och de blev förvånade när 
de fick veta att projektet funnits sedan 1997. Susanna och Kajsa anser att 
Kulturrådet och En bok för alla borde jobba mer ut mot skolorna och inte bara 
mot biblioteken.  Båda lärarna hade velat ha mer tid att jobba med böckerna. 
De fick sina bokpåsar i december 2005 och eftersom röstningen ska vara 
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avslutat 15 april 2006 känner de att de inte riktigt har tid att låta eleverna läsa 
alla böcker så mycket som de hade velat.  

Angående bokurvalet i klassernas bokpåsar hade Kajsa och Susanna gärna 
sett att det funnits mera ”tjocka” böcker. I trean är eleverna på så olika läs-
nivåer och vissa behöver böcker som är lite svårare. 100-listan är för generell 
och lärarna har gjort sina egna indelningar av de böcker de fått. Kajsa och Sus-
anna förstår dock varför det inte går att göra individuella bokpåsar till varje 
klass. Det skulle ta alltför mycket tid i anspråk. De poängterar att de är väldigt 
glada och tacksamma för de böcker klassen fått och att de får delta i Bokjuryn. 
Det är två böcker som plockats bort från klassernas bokvagn: Höjers Äckligt 
och Stalfelts Våldboken. Detta har inte gjorts för att böckerna på något sett är 
dåliga eller olämpliga utan för att de böckerna inte innehåller så mycket text. 
De är faktabilderböcker och klassen kommer att jobba med dem på annat sätt 
än vid läsning av kapitelböcker. 

 

5.2.1.1 Läsloggbok 
När eleverna ska dokumentera sin läsning använder de sig av så kallade läs-
loggböcker. I dem skriver eleven upp titeln på den bok som lästs, bokens för-
fattare och eventuellt om det finns en illustratör till boken och vilken genre 
boken tillhör, exempelvis om det är en hästbok, deckare eller en äventyrsbok. 
Varje gång eleven läst ska han eller hon skriva i läsloggboken hur många sidor 
som lästs. När eleven läser i boken skall denne också reflektera över hand-
lingen och tänka efter om det är något i texten som får eleven att tänka på 
något han eller hon själv upplevt. Det har Susanna och Kajsa valt att kalla ”text 
till tanke”. I loggboken ska eleven skriva och berätta vad för tankar texten 
väckte. Eleven skall också läsa högt för någon vuxen som sedan ska skriva i 
loggboken hur läsningen fortskrider. I skolan får barnen läsa högt ur sin bok 
för läraren så denne också kan notera hur läsningen utvecklas.   

 

5.2.1.2 Pärm med bokrecensioner 
I klassrummet finns en pärm med barnens bokrecensioner. Där kan klass-
kompisarna titta om de behöver några boktips. Barnen redovisar de böcker de 
läst för de andra i klassen. Bokrecensionerna görs på förtryckta formulär. Där 
ska eleverna fylla i titel, författare, illustratör, om boken innehåller några bil-
der, om boken är lättläst, medelsvår eller svårläst. Det skall också fyllas i vil-
ken ålder boken passar för, alla åldrar, små barn, 6–7 år, 8–9 år, 10–12 år, ton-
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åringar eller vuxna. Vidare ska det framgå av recensionen vilka läsare boken 
passar för, exempelvis de som gillar hästar, deckare eller spänning. Eleven ska 
redogöra för hur boken var, exempelvis ”jag tyckte boken var bra”, var boken 
utspelar sig, vem som är huvudperson i boken och hur boken slutar. Här får 
eleven inte avslöja slutet utan bara tala om det var ett bra, spännande, roligt 
eller dåligt slut. Slutligen får eleven ge boken ett betyg mellan ett och fem (en 
bok för en dålig bok och fem böcker om boken är jättebra). Barnen är mycket 
positiva till de böcker de läser. Ofta får böckerna högsta betyg. Det är en stor 
spridning på böckernas sidantal, allt från lättlästa böcker på 15 sidor till mer 
tjocka och lite svårare böcker på upp till 350 sidor. Enligt recensionspärmen är 
böckerna om ”Spiderwick”105  populärast.  

5.2.1.3 Bokjuryskärmen 
Bokjury-böckerna recenseras på en stor skärm uppställd i respektive klassrum. 
Där får eleverna skriva upp vilken bok de läst, redogöra kort för bokens hand-
ling, sitt namn och vilket betyg boken får. Ofta ger de boken högre betyg än 5 
(skala 1 till 5) om de tyckte boken var bra. På skärmen kan de sedan läsa var-
andras omdömen.  

 

5.2.1.4 Olika läsläxor 
I den pärm som Susanna och Kajsa har med tips på hur eleverna kan jobba med 
sina läsläxor finns dessa exempel:  

 

• Välj tio stycken ord ur texten och gör tio nya meningar. 

• Vem i boken vill du vara vän med? Berätta om vad ni gör. Vem vill du 
inte träffa i texten? Varför? 

• Träna på att återberätta texten du läst exempelvis på någon i din familj. 

• Böcker är ett fönster mot världen. Rita hur det ser ut. 

                                                 
105 Fantasyböcker för barn i åldern 7–9 av DiTerlizzi, Tony och Black, Holly. Böckerna har SAB- 
kategoriseringen Hcf. Böckerna handlar om tre syskon som flyttar till ett gammalt kråkslott där det 
händer mystiska saker. I serien ingår titlarna Vättar i väggen (2004), Stenens öga (2004), Lucindas 
hemlighet (2004), Järnträdet (2005) och Mulgaraths vrede (2005). I bokpåsarna som årskurs 3 fått ingår 
Järnträdet och Mulgaraths vrede. Telefonsamtal med Charlotte Hardeborn, barn- och 
ungdomsbibliotekarie på Uppsala stadsbibliotek. 2006-04-10 
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• Intervjua huvudpersonen. Leta i texten efter passande frågor. 

• Träna på att återberätta det du läst med hjälp av stödord. 

• Hur ser författaren ut? Hur är han eller hon? Vilka intressen har han el-
ler hon? Vilken typ av hus bor han eller hon i? 

• ”Text till tanke” Vad tänkte jag på när jag läste boken? 

• Vad vill författaren säga med sin bok? 

• Vem i boken skulle du vilja vara? Tänk dig in i personen. I skolan får 
du sedan gestalta personen för dina klasskompisar. 

• Skriv ner de ord du inte förstår. Diskutera dem i skolan. 
 
 

5.2.1.5 Lärarnas åsikter om böcker och läsning 
Kajsa och Susanna har märkt att intresset för böcker och läsning är enormt i 
deras klasser. Barnen tar ansvar för böckerna och sköter lånandet från bok-
vagnen mycket bra. Eleverna inspirerar varandra genom bokprat och de skriver 
gärna sina recensioner. Det finns en viss stress hos lärarna att hinna med att 
läsa i loggboken samt lyssna på alla elever. Detta är en organisationsfråga, me-
nar Kajsa och Susanna, och gäller dem som lärare och pedagoger. Kajsa och 
Susanna anser också att nivågrupperingarna av böckerna har haft en avgörande 
betydelse. Flera av de svaga läsarna har lyft sig tack vare egen vilja och moti-
vation. Dock upplever barnen och deras föräldrar ibland att skrivandet tar för 
lång tid i förhållande till lästiden. 

 

5.2.1.6 Observation av klasserna  
Susannas klass 3b: Susanna har avsatt lektionstid innan matrasten för att 
eleverna ska hinna läsa så mycket som möjligt. Vid det tillfälle jag besöker 
klassen har dock en tidigare lektion, där eleverna har haft temaförmiddag om 
kroppen, dragit ut på tiden så det blir inte så mycket tid till läsning som det 
brukar vara, säger Susanna. I klassrummet står den bokvagn med böcker som 
klass 3a och klass 3b delar på. På den vagnen finns även de Bokjuryböcker 
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klasserna har fått. Det finns också en lista med de böcker som finns att låna. 
Eleverna väljer den bok de vill läsa och går sedan till sin bänkplats och sätter 
sig och läser. Vissa böcker är så populära att de aldrig hamnar på vagnen utan 
går direkt från en elev till nästa. Barnen är intresserade av att kolla i böckerna 
om det är en Bokjurybok och letar efter utgivningsår och redogör med varandra 
för att försäkra sig om att boken ingår i Bokjuryn. Barnen ger varandra tips: 
”den där boken är jättebra”. De läser och pratar tyst med varandra. Barnen är 
intresserade av hur många sidor böckerna innehåller och påpekar detta för 
varandra. Det råder en lugn stämning i klassen och alla elever läser tyst. 
Barnen är koncentrerade på sina böcker, det rör sig inte om någon sporadisk 
läsning av en ”bänkbok”. Denna dag är femton elever närvarande. Susanna går 
omkring och pratar tyst med dem som räcker upp handen, kollar vad för bok de 
läser och frågar om de undrar över något. Det kan exempelvis vara något ord 
eller någon mening barnet inte förstår. Om de läser något roligt eller intressant 
berättar de detta. Bokjury-böckerna är indelade i fyra olika svårighetsgrader 
markerade med en glad fisk, en haj, en sjöstjärna och en tiger. Det är lärarnas 
egna markeringar för att eleverna lättare ska kunna hitta en bok som passar. En 
av pojkarna vill ha hjälp med att skriva upp sin Bokjurybok på skärmen. 

 
Kajsas klass 3a: Även här läser barnen böckerna koncentrerat. I klassen är det 
fjorton elever närvarande. De väljer böckerna från bokvagnen, som två elever 
hämtat från Susannas klassrum. De läser på baksidan av böckerna och pratar 
med varandra för att få boktips. Barnen verkar redan ha läst många av Bok-
juryns böcker. Eleverna läser i cirka 20 minuter sen är det dags för bok-
redovisningar. Jag får vara med när klassen redovisar ”Text till tanke”, som är 
veckans läsläxa. Ett barn får börja med att läsa högt ur sin bok som hon nästan 
har läst ut. Kajsa tar detta som en inledning på redovisningarna när flickan vill 
läsa färdigt sista sidan. Kajsa ber henne läsa sidan högt. Boken heter Rosalis 
hemliga kompis. Alla sitter tysta och lyssnar på flickan som läser. En elev 
plockar lite med något på sin bänk. En flicka kan inte slita sig ifrån den bok 
hon läser utan fortsätter att läsa i smyg. En elev i taget får gå fram och sätta sig 
i en fåtölj som står längst fram i klassrummet. Där läser han/hon sitt bidrag 
högt och berättar hur texten påverkat honom/henne. Barnen läser också högt ur 
sina läsloggböcker. Uppgiften den här gången har varit att hitta ett ord i texten 
man läst och berätta om varför man valt just det ordet. Kajsa berömmer varje 
elev och alla får varsin applåd. Barnen verkar inte tycka att det är jobbigt att 
redovisa muntligt inför klassen (och inför mig som var och lyssnade på dem). 
Eleverna får öva sig i tal och skrift utifrån sin läsning. Eleverna är angelägna 
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om att få redovisa sina böcker. När den elev som pratat om sin ”text till tanke” 
talar de andra barnen om vilka tankar de får av texten som den redovisande 
eleven pratat om.  

