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 ut på att tävla i läsning mot sig själv, andra elever och 
ndra klasser/skolor. Tävlingen pågår under sex månader, det vill säga större delen av läsåret 
ch där syftet är att försöka få alla eleverna att känna läslust. Denna studie består av en 

ad eleverna tycker om Bokslukartävlingen och den läsning som ett 

bakgrundsinformation, för 
okslukartävlingen och vad den har för mål och vad den kan innebära. Det redogörs också för 

a 

ånga elever 

e 
ån deras svar kunde tydas att det fanns ett bokintresse, att de fick läsa mer i 

kolan under Bokslukaren än tidigare, och att det troligen hade förts samtal om läsningens 

a
p
 
 
Sammanfattning 
Bokslukartävlingen har genomförts i Gävle Kommuns grundskolor sedan år 2002. Den vänder 
sig till elever i skolår 3-4 och den går
a
o
undersökning om v
deltagande innebär. Det har varit intressant och viktigt då större delen av eleverna inom Gävle 
Kommun deltar, mellan 1400-1500 elever varje år.  
 
För att undersöka vad eleverna tycker om Bokslukaren och dess läsning har enkäter som 
elever svarat på, som ursprungligen varit underlag i en magisteruppsats Bokslukaren 2006/07- 
En utvärdering av ett läsfrämjande projekt i Gävles  grundskolor, analyserats utifrån ett 
didaktiskt perspektiv. I studien redogörs det, som en 
B
aktuell forskning och litteratur som handlar om möjliga faktorer som kan påverka och form
elevers läsning.   
 
Resultaten visar att en majoritet av eleverna tycker att projektet var bra. M
uttryckte att de tyckte att det var roligt att läsa. En del elever tyckte att det var viktigt att 
kunna läsa och ytterligare andra elever uttryckte att det var roligt med tävlingen och att d
kunde vinna. Utifr
s
betydelse. Några få elever tyckte Bokslukartävlingen var dålig för att de tyckte att det var 
tråkigt att läsa. 
 
 
Nyckelord: bokslukartävling, elev, läsfrämjande, läsning 
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Inledning
 
När jag under sommaren funderade på mitt kommande examensarbete så tänkte jag att det 
skulle kunna vara en möjlighet för mig att komplettera och fördjupa min utbildning. Det 
förekom en hel del debatt om lärarutbildningens innehåll och att nya lärare inte kunde lära 
elever läsa. Dessutom menade Caroline Liberg (2007) att det saknades forskning inom 
området efter den första läsinlärningen. Efter att ha tagit del av detta bestämde jag att min 
studie skulle handla om läsning med syftet att bidra till kunskap om elevers läsning och 
förståelsen av läsningens betydelse, som en grundläggande förmåga i skolan och i vårt 
demokratiska samhälle.  
 
Olika typer av läsfrämjande projekt genomförs i skolor runt om i Sverige och projektet 
Bokslukartävlingen är ett exempel på ett sådant. Projektet genomförs i skolår 3 och 4 inom 
Gävle Kommuns grundskolor och det är en tävling som går ut på att eleverna ska läsa så 
mycket som möjligt under en period av sex månader. Det skulle vara intressant att undersöka 
vad eleverna tycker om projektet och den läsning som den innebär med tanke på att det är 
större delen av alla elever i Gävle som deltar, ca 1400-1500 elever per år. Den nya kunskapen 
som denna studie förmedlar handlar om vad eleverna tycker om läsningen under projektet 
Bokslukartävlingen, vilket borde vara av samhälleligt intresse.  
 
För mig handlar läsning om att jag lär mig något nytt, att jag kan spegla mig i de personer 
som jag läser om, att fly verkligheten en stund och att koppla av och njuta. Jag läser på olika 
sätt, olika tider och olika typer av litteratur. Hur, varför och vad man läser är individuellt och 
förändras naturligt genom livet. För mig är det viktigt att inte tala om för någon annan hur den 
ska se på sitt läsande dels för att man läser på olika sätt, dels borde varje läsande aktivitet ses 
som positiv. I skolan bör vi dock variera oss för att utveckla läsandet. Genom denna studie har 
jag förstått att läsningen är en av de allra mest grundläggande kunskaperna i livet och att det 
är viktigt att läsa för att det ställs högre och högre krav på läsförmågan i samhället. Det gör att 
jag önskar att alla elever får de bästa förutsättningar som överhuvudtaget är möjligt för att de 
ska finna läslust, vilket är grunden i att uppnå en bra läsförmåga. 
 
När jag ovan formulerade att läsning handlar om frågor om hur, varför och vad man läser och 
att det är individuellt och förändras över tid så vill jag förtydliga att dessa frågor är didaktiska. 
Didaktik handlar om att försöka förstå undervisning och läran om undervisning genom att 
besvara frågor som vad, varför, hur och för vilka. Med det menas att olika frågeställningar 
eller dilemman problematiseras, ses och försöker förstås utifrån flera olika perspektiv för att 
det didaktiska forskningsområdet är komplext, kontextbunden och historiskt format.  
 

Vi hävdar/…/ att det finns ett behov av kvalitativa intensivstudier inom 
det komplexa didaktiska forsknings-området, där det alltså ständigt visar 
sig omöjligt eller problematiskt att dra generaliserande slutsatser. 
Didaktiska problemställningar är alltid komplexa, kontextbundna och 
dessutom historiskt formade, vilket gör intensivstudier nödvändiga. 
(Arfwedson 2002:7) 

 
 
Dessa begrepp kommer här att förklaras lite närmare. Den komplexa verkligheten (här och 
nu) i skolan består av flera faktorer exempelvis elevernas attityder, motivation och 
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förutsättningar eller lärarnas attityder, arbetssätt, uppställda krav och förutsättningar. Dessa 
faktorer växelverkar med varandra samtidigt inne i klassrummet. Olika faktorer är igång 
samtidigt och förändras hela tiden (Arfwedson 2002). Den komplexa verkligheten sker hos 
unik person i unik situation vilket gör just den unika situationen till kontextbunden. Med det 
menas att om man försöker utföra en och samma lektion i två olika klasser (eller vid två olika 
tillfällen eller med två olika lärare) så kommer lektionen aldrig att se likadan ut. 
Komplexiteten, kontexten och det som formar oss förändras hela tiden. Situationen och 
personen är historiskt formade genom tidigare traditioner, erfarenheter och upplevelser. 
Utifrån denna didaktiska utgångspunkt kommer denna studies undersökning att försöka 
beskriva och analysera hur det kan vara när det gäller elevernas läsning under Bokslukaren, 
inte hur det bör eller ska vara. 
 
Sammanfattningsvis handlar studien om projektet Bokslukartävlingen och den läsning som ett 
deltagande innebär. I undersökningen kommer elevers svar att beskrivas och analyseras med 
hjälp av ett didaktiskt perspektiv utifrån hur de ser på projektet och den läsning som ett 
deltagande innebär. Denna inledning leder sammantaget till syftet nedan. 
 

Syfte och frågeställning 
Syftet har varit att undersöka vad eleverna tycker om projektet Bokslukartävlingen och den 
läsning som ett deltagande innebär. Frågeställningen blir: 
 
Vad tycker eleverna om projektet Bokslukartävlingen och den läsning som ett deltagande 
innebär? 
 
Men innan den frågan besvaras kommer först en bakgrundsinformation om projektet och 
sedan redogörs det för olika faktorer som kan påverka elevers läsning. Därefter presenteras 
studiens metod, resultat och slutligen en resultat- och metoddiskussion.  
 
 

Bokslukartävlingen – En bakgrundsinformation 
 
När Skolbibliotekskonsulent Gunilla Hagman, verksam i Gävle kommun, hade tagit del av de 
larmrapporter som kom i början av 2000-talet om att elever inte kunde läsa tillräckligt bra för 
att klara skolan fick hon en idé om att starta ett läsfrämjande projekt. Projektet fick namnet 
”Bokslukartävlingen” men går under namnet Boklukaren (”Bokslukaren” används 
fortsättningsvis när det syftas på projektet). Den har genomförts i Gävles grundskolor sedan år 
2002 och vänder sig till elever i skolår 3-4. Syftet med Bokslukaren är att eleverna ska tävla i 
läsning mot sig själv, andra elever och andra klasser/skolor. Tävlingen pågår under sex 
månader vilket är större delen av läsåret. Bokslukaren är ett sätt att försöka få alla eleverna att 
känna läslust (Hagman i.d.). Projektet kan även knytas till andra läsfrämjande planer, olika 
teman i undervisningen och läsläxa (ibid). I detta avsnitt tas det upp vad projektet kan 
innebära, hur den fungerar och statistik som bland annat visar hur många elever som deltar 
och hur mycket de läser, som en bakgrundsinformation.  
 