 
 

5.2.2 Vängeskola  6d  Marie-Louise 
Marie-Louise tycker att Bokjuryn är ett bra sätt att få eleverna att läsa fler 
böcker. Urvalet av de böcker klassen fått av Uppsala stadsbibliotek är bra men 
kanske något lättlästa. Även de elever som är något lässvaga behöver mer att 
”bita i”. Annars, säger hon, är det jättepositivt att ha fått extra böcker. Eleverna 
ser det som en uppmuntran med nya böcker till klassen. Barnen läste mycket 
även före klassens medverkan i Bokjuryn, men de har blivit extra sugna på läs-
ning nu när de fått nya böcker. Alla elever i klassen läser bra och det finns inga 
elever med dyslexi. Eleverna i Marie-Louise klass jobbar mycket med att inför 
klasskamraterna muntligt redovisa de böcker man läst. Eleverna är duktiga på 
det och de respekterar den som redovisar utan att prata eller att störa. I klassen 
finns det 21 stycken elever, 10 pojkar och 11 flickor. Eleverna deltar i ett inter-
nationellt demokratiprojekt som heter ”Jordens barns pris”. Det gör att 
eleverna vet hur viktigt det är att rösta och ta reda på fakta om det man ska 
rösta på. Bokjuryn blir därför viktig, anser Marie-Louise, för att eleverna får 
känna att deras röst räknas och blir hörd. När de började jobba med litteratur 
och läsning valde lärarna vilka böcker eleverna skulle läsa, men nu väljer 
barnen helt själva. Enda kravet, säger Marie-Louise, är att de ska variera sin 
redovisning av böckerna. Eleverna redovisar sina böcker ungefär var fjärde 
vecka. För några år sedan fick skolan pengar av kommunen att köpa in böcker 
till skolbiblioteket. Alla eleverna i klassen tycker det är kul att läsa och nästan 
alla klarar av att redovisa sina böcker på ett bra sätt. Bokjuryn blir ett extra 
roligt sätt att jobba med böcker, menar Marie-Louise. Dels läser eleven en bok 
från Bokjuryn som hon eller han kan rösta på och dels kan hon eller han 
redovisa boken inför klassen.  Klassen skriver inte några recensioner utan allt 
sker muntligt i samband med redovisningarna. Några andra bokprojekt drivs 
inte på skolan utan lärarna jobbar på eget initiativ. Klass 6d har en mycket 
engagerad lärare och det märks att Marie-Louise överför sitt engagemang för 
böcker och läsning till sina elever. Under de redovisningar jag observerat 
frågar flera elever ”Är det min tur nu?”, ”Får jag redovisa nu?” Eleverna är 
också mycket stolta över sina fantasifulla redovisningar. 
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5.2.2.1 Bokfyndet - Mer än 50 sätt att redovisa en bok  
Marie-Louise jobbar med böcker och läsning utifrån Bokfyndet – mer än 50 
sätt att redovisa en bok av Jackie Lawson och Maj Stoddard (2002). Stoddard 
arbetar också på Vängeskola. Lawson och Stoddard menar att eftersom det 
finns många sätt att redovisa en bok på kan varje elev få göra på det sätt som 
passar dem bäst. Det gör att alla elever får en jämställd chans.106 Eleven kan 
välja att komma utklädd till någon av personerna i boken och då utifrån det 
berätta bokens handling och hur personen i boken upplever handlingsförloppet. 
Eleven kan också välja att göra ett tittskåp där han eller hon bygger upp en 
scen ur boken. Sedan får eleven berätta om vad som kan ses i tittskåpet. Andra 
exempel på vad som kan göras när barnen ska redovisa är att skriva om slutet 
på boken om eleven är missnöjd med hur det gick för personerna i boken, 
skriva en prolog till boken (alltså vad som hände innan boken började), eller 
skriva en fortsättning på boken. Det ska då vara ett allra sista kapitel som han 
eller hon sedan får läsa upp för resten av klassen. För elever som särskilt 
mycket gillar att uppträda inför andra människor finns förslaget att skriva om 
handlingen till en rap-text och rappa inför klassen, eller att spela upp en scen ur 
boken. Då får eleven skriva ner repliker och ta en eller flera klaskamrater till 
hjälp när scenen sedan spelas upp. Viktigt är dock att träna ordentligt på sina 
scenframträdanden. 107 Det förslag till redovisning som jag var mest imponerad 
av var det om att hålla hela redovisningen på engelska. Det var dock ingen av 
eleverna som gjorde det den dag jag var och observerade klassen. Marie-
Louise tycker att det här är ett mycket bra sätt att arbeta med böcker. Hon säger 
också att hon ser tydligt hur eleverna utvecklas när det gäller att hålla muntliga 
framträdanden, men också när det gäller läsning av böcker med mer avancerat 
språk och mer invecklad handling. 

 
 

 
5.2.2.2 Bokredovisningar i klassrummet.  
Vid det tillfälle jag besöker klass 6d för att observera deras bokredovisningar 
märker jag genast när jag kommer in i deras klassrum att det här är någonting 
som eleverna tycker är väldigt kul. Barnen frågar varandra hur de ska redovisa, 
några elever försöker gömma de saker de tillverkat för att klasskamraterna inte 
ska kunna se vad det är och ingen av eleverna verkar vara nervös för att tala 
                                                 
106 Lawson & Stoddard 2002, s. 5. 
107 Lawson & Stoddard 2002, s. 16 ff. 
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inför klassen. De verkar inte heller tycka att det är nervöst att jag sitter vid en 
bänk för att observera dem. Kanske blir redovisningen extra kul eftersom nå-
gon som vanligtvis inte brukar vara i klassen är intresserad av att ta del av 
deras bokredovisningar? Två elever redovisar inte sina böcker på grund av att 
de inte är klara med sin bok/redovisning och några elever är sjuka.  

Alla elever har inte läst en Bokjurybok till det här tillfället men jag anser 
att det är relevant för uppsatsen att även redogöra för redovisningar av böcker 
utgivna tidigare än 2005. Det är redovisningarna och läsningen som är av in-
tresse i det här kapitlet.  Det kommer att framgå av mina noteringar av elevern-
as redovisningar vilka böcker som är Bokjuryböcker.  
 
Flicka A. Redovisar den bok hon läst med en videofilm hon gjort. Hon redogör 
kort för bokens handling utan att avslöja hur den slutar. Hon ger också en 
muntlig recension av boken – den var bra – och berättar lite om de tankar hon 
fått kring bokens handling. Flicka A har läst boken Agnes Cecilia – en sällsam 
historia av Maria Gripe och scenen hon spelat in på video är den som visar när 
Nora öppnar det paket hon hämtat i en affär i Gamla stan. Paketet visar sig 
innehålla en docka. Videofilmen är cirka 3 minuter lång och mycket 
stämningsfull. Filmen innehåller inga repliker, istället är vacker och lite 
mystisk musik pålagd. Hon har gjort filmen själv, men fått hjälp att sköta 
videokameran av några kompisar, eftersom det är Flicka A som spelar 
huvudrollen i sin film.  När filmen är slut besvarar Flicka A frågor om sin 
videofilm och om boken.  

 
Flicka B har läst Lydias hemlighet av Finn Zetterholm (Bokjurybok). Hon be-
rättar kort om bokens handling och läser inledningen. På bokens framsida finns 
en bild på Mona-Lisa och Flicka A visar också Leonardo Da Vincis porträtt 
(hon har letat upp en bild på Internet som hon visar på en bildskärm). Mona-
Lisa är en del av berättelsen i Lydias hemlighet. Flicka B läser ur Da Vinci-ko-
den av Dan Brown och fortsätter berätta om Mona-Lisa porträttet och olika 
teorier om det. Hon drar paralleller mellan böckerna, recenserar Lydias hemlig-
het och rekommenderar den till sina klasskompisar.  

 
Flicka C redovisar Kram klapp kyss av Eva Susso. Hon redovisar handlingen 
kort. Hon tycker att boken var en typisk ”tjejbok” och att boken handlar om att 
utvecklas. Hon visar en plansch hon har gjort med kort på hur hon har ut-
vecklats från baby till 12-åring. Flicka C ger boken betyg 7 av 10. 
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Flicka D har läst Konsten att uppfostra sina föräldrar av Pete Johnson. Hon 
läser upp ett stycke ur boken och berättar om handlingen. Stycket hon läser upp 
representerar boken, säger hon, eftersom det är en rolig bok. Hon visar ett kort 
på sina föräldrar och för att gestalta betygshetsen i boken delar Flicka D ut lap-
par med betyg till alla sina klasskompisar och till sin lärare Marie-Louise. Alla 
får betyget MVG, som eleverna i klassen i boken, och endast en får betyget G-, 
som bokens huvudperson får. Flera elever i klassen vill låna boken. 

 
Flicka E läser baksidestexten på den bok hon läst. Boken är baserad på en sann 
historia och heter Hanas resväska (Bokjurybok) och är skriven av Karen Le-
vine. Bokens handling utspelar sig både under andra världskriget i Tyskland 
och i nutid i Japan. Flicka E berättar om boken och hon har gjort ett bokmärke 
med Hanas resväska på ena sidan och en Davidsstjärna (som alla judar var 
tvungna att bära) på andra sidan. Hon ger boken betyg 9 av 10.  

 
Pojke A redovisar C. S. Lewis Häxan och Lejonet. Boken utkom första gången 
i Sverige 1959 men den utgåva Pojke A har läst är den nyutgåva som lansera-
des i samband med filmen som kom 2005. Han berättar vad boken handlar om 
och menar att han inte tyckte att den var så bra på grund av att i bokens mitt 
finns bilder ur filmen. Eftersom bilderna är placerade i mitten (och visar bilder 
från hela filmen) visar de vad som händer senare i boken också. Det gör, menar 
Pojke A, att man vet vad som ska hända och det förstör stämningen i boken. 
Därför får boken bara betyget 6 av 10. Som redovisning har Pojke A gjort en 
tavla där han skrivit bokens och författarens namn. Han talar också om att bo-
ken ingår i en serie med sju stycken böcker men att han bara har läst den här.  

 
Pojke B har läst Berts första betraktelser och Berts ytterligare betraktelser av 
Sören Olsson och Anders Jacobsson. Han har klippt isär en fotboll av plast och 
på insidan har han ritat saker som ska representera Berts hjärna och vad han 
tänker på. Det är Fantomen, tjejer, kärlek etc. Böckerna är jättebra, tycker 
Pojke B och de får betyget 10 av 10 möjliga. 

 
Efter att cirka hälften av eleverna har redovisat sina böcker är det dags för 
pausgymnastik. Alla elever är med på gymnastiken, ingen protesterar och det 
verkar som att det är vanligt förekommande, som ett avbrott i lektionerna. Jag 
passar på att titta på den anslagstavla där tidigare Bokfynd är redovisade. Där 
finns ett brev till författaren Douglas Foley som har skrivit boken Habib – fri-
heten minus fyra, lergubbar till Sagan om ringen (Tolkien), pannband med 
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fjädrar till Hjortfot (Cooper) mm. Eleverna verkar inte ha några problem med 
fantasin när det kommer till att redovisa sina böcker.   

 
Flicka F har läst I cirkelns mitt av Dan Brown. Hon redogör kort för 
handlingen och säger att det egentligen är en vuxenroman, men den är jättebra 
ändå. Hon läser ett spännande avsnitt ur bokens handling och ger den 15 (!) av 
10 möjliga poäng. Flicka F har gjort en bit av en meteorit av gips som hon ritat 
fossiler i. Hon kan dock inte säga hur den hör ihop med handlingen för då 
förstör hon spänningen för dem som inte läst boken.   

 
Flicka G redovisar boken När hjärtat skenar av Anna Wikström (Bokjurybok). 
Det är en jättebra bok som man inte kan sluta läsa, berättar hon. Handlingen 
berättar hon kort, för hon vill inte avslöja för mycket. Flicka G har skrivit ett 
brev till författarinnan och talat om hur mycket hon tycker om boken. Hon 
läser upp det för klassen och ger boken betyget 10 av 10. 

 
Pojke C tycker att hans bok Jerker – första spelningen av Helena Axelsson 
Östlund (Bokjurybok) var alldeles för lättläst. Han har skrivit ett brev till för-
fattarinnan där han påpekar detta och ger henne lite tips om hur hon ska skriva 
nästa gång hon skriver en bok. Han läser upp sitt brev för klassen. Trots att 
boken var för lättläst ger han den betyget 8 av 10.  

 
Pojke D har läst och redovisar boken Svarta döden av Kim M Kimselius 
(Bokjurybok). Boken handlar om pesten och utspelar sig i Florens 1348. Han 
berättar lite om handlingen, men är mest intresserad av att visa vad han har 
gjort för att redovisa bokens handling. Han har gjort en råtta av potatis och 
apelsinskal som ska representera pesten. Boken är jättebra, tycker han, och den 
får betyget 10. 

 
Pojke E har läst tre böcker av Brian Jacques: Redwall - Cluny Gisslaren, Mar-
tin krigaren och Mattimeo. Det är fantasyböcker som handlar om djur. Pojke E 
har läst alla femton böcker i serien och alla får betyget 10. Han pratar inte om 
handlingen utan visar ett område han gjort ur boken i lera. Det är skog och en 
vulkan. 

 
Flicka H berättar kort om den bok hon läst. Det är Ulf Nilssons En halv tusen-
lapp (Bokjurybok). Hon har ritat små bilder som berättar handlingen. Boken 
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får betyget 10. Flicka H tycker att det är en bra och lättläst bok. Hon berättar 
att det är den första boken av tre om Johnny. 

 
Flicka I redovisar sin bok Hemligheten på vinden av Monica Hughes i form av 
en insändare i en tidning. Boken handlar om en flicka som aldrig har träffat sin 
pappa, men som nu hittat en bild på honom på vinden. Huvudpersonen be-
stämmer sig för att leta reda på sin pappa och Flicka I har gjort en in-
sändare/kontaktannons som hon har klistrat in i ett nummer av Upsala Nya 
Tidning. Hon har också klistrat in egna rubriker i tidningen och hon går runt 
och visar sina klasskompisar. Hon ger boken betyget 10.  

 
Pojke F har läst Bokjuryboken Drakväktaren av Carol Wilkinson. Det är en 
äventyrs- och fantasybok där handlingen utspelar sig i Kina för länge sedan. 
Pojke F berättar att boken handlar om en slavflicka som vaktar en drake. Han 
har gjort en sten som har stor betydelse i boken. Stenen är purpurfärgad med 
mjölkvita ränder och Pojke F har gjort den precis som den beskrivs i boken. 
Vad den har för betydelse berättar han inte, för det kan förstöra för dem som 
inte ännu har läst boken. 

 
Flicka J har läst en faktabok med handling, som hon uttrycker det. Boken heter 
Mormorsboken och är skriven av Linnea Johnson. Den handlar om tre genera-
tioner kvinnor och handlingen börjar i början av 1900-talet. Hon visar några 
bilder ur boken och hon har också tagit med ett foto på hennes egen mormor 
som hon visar för klassen. Boken var långtråkig, tycker Flicka J, men den får 
ändå betyget 5 av 10. 

 
Pojke G har under hela redovisningstimman varit mycket hemlighetsfull och 
smusslat med sin redovisning. När det äntligen är hans tur ställer han upp ett 
pappershus på katedern. Han har läst Kalla kårar – det döda huset av Robert L 
Stine. Det är en riktig spökhistoria och han berättar handlingen kort för att fort 
få demonstrera sitt hus. Pojke G har dragit sladdar från det lilla pappershuset 
till ett batteri så det lyser en lampa när man låter sladdarna komma i kontakt 
med batteriet. Hela klassen är djupt imponerade och alla trängs runt katedern. 
Flera vill genast låna och läsa boken.  

 
Pojke H är sist ut och berättar om sin bok Helikoptermysteriet av Sivar Ahlrud. 
Det är en gammal bok och den ingår i en serie som heter ”Tvillingdeckarna”. 
Det märks att det är en gammal bok för det är ålderdomligt språk i den, säger 
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Pojke H. Boken får betyget 8 av 10 och Pojke H har gjort en egen helikopter av 
kartong, tejp och blompinnar. 

5.2.3 Heidenstams Montessoriskola årskurs 3 Kajsa T. 
På Heidenstams Montessoriskola108 jobbar man i klasser med sammanslagna 
årskurser. Årskurs 1–3 finns i det klassrum jag har besökt. Det finns ytterligare 
en 1–3 på skolan, men de barnen har endast fyllt i min enkät. I den klass jag 
har observerat finns det 24 elever varav 8 stycken går i tredje klass. I den andra 
klassen finns det 10 elever som går i årskurs 3. Allt som allt finns det ca 100 
elever från förskoleklass till årskurs 6 på Heidenstams Montessoriskola.  

Läraren i den klass jag har observerat heter Kajsa T och hon berättar att 
hon har jobbat med Bokjuryn i flera år. En lärare på skolan fick Bokjury-
affischen skickad till sig och de andra lärarna blev nyfikna och intresserade av 
projektet.  

Eleverna läser varje dag, 20 minuter efter rasten klockan 11. Klassen går 
regelbundet till Gränby bibliotek, som är deras närmaste stadsdelsbibliotek. 
Där lånar de böcker och hämtar temalådor med böcker kring ämnen som 
klassen ska jobba med. Till biblioteket går man ungefär en gång i månaden. I 
samband med biblioteksbesöken har eleverna bokprat för hela klassen. Bokprat 
för varandra i mindre grupper förekommer också. Eleverna har också 
högläsningen för de yngre klasserna. Årskurs 1–3 läser för förskoleklassen och 
årskurs 4–6 läser för årskurs 1–3. Det finns läsgrupper med speciallärare för de 
elever som behöver på skolan. I början, berättar Kajsa T, ville man inte peka ut 
de elever som var lässvaga, men man insåg att det behövdes extra hjälp och 
skapade då läsgrupper där eleverna kan få stöd. Eleverna väljer själva vilka 
böcker de ska läsa. Kajsa T eller någon annan lärare försöker styra 
svårighetsgraden på boken. Det för att underlätta för eleven, så att den varken 
får en för lätt eller för svår bok. I klassrummet väljer de böcker helt fritt 
eftersom allt material redan är valt, anpassat till eleverna och presenterat av 
Kajsa T. Barnen har ett eget arbetsschema där de själva väjer vad de ska arbeta 
med under dagen. Flera av Kajsa T:s elever väljer att lägga till extra läsning. 
Om eleven har hittat en jättebra bok och väljer att läsa i två dagar för att läsa ut 
boken så får den det, men sedan försöker Kajsa T styra in eleven på andra 
ämnen.  

                                                 
108 Montessoripedagogiken bygger på att man noggrant observerar barnens utveckling och 
arbetsmetoderna ska anpassas efter barnens egna behov och intressen. 
www.luth.se/depts/lib/skolsidan/montessori/nutshell.html
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Kajsa T använder sig av Bo Sundblads bok LUS – en bok om läsutveckling 
(1981) i sin undervisning. I sin bok presenterar Sundblad hur man jobbar med 
flera olika steg i den skönlitterära läsningen, och eleven utvecklar därmed sitt 
läsande. I klassrummet finns en pärm med elevernas bokrecensioner och på 
klassrumsdörren sitter små korta recensioner i form av liggande böcker upp-
satta. På dessa har eleverna skrivit bokens titel, författarens namn och om bok-
en var svår, medel eller lätt att läsa. De har också ritat en teckning som de 
tycker representerar boken. Kajsa T och eleverna jobbar också med så kallade 
”bokhattar”, jag återkommer senare till detta.  

Klassen läste mycket skönlitteratur även innan de deltog i Bokjuryn. Barn-
en läser mycket bra, anser Kajsa T och det finns en stor glädje i läsandet också 
hos barn med invandrarbakgrund som går i klassen, som annars har det lite 
svårt med det svenska språket. Barnen i årskurs 3 har förtur till de böcker 
klassen fick av Uppsala stadsbibliotek, eftersom dessa var tänkta till treorna i 
första hand. Det gör att barnen i tvåan blir extra ”sugna” på att läsa böckerna, 
berättar Kajsa T. Barnen tycker också det är kul med nya böcker.  

Kajsa T har valt att plocka bort boken Adjö då, pappa eftersom några elev-
er i klassen har mist sina pappor. Kajsa T hade hört talas om boken och visste 
därför vad den handlade om. Hon tänker läsa den högt i klassen för att eleverna 
ska få diskutera bokens handling. Hon kände att hon inte ville att barnen skulle 
sitta ensamma och läsa boken.  