 
 
 

 2



 

Tävla i idrott och läsning, är det samma sak? 
Hagman beskriver hur hon fick idén till projektet i en artikel i en dagstidning: 
 

Min tanke är att det inte är i högstadiet som barn ska lära sig gilla läsning, 
utan att man ska satsa på tredje- och fjärdeklassare. Det här var i vevan när det 
handlade väldigt mycket om GD/GIF-olympiaden1 i Gävle. Jag tänkte att kan 
man tävla i det där så kan man väl tävla i läsning också. (Öhlander 2005) 

 
Samtidigt menar Hagman (ibid) att hon är kluven till att eleverna ska ”vrålläsa” för att vinna 
men att de måste inse att man måste lägga tid på läsningen om de ska tycka om det. Då kan 
man fundera på om det kan finnas någon skillnad och/eller likhet mellan att tävla i idrott och 
att tävla i läsning. För att vara sportligt aktiv innebär oftast att någon av fri vilja vill utöva 
sporten. Sedan är det träning som gäller för att bli så bra som möjligt vilket förr eller senare 
resulterar i en tävling mot andra likasinnade, för att möjligen bli korad som bäst. Sport 
handlar om frivillighet och träning där målet är att vinna en tävling. Går det att jämföra 
Bokslukaren med idrott? Är projektet frivilligt för deltagarna och innebär den att eleverna får 
träna på att läsa och när de är redo kan de ställa upp och tävla? Nej, inte som jag uppfattar det. 
Eleverna befinner sig i skolan och där bygger inte allt på frivillighet utan på uppsatta 
kunskapsmål, men borde eleverna inte få bestämma om de ska delta eller ej. Eleverna läser 
naturligtvis även innan tävlingen så den läsningen kan ses som en slags träning men en sex 
månaders tävling borde ändå innebära både stor press och stora krav på deltagarna precis som 
i idrott. Det är en lång period och kan det vara så att elever som går in för tävlingen får 
försaka andra saker för att kunna vinna tävlingen. I idrott tävlar man mot likasinnade och det 
kanske borde vara så i projektet Bokslukaren också. Eleverna kanske ska tävla på olika 
kunskapsnivåer eller i olika typer av kategorier för att alla ska ha samma möjlighet att vinna.  
 
Bokslukaren är både en individuell tävling och en klasstävling som går ut på att läsa så många 
sidor som möjligt. I klasstävlingen räknar alla elever ihop sina lästa sidor med de antal sidor 
läraren läst som högläsning och lärarens läsning av barnböcker under perioden. Det är en 
gemensam tävling både för lärare och för elever. Varje år utses två vinnare per klass, som 
läraren har utsett, i den individuella tävlingen. I klasstävlingen utses tre vinnarklasser i skolår 
3 och tre vinnarklasser i skolår 4. Alla vinnare bjuds in till final och prisutdelning där de får 
en vinstcheck som kan lösas in mot en valfri bok i bokhandeln. Därutöver är varje klass/skola 
helt fria att dela ut lokala priser och ordna en fest som avslutning på tävlingen. (Hagman i.d.) 
 
Bokslukaren innehåller både en individuell tävling och en klasstävling vilket gör att eleverna 
kan vinna gemensamt i klassen. Det kan också betyda att det i klassen kan finnas ett 
grupptryck att läsa många sidor för att de vill vinna klasstävlingen. Det kan även betyda att 
elever som har det svårt med läsningen ändå har en möjlighet att få ta del av en vinst, 
tillsammans med de andra i klassen. Det är både en individuell idrott och lagidrott på samma 
gång vilket kan driva på fusk, ytlig läsning och läsa litteratur under sin förmåga eller kanske 
en frustration över att inte vara lika duktig som andra. Det kan också betyda att tävlingen gör 
att elever tycker att läsningen blir ”idrott” och genom tävlingen kan de vinna ett läsintresse 
och nyfikenhet på olika typer av litteratur.  
Två vinnare utses i varje klass och en av vinnarna är den som läst flest antal sidor. Hur och 
vad den eleven läst har ingen betydelse. Vinnaren kan vara en fuskare eller en väldigt 
läsintresserad elev. Den fråga som är viktig att ställa är vad eleven har vunnit. Har eleven 
vunnit en bok eller har eleven fått en bättre läsutveckling, eller varför inte båda delarna. Den 
                                                 