Alla Bokjuryböcker läses i skolan. Skolan har olika temaveckor under 
terminerna och bokvecka med läsdagar är det en gång på höstterminen och en 
gång på vårterminen. Då deltar hela skolan och priser delas ut. Världsbokdagen 
den 23 april firar man också. När jag var och observerade klassen var mate-
matik veckans tema.  

Montessoripedagogiken går ut på att låta eleverna ha frihet att välja vad de 
ska jobba med för ämne. Helt fritt blir det dock inte, menar Kajsa T, eftersom 
de jobbar med ämnen som läraren presenterat.  

Eftersom barnen jobbar med olika ämnen är det svårt att observera dem 
som grupp när de läser. Jag har inte heller tillfälle att besöka dem i en bok- och 
läsvecka. Jag får därför helt förlita mig till det Kajsa T berättar om sina elever. 
Barnen läser mycket skönlitteratur i skolan även om klassen inte skulle ha del-
tagit i Bokjuryn. Kajsa T är mycket positivt inställd till de böcker de fått av 
Uppsala stadsbibliotek och till Bokjuryn som läsprojekt. Hon tycker att urvalet 
av böcker är bra. Hon märker också att barnen tycker att det är extra kul att 
läsa när det finns nya böcker i klassrummet.  
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Jag får tillfälle att titta in i ett klassrum där det går en årskurs 4–6. Där har 
eleverna gjort en läshörna. Det finns ett bokningsschema till läsfåtöljen, men 
alla som vill läsa får plats på den röda mattan som ligger framför fåtöljen. I 
anslutning till mattan står den bokhylla som innehåller både de Bokjuryböcker 
som årskurs 6 har fått och andra skönlitterära böcker som eleverna kan välja att 
läsa. I en pärm sätter eleverna in sina bokrecensioner. Där skriver man upp vil-
ken kategori boken tillhör, boktitel, författarens namn och vad boken handlar 
om. Två pojkar sitter och läser i läsfåtöljen. Det är tyst i klassrummet och alla 
elever är koncentrerade på sitt. En flicka som varit med och skapat läshörnan 
visar mig och förklarar hur det går till.  
 

5.2.3.1 Att dokumentera läsning kvantitativt och kvalitativt. 
I den pärm som Kajsa T använder som underlag till att dokumentera elevernas 
läsning finns olika beskrivningar av att jobba med böcker och läsning både 
kvantitativt och kvalitativt. Kajsa T anser att när det gäller läsutveckling bör 
både kvantitet och kvalitet beaktas. När man dokumenterar synliggör man 
framgångar, lärande och utveckling. Eleven ges tillfälle att själv utföra doku-
mentationen och blir då huvudaktör i sitt eget lärande. I dokumentationsarbetet 
ingår det för eleven att reflektera över och granska det arbete man gjort, men 
också det resultat som eleven har åstadkommit. Kajsa T menar att det är när 
eleven ser sina lyckade resultat som en framgångsspiral börjar.  

 

5.2.3.2  Läshattar 
Läshattarna används för att dokumentera kvantiteter – exempelvis hur mycket 
tid barnet använt till läsning och hur många sidor barnet läst. Hattarna finns i 
många olika modeller så eleven kan välja den hatt den tycker är finast och som 
passar bäst. Hattarna är uppritade på papper och de kan exempelvis föreställa 
en kockmössa, en kinahatt, en turban, en häxhatt mm. Läshattarna färgläggs 
och dekoreras fält för fält. Läraren och eleven bestämmer vad varje fält på läs-
hatten ska representera. Ett fält kan exempelvis motsvara en sida, tio sidor eller 
en hel bok. På så sätt blir hattarna helt individuella.  Längst ner på varje läshatt 
finns ett tomt utrymme. Här kan barnet själv ange vad varje fält på hatten ska 
motsvara.  
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5.2.3.3 Bokhögar, harlekinbanderoll och läsbarometer 
På ett papper finns en bokhög avbildad och eleverna dokumenterar det antal 
böcker de läst genom att fylla i bokryggarna i bokhögen. Efter avslutad bok 
skriver barnen in bokens titel och sidantal i en av bokryggarna. När hela bok-
högens bokryggar är ifyllda räknas det sammanlagda sidantalet ihop och skrivs 
in i rutan överst på sidan. När en bokhög är klar förs sidantalet in på en så kall-
ad harlekinbanderoll eller på en läsbarometer, beroende på vilken version som 
eleverna tycker passar bäst. Med jämna mellanrum räknar klassen ut sina 
sammanlagda läsansträngningar i form av antal lästa sidor. 
 

5.2.3.4 Snabbtitt, recensioner och författarporträtt 
Med snabbtitt, berättar Kajsa T, får eleven fundera kring innehållet i en bok 
enbart genom att noggrant studera bokens framsida. När eleven läst ut boken 
jämför hon eller han sina första tankar med vad han eller hon nu anser om bok-
en. Ett snabbtittsblad kan då fungera som minnesstöd. Bokrecension och för-
fattarporträtt kan ses som en inledning till och/eller ett komplement till andra 
och mera fritt utformade texter. De kan fungera som ett faktasökningsformulär, 
ett skelett, som kan byggas vidare på av barnet själv. 
 

5.2.3.5 Favoriter och boktips 
Barnet väljer ut den bok han/hon läst och som han/hon vill skriva och måla om. 
Barnet kan också välja en författare som han/hon läst. Barnet kan även välja en 
genre eller ett ämne under rubriken ”Mina favoriter”. Därefter målar och skri-
ver eleven om två böcker från denna genre. Detta är till för att locka till läsning 
till böcker ur samma genre. ”Min egen favoritbok” passar bra som ett komple-
ment till ”Favoriter”. Här kan barnet beskriva någon eller flera av sina favorit-
er. ”Min kompis favoritbok” innebär att barnet intervjuar en kamrat. Samtidigt 
får barnet förhoppningsvis ett bra boktips.  

Andra sätt som kan användas för arbete med barn och läsning är att ge 
barnet möjlighet att uttrycka hur hon eller han önskar ha det i lässituationen, att 
ge tillfälle till reflektion, överblick samt information om att det existerar olika 
genrer. Eleven kan exempelvis få ett uppritat bokhandelsfönster på ett papper. 
Barnet ska då välja ut några böcker som gärna avancerar läsningen litet, och 
skriver in namnen på böckerna i skyltfönstret på den uppritade bokhandeln. 
Bokhandeln får då vara ett uttryck för målsättning när det gäller barnets egna 
krav på sin läsning. Kajsa T anser att det är viktigt att eleverna får förslag på 
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kriterier som ska uppfyllas för den första läsningen. För barn med långsam ut-
veckling får man ställa upp andra kriterier, som går att uppfylla. Alla barn 
måste få visa framsteg och utveckling. Kajsa T menar, att det är betydelsefullt 
att läraren och eleven diskuterar vad eleven vill klara av när det gäller 
läsningen. Det är lättare att uppfylla det man själv uttalat. Några förslag till 
kriterier är: 
 

• Att läsa tyst, högt, när någon lyssnar, tydligt, med betoning eller att jag 
som elev själv förstår vad jag läser. 

• Att läsa tunna böcker, tjocka böcker, lätta kapitelböcker eller medel-
svåra kapitelböcker. 

• Att i tidningen kunna läsa rubriker, bildtexter eller TV-programmen. 
 
 

 
5.2.4     Uppsala Montessoriskola årskurs 3 och 6 Annette och Mia. 
I klassen jag har besökt med årskurserna 3 till 6 finns det 45 elever. I hela skol-
an finns det ca 170 elever i åldrarna ett och ett halvt till 12 år. Alla barn håller 
till i samma byggnad. Det är bara klass 3 och 6 som svarat på min enkät, men 
eftersom Mia och Annette har årskurs 4 och 5 också läser dessa elever också 
Bokjuryböckerna. Jag har dock valt att även under min intervju fokusera på 
årskurs 3 och 6.  

I den klass jag besökt läser eleverna varje dag. Man har ett flytande arbets-
schema, alltså inga fasta schematider, och eleverna läser när de vill och har tid. 
Det finns ett skolbibliotek, men man besöker också den närmaste filialen som 
är Gränby biblioteket. Dit brukar lärarna gå med en mindre grupp elever för att 
låna böcker, både skönlitteratur och faktaböcker till skolarbetet. Eftersom Upp-
sala Montessoriskola är en friskola och i och med skolbiblioteksavtalet och 
avgiften på 1 000 kronor per år har dessvärre biblioteksbesöken dragits in. 
Skolan tycker att det är för dyrt att utnyttja bibliotekens tjänster.  

Skolan prenumererar på böcker från bokförlaget En Bok För Alla. Då får 
man ca fem barn- och ungdomsböcker i månaden av det förlaget ger ut. Andra 
bokinköp inhandlas på någon av Uppsalas boklådor. Mia har huvudansvaret för 
skolans bibliotek men eleverna är också med och ansvarar för att det ser snyggt 
och städat ut.  
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Mia och Annette berättar att de inte aktivt valde att vara med i Bokjuryn. 
De fick erbjudandet om böcker av Uppsala stadsbibliotek och tyckte att det var 
en utmärkt möjlighet för barnen att få läsa mycket och få tillgång till nyut-
komna böcker. Båda lärarna tycker att det är viktigt för barnen att läsa mycket 
för att kunna ta del av andra människoöden exempelvis. Urvalet av Bokjury-
böckerna klassen har fått tycker Mia och Annette är mycket bra blandning av 
böcker om andra länder, kärlek, sport etc. En av mammorna i klassen arbetar 
som barnbibliotekarie och hon är ofta i klassen och bokpratar.  

När eleverna har läst en bok skriver de en recension som de sedan sätter in 
i en pärm. Det finns två pärmar och varje elev har sin egen ”flik” där klass-
kamraterna sedan kan läsa vad boken handlar om och få tips på läsning. Efter-
som årskurs 3, 4, 5 och 6 jobbar i samma klassrum gör det att spridningen på 
böckerna och nivån på läsningen är stor. Vill man ta hem någon Bokjurybok 
och läsa vidare på fritiden får eleven skriva upp sin på en så kallad hemlåns-
lista. Böckerna måste alltså inte strikt läsas i skolan och på skoltid. Mia och 
Annette brukar gå runt i klassrummet och lyssna på eleverna när de läser. De 
menar att vissa barn måste uppmuntras till att läsa. Problemen hos en del av 
klassens elever är att de visserligen kan läsa och uttala orden korrekt, men det 
vet inte vad orden och innebörden av meningarna betyder.  