1 En friidrottstävling för elever i år 3-6 i Gävle Kommun. 
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andra vinnaren i klassen utses av läraren. Hur läraren ska välja ut den eleven bland de övriga 
eleverna (en klass består av mellan 20-30 elever) måste vara ett svårt moment. Väljer läraren 
den elev som kämpat med läsningen på sin nivå och har utvecklat sin läsning. Eller blir det 
den elev som läst näst flest sidor eller kanske drar de lott. Kan valet av den andra vinnaren 
vara något som kan påverkar eleverna? Det kan troligen vara så att det kan påverka elevernas 
läsning positivt för den som blir vald och negativt för den som inte blir vald. Alla som deltagit 
borde kanske få pris och uppskattning för vad de har läst under året och då tydliggöra 
läsningens betydelse för varje enskild elev. 
 

Målet är att göra alla elever till bokslukare 
Målet med Bokslukaren är att alla elever ska tycka om att läsa och att göra dem till bokslukare 
(ibid). Vad är då en bokslukare? 
 
En bokslukare eller bokslukaråldern brukar barn kallas när de är mellan 9 – 12 år och har en 
period då de läser väldigt intensivt. Enligt statistiska undersökningar är det denna åldersgrupp 
som läser mest samtidigt som det är viktigt att framhålla att det inte är något som berör alla 
barn utan snarare gäller en minoritet (Brink 2000). När barnen läser så mycket så får de 
enormt mycket övning vilket gör att läsningen utvecklas till en riktig färdighet (Lundberg & 
Herrlin 2005). Lundberg & Herrlin menar (ibid) att bokslukare håller sig till en och samma 
genre vid val av litteratur medan Brink (2000) menar att elevernas val av genre varierar och 
inte har med om de är bokslukare eller inte. Med tanke på att forskningen, som jag refererat 
till ovan, säger att det endast är en minoritet som blir bokslukare så kan målet vara högt ställt. 
Men eftersom eleverna troligen läser mer under projektet borde det göra att eleverna får mer 
övning i att läsa och därmed bättre kunskaper i läsning som i sin tur kan göra att många fler än 
annars blir bokslukare. Men det beror också på vad de läser och på vilken nivå. Alla elever är 
unika och det betyder att en och samma modell eller arbetssätt förmodligen inte passar alla, 
vilket talar för att de heller inte kommer att nå målet med att alla elever ska bli bokslukare. 
Men det kan också vara så att det arbetas mer individuellt och med mer variation vilket då 
borde kunna göra att målet uppnås i än högre grad än tidigare. I målet står inget om arbetssätt 
utan det är lärarens ansvar. Men hur är det med de elever som har olika typer av läs- och 
skrivsvårigheter, hur ska de göra dessa till bokslukare? Det är troligen mer komplext så målet 
kanske ska ses som en vision.  
 
Hagman menar (i.d.) vidare att samtidigt som lärarna medvetet arbetar med att stärka och 
utveckla varje individs läsförmåga på ett lustfyllt sätt mot målet ger den också eleverna 
möjlighet att tillägna sig en absolut nödvändig basfärdighet för att klara skola, framtid och 
livet. Lärarna har ansvaret för hur detta läsfrämjande projekt presenteras, genomförs och dess 
resultat, som tidigare nämnts och målet är att de ska utveckla läsförmågan  hos eleverna på ett 
lustfyllt sätt. Projektet gör inget anspråk på att det är det enda sättet att utveckla läsförmåga 
och lusten till läsning utan den är ett sätt av flera möjliga. Därför kan man ställa frågan hur 
lärare arbetar med läsningen och läsutvecklingen med tanke på att det är en tävling och att det 
gäller att läsa så mycket som möjligt. Presenteras Bokslukaren som en tävling? Sannolikheten 
är stor eftersom det är det som den handlar om. Då kan det också vara så att det läses väldigt 
mycket mer i skolan för alla vill väl vinna. För att vinna hinner de kanske inte med en 
varierad undervisning med boksamtal, temaläsning osv. Eller så är de med i projektet men 
betonar inte tävlingen så mycket. Vad får de för resultat och vilka mål har lärarna med 
projektet som de inte kan få med andra metoder. Det är frågor som är intressanta och som 
denna studie inte besvarar men kan vara något för vidare forskning inom området. Det är 
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ingen tvekan om att läsning är en viktig färdighet för att klara skola, framtid och livet vilket 
också framgår av kursplanen i svenska (Skolverket 2008). 
 

Lyfter fram läsningens betydelse 
Bokslukaren lyfter fram läsningens betydelse (Hagman i.d.). Behövs det ett projekt för att 
lyfta upp samtal om läsningens betydelse? Det kan behövas för deltagandet väcker troligen 
spontana samtal och frågor om varför eleverna måste läsa och varför de måste läsa så mycket. 
Samtidigt bör denna typ av samtal förekomma i undervisningen ändå men det är möjligt att 
det inte görs. För att kunna läsa och förstå det vi läser är en mycket betydelsefull och 
grundläggande förmåga. Med få undantag läser eleverna inom alla ämnen i skolan. Det är en 
grundläggande förmåga i och utanför skolan och för samhällsutvecklingen (Skolverket 2007). 
Genom läsningen får eleverna ett utökat ordförråd och utvecklar sitt språk vilket är ett av 
skolans viktigaste uppdrag (Skolverket 2007, 2008). 
 
I kursplanen för ämnet svenska (Skolverket 2008) står det att eleverna genom att läsa 
skönlitteratur kan förstå sig själv och forma sin identitet. Det ger dessutom möjligheter till att 
få förståelse och empati för andra människor och att pröva och ompröva sina attityder och 
värderingar samtidigt som läsandet av litteratur öppnar nya världar och upplevelser av 
spänning, humor, tragik och glädje. Det gör att läsandet har många dimensioner vilket göra att 
det betyder mycket för varje individ. 
 
I Doris Lessings nobelföreläsning (2007) framgår det med särskild tydlighet vad läsningen 
betyder när hon bland annat skriver om sin vän som besökt en by i Zimbabwe där de inte ätit 
på tre dygn men de pratade om böcker, bokanskaffning och om utbildning. Kan det säga något 
om en förändrad syn på läsandets betydelse i västländer där samma förståelse inte längre 
finns, eller? Läsförmåga är av stor betydelse i skolans alla ämnen och i livet och det 
förutsätter böcker, vilka finns i stort urval på bibliotek. Innebär ett deltagande i projektet att 
biblioteken och böcker blir mer synliga? Det ska redogöras för härnäst. 
 

Bibliotek och böcker– avgörande betydelse för läsutveckling 
Bokslukaren är ett sätt att göra skolbiblioteken och folkbibliotek synliga (Hagman i.d.). 
Eftersom eleverna läser mer under projektets gång blir det naturligt att mer litteratur finns i 
omlopp mellan eleverna och mellan elever och bibliotek. Litteraturen finns oftast på 
skolbiblioteken vilket gör att eleverna troligen går dit oftare för att låna och återlämna böcker. 
Det kan göra att nyfikenhet kan väckas för de många böcker som finns där och hur man hittar 
en bok som man kan vara intresserad av. Om eleverna blir tillräckligt intresserade och letar 
efter ett större urval eller specifika böcker kanske de dessutom besöker folkbiblioteken i 
närheten. När fler elever läser fler böcker resulterar det troligen i fler besök på biblioteken 
vilket gör att elever som förut inte har varit på bibliotek så ofta kanske kommer dit allt oftare. 
Det kan i sin tur göra att intresse väcks för olika böcker, deras utseende och innehåll. Men i 
bibliotek är det svårt att leta efter böcker för det finns så många olika, då kan det vara bra att 
biblioteken är bemannade med en utbildad bibliotekarie som har kunskaper om olika böcker 
och kan ge tips och råd. Böcker, bibliotek och bibliotekarier kan vara avgörande faktorer för 
elevernas läsning. Bibliotekarier kan hjälpa till om det är svårt att hitta den bok de söker 
annars kanske eleverna ger upp. Biblioteken kan också ses som ett smörgåsbord med alldeles 
för mycket att välja på. Utbudet av böcker har stor betydelse för läsningen och 
läsutvecklingen i dessa tider då TV och Internet upptar och konkurrerar om barnens tid. 
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Tendenser finns till ett uttalat hinder i undervisning för att det finns brist på tillgänglig 
litteratur (Ewald 2007). Professor Karin Taube menar (2007) att det måste finnas ”tid till fri 
läsning och rik tillgång på bra böcker” dessutom är ett bra samarbete med biblioteken är ett 
sätt att hitta läsglädje. ”Läraren känner eleven, dennes intressen och läsförmåga och 
bibliotekarien kan det mesta om bra barnböcker” (ibid). Bibliotek och böcker är av avgörande 
betydelse för elevers läsning och läsutveckling. Finns det inga bibliotek och böcker finns det 
heller inget att läsa. 
 