Eleverna väljer själva vilka böcker de ska läsa. Mia och Annette ser sig 
själva som ”bokguider” och frågar barnen vad de gillar att läsa och hjälper dem 
att hitta rätt böcker. Båda lärarna skulle vilja ha tid för att läsa mer barn- och 
ungdomslitteratur och på så sätt kunna guida barnen ännu bättre. Varken Mia 
eller Annette ser några nackdelar med ett läsprojekt som Bokjuryn. Det 
viktigaste är att barnen läser. Varje elev i klasen har den bok de läser liggandes 
på bänken. De läser när de får tid över och medan de väntar på att få hjälp 
exempelvis med någon fråga. Barnen uppskattar Bokjuryböckerna mycket och 
de är ofta utlånade. Mia och Annette menar att Bokjuryn öppnar ögonen på de 
elever som inte läst så mycket förr. Det är kul, tycker eleverna, med nya, 
fräscha böcker. Klassen har inte deltagit i några andra läsprojekt.  
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6. Analys och slutdiskussion 

I detta avsnitt redovisar jag resultatet och analysen av min enkät samt gör en 
analys de intervjusvar jag fått av berörda lärare som redovisats i 
undersökningskapitlet. För att göra det lättare att ta del av mina resultat när det 
gäller enkätsvaren har jag valt att lägga svar och analys i varsitt kapitel.  

 

6.1 Analys av intervju 
Alla lärare som jag intervjuat tyckte att Bokjuryn är ett bra sätt att få barn och 
ungdomar att läsa böcker. Det negativa kan vara att eleverna ibland ser det för 
mycket som en tävling och blir fixerade av att läsa så många böcker som möj-
ligt. Då tar de inte in vad böckerna handlar om. Lärarna är också mycket posi-
tiva till de böcker de fått av Uppsala stadsbibliotek. Vissa av lärarna har valt att 
plocka bort några böcker från de bokvagnar och bokhyllor där eleverna haft 
Bokjuryböckerna. Det har då inte berott på att lärarna tycker att det är dåliga 
böcker, utan därför att böckerna inte har passat som läsning av skönlitteratur 
eller att läraren, här Kajsa T, har tyckt att boken behandlar ett sådant viktigt 
och angeläget ämne att hon valt att läsa den högt för klassen så att man sedan 
kan diskuterar bokens innehåll. Av de fem lärare som jag intervjuat var det 
bara Kajsa T som tidigare jobbat med Bokjuryn. Kajsa F och Susanna hade inte 
tidigare hört talas om projektet och skulle ha velat att skolorna fått mer 
information och material direkt från Bokjuryn och inte som nu från Uppsala 
stadsbibliotek. Jag kan tycka att det ligger på lärarens ansvar att hålla sig 
uppdaterad om vad som händer när det gäller bok- och läsprojekt på regional 
och nationell nivå. Det ska sägas till lärarnas försvar att de kanske inte alltid 
har tid att sätta sig in i all läsfrämjande verksamhet som bedrivs. Därför, anser 
jag, är det viktigt att folk- och skolbiblioteken marknadsför Bokjuryn med det 
material som går att beställa från Bokjuryns projektledare Stina Björkelid i 
form av 100-listan på stor affisch, klistermärken, bokmärken och katalogen 
över utkomna barn- och ungdomsböcker.   
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6.2 Enkätsvar 
Jag har i min undersökning inte varit intresserad att undersöka skillnaderna 
mellan pojkars och flickors läsning. Denna uppdelning är endast för att göra 
svaren mer lättöverskådliga. På min enkät svarade sammanlagt 85 stycken 
elever, 43 pojkar och 42 flickor. 60 elever gick i årskurs 3 och 25 elever gick i 
årskurs 6. Jag har heller inte haft som ambition att se om läsvanorna och läs-
lusten skiljer sig åt beroende på årskurs utan den uppdelningen var helt för min 
egen skull för att underlätta min hantering av enkätsvaren. Urvalet när det 
gäller årskurserna är helt beroende av det urval arbetsgruppen på Uppsala 
stadsbibliotek gjorde när de sökte och beviljades bidrag till Bokjuryprojektet.  
Svaren blev följande:  

 
1. Tycker du om att läsa böcker? 
 

 Ja Nej 
Flickor 40 2 
Pojkar  41 2 

 
2. Läser du böcker även på fritiden? 
 

 Ja Nej 
Flickor 35 7 
Pojkar 32 11 

 
3. Hur många böcker läser du per termin? På denna fråga ringar eleven in 
det alternativ som den tycker passar bäst. 
 

 1 5 10 20 
Flickor 1 6 15 20 
Pojkar 3 6 27 7 

 
4. Läser du fler böcker än vad du brukar nu när din klass deltar i Bokjuryn? 
 

 Ja Nej 
Flickor 22 20 
Pojkar 22 21 
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5. Hur får du tips om bra böcker? På denna fråga ringar eleven in det svar 
som den tycker passar bäst. Jag väljer här av utrymmesskäl att redovisa 
svaren i två tabeller. 
 

 Fröken Kompisar Föräldrar Syskon 
Flickor 6 24 4 2 
Pojkar 4 15 10 3 

 
 Biblioteket/Bibliotekarie

n 
Internet Tidningar TV/Radio 

Flickor 4 0 2 0 
Pojkar 7 2 2 0 

 
6. ”Jag tycker Bokjuryn är bra för att:” På denna fråga ringar eleven in det 
svar den tycker passar bäst. 
 

 Man får läsa 
många böcker. 

Man får 
diskutera och 
prata om böcker. 

Man får vara 
med i en tävling 
där man kan 
vinna priser. 

Flickor 26 7 9 
Pojkar 23 7 13 

 
7. Tycker du att Bokjury-böckerna som din klass fick av biblioteket är bra? 
Om eleven väljer att svara nej på denna fråga kan han/hon frivilligt få mo-
tivera svaret. Ingen av eleverna valde att göra detta.  
 

 Ja Nej 
Flickor 42 0 
Pojkar 40 3 

 
8. Kommer du att fortsätta att läsa böcker på fritiden även efter att Bok-
juryn är slut? Om eleven valt att svara nej på fråga två behövde han/hon 
inte svara på denna fråga. Dock valde de 18 stycken barn som svarat nej på 
fråga två att samtliga svara även på denna fråga. Vad jag ville få fram med 
fråga åtta var att se om Bokjuryn bidragit till att de elever som inte läser 
böcker frivilligt fått en läslust väckt. 
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 Ja Nej 
Flickor 38 4 
Pojkar 39 4   

 
9. Skulle du vilja vara med i Bokjuryn nästa år också? 
 

 Ja Nej 
Flickor 38 4 
Pojkar 40 3 

 
10. Är lästävlingar ett bra sätt att få barn och ungdomar att läsa? Om 
eleven väljer att svara nej på denna fråga kan han/hon frivilligt få motivera 
sitt svar. Endast en elev valde att göra det. En flicka motiverade sitt nej-
svar med att barnen kanske blir stressade av att eventuellt förlora och då 
läser de massa böcker som de inte vet vad de handlar om bara för att de vill 
vinna.  
 

 Ja Nej 
Flickor 40 2 
Pojkar 41 2 

 
 

6.2.1 Analyser av enkätsvar 
Endast fyra elever av 85 svarande tycker inte att det är roligt att läsa böcker. 
Jag anser att det är ett bra resultat eftersom jag tycker att man ska respektera att 
alla barn inte tycker att läsning är en tillfredställande sysselsättning. En orsak 
till att man inte uppskattar böcker kan vara att man kan ha ett läshandikapp, 
exempelvis dyslexi, och då kan läsningen förknippas med något negativt. 
Visserligen finns andra möjligheter för barn och ungdomar med lässvårigheter 
att läsa, t.ex. kassettböcker och Daisy, men då måste barnets lässvaghet upp-
täckas tidigt för att undvika att läsningen blir ett problem.  

På fråga 2 fick eleverna svara på om de läste böcker på fritiden. 18 elever 
svarade att de inte gjorde det. På fråga 8 ställde jag frågan om eleven skulle 
fortsätta att läsa böcker på fritiden när Bokjuryprojektet var över. Här behövde 
de som svarat nej på fråga 2 inte svara, men alla de elever valde att göra det. 
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Intressant är att på fråga 8 är det endast åtta stycken elever som svarat att de 
inte kan tänka sig att läsa böcker på fritiden. Arbetet med Bokjuryn har alltså 
gjort att tio elever (av de 18 som inte läste böcker på fritiden tidigare) upptäckt 
det roliga i att läsa, att de numera även gör det efter skoltid.  

Eleverna läser också många böcker per termin enligt svaren på enkäten. 42 
elever läser runt tio böcker per termin och 27 elever läser 20 böcker eller fler. 
Detta resultat tycker jag är extra glädjande eftersom Per Fröjd i sin avhandling 
konstaterade att barn och ungdomar läser allt mindre. Hans undersökning 
gäller visserligen högstadieelever, men om de barn jag har observerat har så 
bra grundläggande läsvanor tror jag att de kommer att fortsätta med läsandet 
även i högstadiet och gymnasiet. På fråga 4 där jag velat veta om eleverna läser 
mer när klassen deltar i Bokjuryn svarar 44 att de gör det och 41 att deras 
läsvanor inte ändrats i kvantitet när de deltar i Bokjuryn. Detta anser jag också 
vittnar om goda läsvanor. 

På frågan om vad eleverna får sina boktips var det alternativet ”Kompisar” 
som fick flest röster. Därefter kom föräldrar och fröken. Detta visar på hur 
mycket det betyder vad kompisar tycker om en bok. Jag har i uppsatsens 
undersökningskapitel redogjort för bokredovisningar eleverna har haft inför sin 
klass och för yngre årskurser. När eleverna har givit positiva eller negativa 
omdömen om de böcker de redovisat har det alltså påverkat deras kamraters 
bokval. Spontana bokprat mellan eleverna i klassrum och på raster tror jag 
också bidrar starkt till vilka böcker barnen väljer att läsa.  

På fråga 6 fick eleverna tre alternativ att välja på, på frågan om varför det 
var kul att delta i Bokjuryn. 49 stycken tyckte att det var roligast att man fick 
läsa många böcker. 22 elever tyckte att det var bra för att det var en tävling där 
man kunde vinna priser. Att de flesta barn tyckte att det var bra för att de fick 
läsa många böcker och inte att de kunde vinna priser tror jag beror på att de 
redan ansåg sig ha fått pris i form av de bokpåsar klasserna fått av biblioteket. 
Dagens elever är så ovana att få saker gratis att dessa böcker var ett pris i sig.  

82 elever av de 85 svarande tyckte att böckerna som de fått av biblioteket 
var bra. Återigen tror jag att det är tacksamhet över att få något gratis som spe-
lar stor roll. Dessutom har min undersökning visat att de flesta barn som svarat 
på min enkät tycker om att läsa böcker, så kombinationen nya böcker som 
skolan inte behöver betala för är positivt för eleverna. Det visar också att 
arbetsgruppen på Uppsala stadsbibliotek vet vilka slags böcker barnen tycker 
om att läsa.  
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De sju elever som på fråga 9 svarat att de inte vill delta i Bokjuryprojektet 
nästa år tror jag är de elever som inte tycker att det är tillfredställande att läsa. 
Resterande 78 elever vill gärna delta igen. 

På den sista enkätfrågan skulle barnen svara på om de tyckte lästävlingar, 
exempelvis Bokjuryn, var ett bra sätt att få barn och ungdomar att läsa. Fyra 
elever tyckte inte det. Endast en elev motiverade sitt nej-svar och det med att 
hon trodde att det kunde var stressande för eleverna att Bokjuryn är en tävling. 
Hon trodde att det kunde leda till att barnen snabbläste massa böcker för att de 
ville vinna, men att de egentligen inte visste vad böckerna handlade om. Jag 
tycker det är positivt att hon har reflekterat över sitt svar. Jag tycker också att 
hon har en poäng med sin motivering. Det visar att man kanske inte ska kalla 
Bokjuryn för en lästävling. Som det är uppmuntras barnen till att läsa så många 
böcker som möjligt och jag tycker att man mer ska trycka på läsupplevelsen än 
hur många böcker man läser. Här blir det alltså en fråga om den kvalitativa 
läsupplevelsen mot den kvantitativa.  

6.3 Slutdiskussion 
I uppsatsens inledningskapitel redogjorde jag för Per Fröjds undersökning där 
han kom fram till att barn och ungdomar läser allt färre böcker. När jag varit 
ute i de skolor jag valt att undersöka visar mina resultat på att eleverna läser 
mycket och tycker om att läsa. I Vängeskola avsätter man lektionstid för att 
kunna läsa i längre perioder. I de Montessoriklasser jag besökt jobbar man mer 
sporadiskt med läsning eftersom eleverna själva bestämmer vilka ämnen de ska 
läsa varje dag. Gemensamt för alla klasser är dock att bokredovisningarna är 
något som det läggs stor vikt vid. Eleverna har bokdokumentationer i olika 
former och bokprat för varandra, antingen i små grupper för yngre elever eller 
inför hela klassen. Hur ofta dessa redovisningar förekommer är också olika 
från klass till klass. I den klass i årskurs sex i Vängeskola som jag har besökt 
har eleverna bokredovisningar var fjärde vecka. I Heidenstams 
Montessoriskola redovisar eleverna böckerna när de har material, men skolan 
har också så kallade ”bokveckor” när hela skolan jobbar med böcker och 
läsning. Dessa veckor inträffar två gånger om året. Lärarna i de skolor jag har 
besökt knyter an bra till de teorier jag presenterat i min uppsats. De jobbar med 
läsning på flera olika kreativa sätt. Eleverna får dramatisera de böcker de läst 
och spela upp inför klassen, bygga modeller av saker som finns i de böcker de 
läst, måla interiörer i böckerna etc. Alla lärare jag mött under mitt 
uppsatsarbete är mycket engagerade och uppmuntrande i sitt jobb med läsning 
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bland sina elever. De lärare jag intervjuat anser att barnens läsning ska tas på 
största allvar. Jag är väl medveten om att de lärare jag intervjuat tar läsning och 
litteraturundervisning på allra största allvar, och det var de som anmälde sitt 
intresse att låta mig komma och observera deras klasser anser att de har något 
att visa upp när det gäller elevernas arbete med Bokjuryn. Lärarna anser också 
att böcker och läsning är ett naturligt inslag i skolans vardag och det har de 
överfört på sina elever.  

Min åsikt är att det är viktigt med kreativt arbete i samband med läsning. 
Alla elever måste få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig angå-
ende böcker, inte bara i form av skrivna recensioner. Lärarens och bibliotekari-
ens jobb är att se till att läsandet blir en lustfylld upplevelse och inte att tvinga 
fram något. Det jag tycker är positivt när jag varit ute och observerat klassernas 
arbete när det gäller bokredovisningar är att läraren inte förväntar sig att alla 
barn är bekväma med att redovisa inför klassen. Alla elever har fått göra på sitt 
sätt, det viktigaste har varit att de har gjort något. Att delta i Bokjuryn tycker 
samtliga lärare är ett bra sätt att få eleverna att läsa många böcker. Det negativa 
kan vara att eleverna ibland ser det för mycket som en tävling och blir fixerade 
av att läsa så många böcker som möjligt. Då tar de inte in vad böckerna handlar 
om. Lärarna och eleverna är också mycket positiva med de böcker de fått av 
Uppsala stadsbibliotek. Endast tre elever (av 85) tyckte att böckerna inte var 
bra. En följdfråga som kunde ha varit intressant att ställa till dessa elever är hur 
många av böckerna de hade läst. Man kan inte förvänta sig att alla elever ska 
tycka att det är jättekul att läsa, men målet med läsfrämjande verksamhet är att 
få så många barn som möjligt att upptäcka det positiva med böcker och lä-
sande.  

Bokjuryn fyller sin funktion som läsfrämjande projekt. Eleverna har varit 
mycket positiva till de böcker de fått av Uppsala stadsbibliotek och det enda 
negativa som kan sägas om Bokjuryn är att det ibland blir lite för mycket foku-
sering på tävlingsmomentet. Få elever verkar dock ta skada av det i sin läsning. 
Av de arton elever som svarade att de inte läser böcker på fritiden (enkätfråga 
2) svarade sedan tio, på enkätfråga 8, att de kunde tänka sig att läsa böcker 
efter skoltid när Bokjuryn var slut, något som de alltså inte gjorde innan 
projektet drogs igång.  Eleverna har också varit mycket positiva till de böcker 
deras klass fått av Uppsala stadsbibliotek för att lättare kunna få tillgång till 
Bokjuryböckerna i deras ålderskategori. 

Lärarna på de skolor jag besökt tillämpar de teorier jag har i uppsatsen. De 
uppmanar barnen till läsning, har få pekpinnar och låter barnen redovisa böck-
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erna på ett kreativt sätt, bland annat genom att bygga saker som har anknytning 
till de böcker de läst och att dramatisera utvalda kapitel.  

Det primära måste vara att få eleverna att läsa. Vill de läsa böcker som 
läraren och bibliotekarien inte alltid anser vara av så god kvalitet måste det till 
syvende och sidst ändå vara barnet som väljer. Lärarens och bibliotekariens 
roll blir då att utan pekpinnar låta barnen välja, men samtidigt föreslå och 
bokprata om böcker med samma tema som barnen gillar att läsa om. Om 
eleven väljer att läsa en Kitty-bok kan läraren föreslå Pia Hagmars Farligt 
möte eller Veronica Wägners Tillträde förbjudet (för att nämna två 
ungdomsdeckare som finns på Bokjuryn 2005 100-lista). Ett argument till att 
inte köpa in Kitty-böcker till skol- och folkbiblioteken brukar vara att dessa 
inte håller den litterära standarden som biblioteken eftersträvar109 och att dessa 
böcker också är förhållandevis billiga att köpa (böckerna kostar ca 80 kronor i 
bokhandeln). Jag tycker inte att det argumentet håller eftersom de flesta skol- 
och folkbibliotek tillhandahåller Blytons Fem-böcker, och dessa böcker anses 
tillhöra samma genre som Kitty-böckerna. Jag tycker att det är viktigt att ta 
vara på och vara lyhörd inför barn och ungdomars populärkultur. Jag tror att 
om eleven presenterar sitt bokval och inte får höra att det är ett dåligt val utan 
blir respekterad är han/hon mer mottaglig för de böcker som läraren och 
bibliotekarien presenterar. Jag anser att det viktigaste är att barnen läser och att 
man som vuxen inte är för fixerad vid vad de läser. Jag tycker också att det är 
viktigt med bra och inspirerande bokprat. Läraren/skolan i samarbete med 
biblioteket och bibliotekarien har här en viktig uppgift när det gäller att väcka 
barns- och ungdomars läslust och sedan hålla den vid liv.   
 

 

                                                 
109  se Ulla Lundqvist argument i uppsatsens kapitel 2.2 om att väcka läslust 
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7. Sammanfattning 

Enligt ett nyhetsinslag på TV4 den 24 januari 2006 läser barn och ungdomar 
allt färre böcker. Även Läraren Per Fröjd menar detta i sin doktorsavhandling 
Att läsa och förstå svenska (2005). I Boken i tiden – betänkande från ut-
redningen om boken och kulturtidskriften SOU 1997:141 kan man läsa att 
bokläsningen har gått ner under 1990-talet och regeringen föreslår i sin propo-
sition ”Litteraturen och läsandet” 1997/98:86 att man avsätter offentliga medel 
till läsfrämjande verksamhet. Från Kulturrådet kan man söka bidrag till olika 
läsfrämjande verksamheter och den jag har studerat närmare är Bokjuryn. I 
Bokjuryn kan alla barn och ungdomar mellan 0 och 19 år rösta på de böcker 
som kommit ut under året (i uppsatsen är det böcker utgivna under 2005). Mitt 
syfte med denna uppsats har varit: 

1. att undersöka barns läsning och hur läsprojektet Bokjuryn påverkar de-
ras inställning till läsning och böcker.  

2. att undersöka om barns läsning stimuleras av läsprojekt, i det här fallet 
Bokjuryn 

 
 

Uppsala stadsbibliotek sökte och fick bidrag att köpa in böcker till alla 3:or och 
6:or i Uppsala kommun. Böckerna delades ut på ett informationsmöte om 
Bokjuryn för lärarna i berörda skolor. När arbetsgruppen valde ut vilka böcker 
klasserna skulle få i sina bokpåsar utgick de från den så kallade 100-listan, till 
vilken en grupp med bibliotekarier och förlagsredaktörer har valt ut hundra 
titlar, 25 stycken vardera i fyra olika ålderskategorier. 

De teorier jag utgått från i uppsatsen har behandlat barns slukarålder och 
hur man jobbar för att väcka, och bibehålla, barns och ungdomars läslust. 
Gemensamt för de författare, vars åsikter är presenterade i uppsatsen, är upp-
fattningen att den vuxne (oftast läraren) hela tiden måste föra en dialog med 
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barnen om vad de läser. Boksamtal och uppföljande arbeten till litteraturen är 
mycket viktiga för undervisningen. Man föreslår bland annat skapande arbete i 
form av att eleven får dramatisera det han eller hon läst eller att bygga 
modeller som har anknytning till den bok barnet läst. Jag ger också en kort 
forskningsöversikt om läsfrämjande verksamhet i Sverige och om 
Bokjuryprojektet. 