Stödjer läsutvecklingen, eller inte?  
Bokslukaren är ett sätt att aktiv arbeta med läsutveckling och under större delen av läsåret 
(Hagman i.d.). Behövs ett projekt som Bokslukaren för att få stöd att arbeta med 
läsutveckling? Ska det behövas då läsutveckling är något som redan finns i lärarnas 
styrdokument och som de ska arbeta efter hela tiden, under hela året. Men det kan ändå vara 
ett stöd för en lärare som gör att det fokuseras på just läsning, just då. I skolans värld är det så 
mycket som ska göras och det är ett väldigt komplext yrke med många olika faktorer som ska 
fungera, då kan det vara ett stöd och vara en slags påminnelse. Det kan också handla om att 
kompetens saknas inom läsområdet vilket kan göra Bokslukaren till ett avgörande stöd för 
läraren och för elevernas läsutveckling. 
 
Enligt Anette Ewalds doktorsavhandling (2007) har inte skolans litteraturläsning förändrats så 
mycket under årens lopp. Det kännetecknas av historiska traditioner som fortfarande lever 
vidare där den kvantitativa ytläsningen är den mest förekommande. Det gör att läsningen 
främst blir en färdighetsträning där eleverna läser för att lära sig att läsa. Gör projektet att 
dessa traditioner fortlever eller finns det ett nytt sätt att tänka? Som det har presenterats är det 
lärarnas ansvar hur de genomför tävlingen vilket inte gör att det i och med tävlingen blir ett 
nytt sätt att genomföra läsundervisning i skolan. I konceptet för projektet finns inga verktyg 
och förslag på arbetssätt för att nå målet och därmed borde den heller inte stödja 
läsutvecklingen och läsundervisningen i skolan. Att lärarna ges ett stort ansvar för metoder är 
kanske inte så konstigt då det är deras yrkesprofession. 
 

Deltagande innebär ett visst ansvar av skola och lärare 
I projektet ligger det ett skolansvar som bygger på att skolan förbinder sig att ge varje 
deltagande elev en läsdagbok2 som de ska kunna bokföra sina lästa böcker i. Ett sätt att 
visualisera vilka böcker, hur mycket böcker och vad de tycker om olika böcker de läser. 
Skolan förbinder sig också att ge varje deltagande elev en pocketbok från ”En bok för alla”3. 
Förslagsvis kan boken ges som en gåva till jullovet eller som avslutning på tävlingen. 
(Hagman i.d.) 
 
Att projektet innebär ett skolansvar där eleverna får en varsin läsedagbok och en pocketbok 
kan tänkas vara av avgörande betydelse vid beslutande om deltagande eller inte eftersom det 
ska sparas mycket inom kommunens skolor. Kan pengarna för läsedagboken och pocketboken 
tas från en central kassa eller kan det vara lärarnas budget som blir belastat. Borde kanske 
ligga på en läromedelsbudget då litteratur kan användas och används som läromedel. Om det 
innebär en ekonomisk belastning eller inte, beror på hur man ser på vad pengarna annars 
                                                 
2 Chambers menar (1995) att om eleverna fyller i en läsjournal/läsdagbok vidgar det deras läsupplevelse för att 
de lättare minns vad de läst. Den kan användas att se elevens läshistorik när det gäller val av genre, antal osv. 
3 ”En bok för alla” ger ut kvalitetsböcker till lågt pris (m h a statligt stöd). 
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skulle ha använts till. Eftersom de flesta skolor medverkar, vilket redovisas längre fram, och 
de har varit med under flera år borde betyda att det inte är ekonomin som påverkar ett 
deltagande eller ej. Att eleverna får en varsin pocketbok kan vara ett tydligt sätt att visa på 
läsningens betydelse för eleverna. Däremot framgår det inte om eleverna själva får välja bok 
vilket kan vara en förutsättning för om de sedan läser den eller inte. 
 