I min undersökning har jag använt mig av enkäter som de elever jag obser-
verat fått fylla i. De frågor jag ställt har handlat om vad eleven anser om 
böcker, läsning och Bokjuryn. Med de lärare jag träffat har jag gjort en intervju 
med frågor rörande frågor om litteratur och elevernas läslust. De skolor jag 
besökt är Vängeskola klass, 3a, 3b och 6d, Heidenstams Montessoriskola 
årskurs 3 och Uppsala Montessoriskola årskurs 3 och 6.  

Vidare redovisar jag mina resultat och analyserna av enkäten och intervju-
erna. De elever som fyllt i min enkät tycker att det är roligt att läsa, de är också 
positiva till de böcker de fått av Uppsala stadsbibliotek och till Bokjuryn som 
läsfrämjande verksamhet. Under mina observationer har jag sett att barnen 
tycker att det är kul att redogöra för de böcker de läst. Lärarna låter eleverna 
använda sig av kreativt arbete i form av modellbygge, filmskapande etc. när de 
ska göra sina bokredovisningar.  

I redovisningen av den enkät jag låtit barnen fylla i framgår det också, att 
av de arton elever som svarade att de inte läser böcker på fritiden (fråga 2) 
svarade tio av dem att de kunde tänka sig att läsa böcker efter skoltid när Bok-
juryn var slut (fråga 8), något som de alltså inte gjorde innan projektet drogs 
igång. Bokjuryn har alltså stimulerat deras läsintresse.  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 58



Litteraturförteckning 

Tryckta källor 
 
Ahlén, Birgitta Hoppa in i böckernas värld – Om läsning och böcker för 

läsinlärning, lässtimulans och lästräning för barn och ungdomar i förskola 
och skola Lund 2005. 

 
Amborn, Helen & Hansson, Jan Läsglädje i skolan – En bok om litteratur-

undervisning tillsammans med slukarålderns barn. Stockholm 1998. 
 
Bidrag 2006 Kulturrådet Stockholm 2006. 
 
Boken i tiden – betänkande från utredningen om boken och kulturtidskriften 

SOU 1997:141 Stockholm 1997. 
 
Chambers, Aidan Böcker omkring oss - om läsmiljö Stockholm 1995. 
 
Dahlström, Britt Läsglädje – Idéer och fakta för litteraturstudier Stockholm 

1992. 
 
Fröjd, Per Att läsa och förstå svenska – Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i 

Borås 2000 – 2002 Göteborg 2005. 
 
Första året med Bokjuryn Stockholm 1998 (?). 
 
Informationsbroschyr Bokjury 2005 – läs och rösta En bok för alla. 
 
Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) Etnologiskt fältarbete Lund 1999. 
 

 59



Katalog Barn- och ungdomsböcker 2005, ges ut av Statens kulturråd Stock-
holm 2005. 

 
Lawson, Jackie & Stoddard Maj Bokfyndet – mer än 50 sätt att redovisa en bok 

Stockholm 2002. 
 
Limberg, Louise Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt 

Stockholm 2002. 
 
Lundqvist, Ulla Litteraturundervisning – modeller och uppslag för lärare 

Stockholm 1984. 
 
Läs mera – Slutbetänkande av 1982 års bokutredning SOU 1984:30 Stockholm 

1984.  
 
Nilsson, Jan & Nilsson, Ulf Fånga läslusten Stockholm 1990. 
 
Regeringens proposition ”Litteraturen och läsandet” 1997/98:86 Stockholm 

1998. 
 
Skardhamar, Anne-Kari Litteraturundervisning i grundskolan Lund 1994. 
 
Smidt, Jofrid Karner Mellom elite og publikum – litterär smak og litteratur-

formidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek Oslo 2002. 
   
Sveningsson, Malin, Mia, Lövheim & Bergquist, Magnus, Att fånga nätet – 

Kvalitativa metoder för Internetforskning Lund 2003. 
 
Svensson, Cai Barns och ungdomars läsning – Problemöversikt och förslag till 

forskning Linköping 1989. 
 
Wingård Barbro & Wingård, Bo Lässtimulans i skolans vardag Stockholm 

1994. 
 
Wåhlin, Kristian & Asplund Carlsson, Maj, Barnens tre bibliotek – Läsning av 

fiktionsböcker i slukaråldern Stockholm 1994. 
 

 

 60



Artiklar 
 
Holmström, Bengt ”Början är hälften av det hela” Att få fler att läsa mer – 

Författaren, förläggaren, bibliotekarien och bokhandlaren om ett aktuellt 
problem Lund 1977. 

 
Sjögren, Per A ”Att förskjuta gränsen – ett gemensamt mål” Att få fler att läsa 

mer – Författaren, förläggaren, bibliotekarien och bokhandlaren om ett 
aktuellt problem Lund 1977. 

 
 
 

Uppsatser 
 
Bengtsson, Sara Vad är läsfrämjande? – En jämförande textstudie av synen på 

läsning och läsfrämjande åtgärder under tre decennier. Examensarbete 
10p Institutionen för kultur- och biblioteksstudier Vårterminen 1998 
Uppsala universitet. 

 
Bjelvenmark, Katarina Bokjuryn – Barnbibliotekariers syn på och arbete med 

det nationella läsfrämjande projektet. Magisteruppsats i Biblioteks- och 
Informationsvetenskap 2005 vid Biblioteks- och 
Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås. 

 

 

 

Elektroniska källor 
 
 
Björkelid, Stina & Dorbell, Katarina 2005 ”Barnens bibliotek – Bokjuryn” 

Barnens bibliotek Bokjuryn 2005. 
www.barnensbibliotek.se/bokjuryn/index.htm (2006-02-05) 
 
Björkelid, Stina & Dorbell, Katarina 2005 ”Bokjuryn 2005 100-listan” 

Barnens bibliotek Bokjuryn 2005. 

 61

http://www.barnensbibliotek.se/bokjuryn/index.htm%202006-02-05


www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2005/100listan.htm (2006-02-05) 
 
Björkelid, Stina & Dorbell, Katarina 2005 ”Information till vuxna” Barnens 

bibliotek Bokjuryn 2005. 
www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2005/info_vuxna.htm (2006-02-05) 
 
Björkelid, Stina & Dorbell, Katarina 2005 ”Läs och rösta” Barnens bibliotek 

Bokjuryn 2005. 
www.barnensbibliotek.se/bokjuryn/bokjuryninfo.htm (2006-02-05) 
 
Björkelid, Stina ”Rösta fram årets bästa barn- och ungdomsböcker” En bok för 

alla. 
www.ebfa.se/templates/page.aspx?id=180 (2006-02-05) 
 
Björkelid, Stina & Dorbell, Katarina 2005 ”Så röstar du!” Barnens bibliotek 

Bokjuryn 2005. 
www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2005/rosta.htm (2006-02-05) 
 
Dorbell, Katarina ”Visa projekt” Barnens bibliotek  
www.barnensbibliotek.se/metoddatabas/ext_view.asp (2006-05-08) 
 
Dorbell, Katarina 2005 ”Bokjuryn 2005” Barnens bibliotek Bokjuryn 2005. 
www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2005/bj_2005/default.asp (2006-02-05) 
 
Nilsson, Jenny 2005 ”Barnens TPB”.  
www.tpb.se/barnens_tpb/ (2006-02-10) 
 
Sköld, Ylva ”Montessori i ett nötskal” Maria Montessori och 

montessoripedagogiken 
www.luth.se/depts/lib/skolsidan/montessori/nutshell.html (2006-05-22) 

 
Statens Kulturråd ”Läsfrämjande insatser”. 
www.kulturradet.se/index.php?pid=731 (2006-04-29) 
 
TV4 ”Allt färre unga läser böcker – var tredje bibliotek nedlagt”. 
www.tv4.se/nyheter/439333.html (2006-01-24) 
 
TV4 ”Var fjärde pojke läser inte böcker”. 

 62

http://www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2005/100listan.htm
http://www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2005/info_vuxna.htm
http://www.barnensbibliotek.se/bokjuryn/bokjuryninfo.htm
http://www.ebfa.se/templates/page.aspx?id=180
http://www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2005/rosta.htm
http://www.barnensbibliotek.se/metoddatabas/ext_view.asp
http://www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2005/bj_2005/default.asp
http://www.tpb.se/barnens_tpb/
http://www.luth.se/depts/lib/skolsidan/montessori/nutshell.html
http://www.kulturradet.se/index.php?pid=731
http://www.tv4.se/nyheter/439333.html


www.tv4.se/nyheter/439634.html (2006-01-24) 
 
 

Övriga källor 
 
Allt otryckt källmaterial finns i uppsatsförfattarens ägo. 
 
E-brev från Karin Hjelm 2005-10-17. 
E-brev från Karin Hjelm 2005-12-15. 
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E-brev från Karin Hjelm 2006-01-17. 
E-brev från Tua Stenström 2006-05-04. 
 
Enkätsvar från elever i årskurs 3 och 6, 85 stycken. 
 
Minnesanteckningar från intervju Kajsa 2006-02-16. 
Minnesanteckningar från intervju Susanna 2006-02-16. 
Minnesanteckningar från intervju Marie-Louise 2006-03-01. 
Minnesanteckningar från intervju Kajsa T 2006-03-06. 
Minnesanteckningar från intervju Annette 2006-03-13. 
Minnesanteckningar från intervju Mia 2006-03-13. 
 
Minnesanteckningar från telefonsamtal med Charlotte Hardeborn 2006-04-10. 
 
 
 
 
 
 

 63

http://www.tv4.se/nyheter/439634.html


Bilagor 

 
 
 

Bilaga 1. Inköpta böcker 
 

Årskurs 3 
 
Angerborn Om jag bara inte råkat säga sanningen 
Bergkvist Millans äventyr 
Bergström Benny Blixt och sega råttans hämnd 
Boie King-Kong på cirkus 
Boie Linnea skickar flaskpost 
Boie Matilda på klassresa 
Carlberg Rosalis hemliga kompis 
DiTerlizzi Järnträdet 
DiTerlizzi Mulgaraths vrede 
Gahrton Livet enligt Rosa, tusen mil från dig till mig 
Gissy Vem stal kungens medaljong 
Hage Sök Charlie 
Hallberg Isgalopp 
Hallberg Torsdagar med Sigge 
Halling Sommar ihop 
Halvarsson Fräs och snöstormen 
Hedman Mitt i mål Matti 
Höjer Äckligt 
Jaensson Bullers buller 
Jensen Kasper på fotbollsläger 
Jensen Kasper spelar i skollaget 
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Kemi-Wikzén Adjö då pappa 
Lidbeck Magiska kepsen 
Lidbeck När Johan vaknar 
Lind Dojjan och Mozart 
Lyrevik När vi sa farväl till Niklas 
Nicolaysen Sven och råttan på sjukhus 
Nilsson Hedvig 
Nilsson Brännström Salmiak och Spocke 
Nordenskiöld Fia plus antingen eller 
Nöstlinger Frans och hemliga språket 
Stalfelt Våldboken 
Stark Märklin 
Svingen Hubert och klädtjuvarna 
Widmark Tidningsmysteriet 
Widmark Tågmysteriet 
Widmark Trollkarlarna från Wittenberg 
Wilson Bästisar 
Voors Mamman som tjatade så att hon dog 
Åkerblom Inez och spökhuset 
 
 
 

Årskurs 6 
 
Axelsson Jerkers första spelning 
Bredow Expert på att rodna 
Bylock Celine och drottningen 
Corlett Hemliga trappan 
Cross Gömda skogen 
Dömstedt Tom och matchen mot sportfånarna 
Ellis Vägen till himlen 
Engdal Röd måne 
Foley Habib – meningen med livet 
Funcke Drakryttaren 
Hagmar Farligt möte 
Hallberg Hunden med den blå tungan 
Hebert Eldens gåva 
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Holmberg Vem ska jag ta? 
Horowitz Korpens port 
Horowitz Scorpia 
Höjer Sveriges mest hårresande spökhistorier 
Ibbotson Spökena på Clawstone Castle 
Kaaberböl Skämmarkriget 
Karlman 20 timmar med Martin 
Kimselius Svarta döden 
Lawrence Smugglarna 
Levine Hanas resväska 
Lidbeck Karolins löfte 
Nilsson En halv tusenlapp 
Nilsson Den onda kraften 
Nordin Förföljaren 
Nordin Förlåt Elina 
Ogilvy Measle Stubbs och drakodronen 
Paolini Eragon 
Paver Vargbröder  
Rowling Harry Potter och halvblodsprinsen 
Sage Magi 
Swedenmark Man överlever, jag lovar 
Trenter Dagboken 
Wessnert Storfurstens dotter 
Wikström När hjärtat skenar 
Wilkinson Drakväktaren 
Wägner Tillträde förbjudet 
Wänblad Hög press 
Åkerblom Emely ensam 
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Bilaga 2. 100-listan  
 
 
LaL = Lätt att Läsa 
 

 

0-6 år

1. Andreae/Ayto: Kapten Frank och piratdinosaurierna  

2. Arro/Gimbergsson: Magda och loppsockan  

3. Barnens älsklingar. Bom bom  

4. Bergström/Samuelsson: Snurran och fjärrkontrollen  

5. Berner: Nej, men & Ja, men  

6. Casta/Tollerup Grkovic: Abborrens ränder  

7. Dahl/Nyberg: Leta lejon  

8. Edvall/Gimbergsson: Kaninen som hade tappat bort sin pappa  

9. Eriksson: Mitt rosa liv  

10. Geffenblad: Astons stenar  

11. Grey: Superhjältemannen  

12. Güettler/Halse: Tjurkalvens sång  

13. Halling/Eriksson: Det var tur! /Det var synd!  

14. Knutsson/Adbåge: Händiga Hanna lagar bilen  

15. Krapu/Nygård Holgersson: Lille Ville  

16. Kromhout/van Haeringen: Lilla Åsnan och pappa  
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17. Lindenbaum: När Åkes mamma glömde bort  

18. Lindgren/Eriksson: Dollans dagis  

19. Ljungqvist/Egerkrans: TaggtrådsTim  

20. Lööf: Pelle i djungeln  

21. Rottböll/Milde: Hitteboken  

22. Sindt/Lindström: Raggar-råttan Robert  

23. Tidholm/Tidholm: När vi fick Felix  

24. Wikland/Lindgren: I farmors hus  

25. Wirsén/Wirsén: Leka tre  

 
 

7-9 år 

1. Angerborn: Om jag bara inte råkat säga sanningen  

2. Bergquist: Millans äventyr  

3. Boie: Linnea skickar flaskpost LaL  

4. Boie: Matilda på klassresa LaL  

5. DiTerlizzi/Black: Spiderwick 4 – Järnträdet  

6. Gissy: Vem stal kungens medaljong  

7. Hallberg: Isgalopp  

8. Halvarsson: Fräs och snöstormen  

9. Höjer: Äckligt?  

10. Kemi-Wikzén: Adjö då, pappa  

11. Lidbeck: När Johan vaknar en morgon är han stark LaL  

12. Lyrevik: När vi sa farväl till Niklas LaL  

13. Nicolaysen: Sven och råttan på sjukhus LaL  
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14. Nilsson Brännström: Salmiak och Spocke  

15. Nilsson: Hedvig LaL  

16. Nordenskiöld: Fia plus antingen eller  

17. Nöstlinger: Frans och det hemliga språket LaL  

18. Stalfelt: Våldboken  

19. Stark: Märklin och Turbin  

20. Svingen: Hubert och klädtjuvarna  

21. Widmark/Alvner: Trollkarlarna från Wittenberg LaL  

22. Widmark/Willis: Tidningsmysteriet LaL  

23. Wilson: Bästisar  

24. Voors: Mamman som tjatade så hon dog  

25. Åkerblom: Inez och spökhuset  

 

10-13 år 

1. Bylock: Celine och drottningen  

2. Corlett: Den hemliga trappan  

3. Ellis: Vägen till himlen  

4. Falkirk: Andralaget  

5. Foley: Habib – meningen med livet  

6. Funke: Drakryttaren  

7. Gahrton/Unenge: Livet enligt Rosa och en kille som heter Ville LaL  

8. Hagmar: Farligt möte LaL  

9. Hallberg: Hunden med den blå tungan  

10. Halling: Sommar ihop LaL  
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11. Hebert: Eldens gåva  

12. Holmberg: Vem ska jag ta LaL  

13. Ibbotson: Spökena på Clawstone Castle  

14. Levine: Hanas resväska  

15. Lidbeck, C.: Karolins löfte  

16. Lidbeck, P.: Den magiska kepsen La  

17. Nilsson: En halv tusenlapp  

18. Nordin: Förlåt Elina  

19. Paver: Vargbröder  

20. Riordan: Percy Jackson – född till hjälte  

21. Rowling: Harry Potter och halvblodsprinsen  

22. Sage: Septimus Heap - Magi  

23. Trenter: Dagboken  

24. Wilkinson: Drakväktaren  

25. Åkerblom: Emily ensam LaL 

 
 

14-19 år 

1. Abrahams: Spela död  

2. Bach: Från en annan planet  

3. Blacker: Pojke flicka  

4. Bredow: Expert på att rodna  

5. Bruhn: En annan bror  

6. Casta: Näktergalens sång  

7. Edwardsson: Samurajsommar  
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8. Hjertzell: Henrietta är min hemlighet  

9. Holmberg: Eddie Bolander & jag LaL  

10. Horowitz: Korpens port  

11. Isaksson: Min Ella  

12. Lawrence: Smugglarna  

13. Luciano: Rockar fett  

14. Maeland Bratlund: Nej, inte Lasse LaL  

15. Martin: Ett hörn av universum  

16. Nilsson: Den onda kraften  

17. Nordin: Förföljaren  

18. Olsson: Stenhjärta  

19. Paolini: Eragon  

20. Rosoff: Så har jag det nu  

21. Susso: Vivianne – är du lycklig nu?  

22. Swedenmark: Man överlever, jag lovar  

23. Thor: Nu, i morgon  

24. Unenge: Tro, hopp och burnout  

25. Zak: Tredje kärleken - Alex Dogboy110  

 

 
 
 
 

                                                 
110 www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2005/100listan.htm 
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Bilaga 3. Enkätfrågor om Bokjuryn  
 
 
 

Jag är:         POJKE  FLICKA 
 

Min ålder________ 
 
 
 
 
1. Tycker du om att läsa böcker? 
 

JA NEJ 
 

 
 
 
2. Läser du böcker även på fritiden? 
 

JA NEJ 
 

 
 
 
3. Hur många böcker läser du per termin? 

(ringa in det svar som passar bäst) 
 
1       5          10           20 
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4. Läser du fler böcker än vad du brukar nu när din klass deltar i Bok-
juryn? 

 
JA NEJ 

 
 
5. Hur får du tips om bra böcker? 

(ringa in det svar som passar bäst) 
 
FRÖKEN         KOMPISAR           FÖRÄLDRAR 
 
SYSKON              BIBLIOTEKET/BIBLIOTEKARIEN         
 
INTERNET       TIDNINGAR           TV/RADIO 
 

 
 
 
6. Jag tycker att Bokjuryn är bra för att: 
 

– Man får läsa många böcker 
 
– Man får diskutera och prata om böcker 
 
– Man får vara med i en tävling där man kan vinna pris 
 
(ringa in det svar du tycker passar bäst in på dig) 

 
 
 

7. Tycker du att Bokjury-böckerna som din klass fick av biblioteket är 
bra? 

 
JA NEJ 
 
Om du svarar NEJ varför? (frivilligt) 
______________________________________ 
______________________________________ 
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______________________________________  
 
 
 
8. Kommer du att fortsätta att läsa böcker på fritiden även efter att Bok-

juryn är slut? Om du svarat NEJ på fråga 2 behöver du inte svara på 
denna fråga. 

 
JA NEJ 

 
 
9.   Skulle du vilja vara med i Bokjuryn nästa år också? 
 
 JA NEJ 
 
 
10.   Är lästävlingar ett bra sätt att få barn och ungdomar att läsa böcker? 
 
 JA NEJ 
 
 

Om du svarar NEJ varför? (frivilligt) 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
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Bilaga 4. Frågor i intervjun 
– Berätta om din klass och dina elever. 
– Varför väljer man att jobba just med Bokjuryn? 
– Hur jobbar ni med läsning och Bokjuryn? 
– Hur är läsningen i klassen? 
– Jämn fördelad könsmässigt? Dyslexi? Slukaråldern? 
– Vem väljer böckerna som ska läsas? Läraren eller eleverna? 
– Bokprat? Recensioner? 
– Läsdagböcker? Uppföljning? 
– Nackdelar med läsprojekt? Fördelar? Bokjuryn i synnerhet. 
– Urval av klassens Bokjuryböcker. Bra? Dåligt? 
– Vilka andra läsprojekt har klassen deltagit i? Lokala projekt? 
– Hur var läsvanorna före Bokjuryn? Flera av klasserna har jobbat med andra    
bok- och läsprojekt. 
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