Lärarnas ansvar innebär att de ska följa upp individuell läsning med hjälp av läsedagboken. 
De ska informera och engagera föräldrar som bör uppmuntra till läsning hemma. De ska också 
kvalitetssäkra så att eleverna läser på sin läsutvecklingsnivå och stimulera till läsutveckling 
samt sammanställa läsresultat och utse vinnare. Dessutom bjuds lärarna in till en 
inspirationsträff där bland annat Gunilla Hagman (moderator) ger tips på lämpliga böcker, bra 
högläsningsböcker, praktiska tips och pedagogiska idéer kring tävlingen (Hagman i.d.). Här 
sätts det krav på lärarna om hur de ska genomföra en viss del av sin verksamhet, vilket kan 
vara bra. Men det kan också vara en fara i att ställa krav för om det ställs krav borde de också 
kontrolleras. Samtidigt är dessa krav troligen inget nytt och annorlunda utan något som lärare 
i vanliga fall borde göra. Inspirationsträffar borde vara en återkommande aktivitet och i linje 
med ett samarbete mellan bibliotek och skolan som borde ske även utanför tävlingen. För 
enligt PIRLS 20064 saknar lärare kunskaper om aktuella barn- och ungdomslitteratur 
(Skolverket 2007). I Ewalds (2007) studie visar det sig också att lärarna, med få undantag, 
sällan läser barn- och ungdomslitteratur. Då kan det vara svårt att samtala om böcker och ge 
tips på böcker till sina elever. Hur många elever är det som har deltagit i projektet under åren 
och hur mycket har de läst egentligen, det redogörs härnäst.  
 
 
Mellan 1400-1500 elever deltar varje år  
 
Diagram 1. Antal deltagare/år 
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När projektet startade år 2002 var det 798 elever som deltog. Dessa elever kom från 39 klasser 
(17 skolor). Året därpå ökade deltagandet med nästan dubbelt så många till 1639 elever från 
79 klasser (29 skolor). Siffrorna sjönk marginellt året därpå och hålls därefter på en konstant 
nivå på mellan 1400 och 1500 elever från ca 70 klasser (30 skolor) (Hagman i.d.). Det är ett 
                                                 
4 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell undersökning där de jämför 
elevers läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning. Eleverna som deltar i undersökningen är 10 år och 
kommer från 45 länder, från Sverige deltar 4000 elever. Den första studien gjordes år 2001 vilket gör det möjligt 
att jämföra förändringar både över tid och mellan de deltagande ländernas elever. 
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fåtal skolor i Gävle Kommun som har valt att inte delta. Det kan vara så att de har funnit 
andra sätt att arbeta för att nå målen i läsning eller Bokslukaren kanske inte har något att 
erbjuda dessa skolor.  
 
Då siffrorna är relativt konstanta innebär det att de flesta skolor som en gång har medverkat i 
projektet fortsätter att vara med. Det är möjligt att det kan ha blivit lite av en tradition på 
skolorna att medverka. De föregående klasserna var med så då kan väl vi också vara det. I 
läroplanen (Lpo 94) står det att ”skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv 
diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag 
och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker”. Det borde betyda att det förekommer 
aktiva diskussioner om medverkan inför varje nytt år om syfte och sättet att nå det mål man 
efterfrågar. 
 
 
Över 3 miljoner lästa sidor  
 
Diagram 2. Alla elevers totala antal sidor/år 
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Eleverna har läst många sidor under åren. Första året läste alla elever tillsammans strax över 
1.6 miljoner sidor. Året därpå blev en toppnotering då de läste omkring 5 miljoner sidor 
tillsammans. De sista tre åren har antalet sidor minskat och ligger mellan 3.4 och 3.8 miljoner 
sidor (Hagman i.d.). Det är enormt många sidor som eleverna läser, en enormt stor siffra. Att 
det första året var mindre antal lästa sidor har troligen med antalet elever som var färre då. 
Antalet sidor följer antalet deltagande elever men det är troligen inte hela sanningen. Dessa 
siffror redovisas härnäst. 
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Eleverna läser 14 sidor/dag i snitt 
 
Diagram 3. Antal sidor i snitt/elev/år 
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Det första året läste eleverna 2010 sidor/elev.  Året därpå blev, som redan redovisats ovan, en 
toppnotering då eleverna läste 3061 sidor/elev för att plana ut de kommande åren och vara 
runt 2400-2500 sidor/elev. Om eleverna läser 2500 sidor under tävlingens gång så blir det i 
genomsnitt 14 sidor/dag5 (7dagar i veckan) under sex månader, som projektet pågår.  
 
Andra året innebar både många fler deltagande elever och att de deltagande eleverna läste fler 
än 1000 sidor mer än de gjorde under det första året. Det kan mycket väl vara så att många 
skolor avvaktade lite det första året för att se hur det skulle gå med projektet innan de själva 
anmälde sig. Därefter kan de ha deltagit det andra året. Det var något nytt för många vilket 
gjorde att alla elever och lärare verkligen gick in för tävlingen, vilket kan tolkas i antalet sidor 
per elev.  De nästkommande åren har antalet sidor sjunkit till en nivå på mellan 2400-2500 
sidor per elev över den sex månader långa perioden. Eleverna är med två år i rad, först i skolår 
3 då det är nytt och spännande och därefter i skolår 4 då det kanske inte är lika nytt, 
spännande och roligt. När eleverna läser 2500 sidor under en sexmånadersperiod innebär det 
att de i genomsnitt läser 14 sidor/dag (7 dagar i veckan). Eleverna räknar både de sidor de 
läser i skolan och det de läser hemma. Men vissa elever läser väldigt mycket mer, vilket 
framgår nedan, medan andra läser mindre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Antalet dagar kan ha varierat något under åren, men i detta exempel och i kommande exempel räknas det på 
182 dagar.  
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150-250 sidor per dag, är det möjligt? 
 
Diagram 4. Antal lästa sidor bästa elev/år 
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Den elev som läser flest antal sidor i sin klass är en av vinnarna. Det här diagrammet visar den 
bästa eleven per åldersgrupp uppdelat per år. Den elev som läst flest sidor bland eleverna i 
skolår 3 under år 2002 läste 17340 sidor, motsvarande siffra för skolår 4 saknas (Hagman 
i.d.). År 05/06 finns en toppnotering för en enskild elev i antal lästa sidor under tävlingens 
gång. Den eleven gick i skolår 4 och läste 44648 sidor (ibid). Det betyder att den eleven hade 
läst ca 245 sidor/dag (7 dagar/vecka) i sex månader. Den eleven som år 06/07 hade läst mest, 
alltså 27101 sidor hade läst 149 sidor/dag (7 dagar/vecka) under sex månader. 
 
Om man jämför dessa år så verkar det finnas en tendens att den bästa eleven i skolår 3 läser 
fler och fler sidor medan det bland elever i skolår 4 varierat över åren. Dessa elever läser 
väldigt många sidor och man undrar om eleverna verkligen förstår allt som de läser. Om de 
läser 150 sidor eller mer varje dag borde det betyda att de läser ungefär en bok om dagen. Om 
det är böcker på rätt nivå för elevens läsförmåga borde det bli rätt mycket med en bok om 
dagen i sex månader. Det finns en möjlighet att det kan fuskas och det är möjligt att eleverna 
läser utan förståelse s.k. kvantitativ ytläsning. Det kan vara så att en tävling manar till en 
kvantitativ ytläsning eftersom det gäller att läsa så mycket som möjligt för att kunna vinna. 
Det kan vara så att de elever som vinner redan är ”bokslukare” vilket är en period då elever i 
just denna ålder läser väldigt intensivt (Brink 2000).  
 

Listiga Räven - ett annat läsfrämjande projekt som jämförelse 
Ett annat läsfrämjande projekt är ”Listiga Räven” (Alleklev & Lindvall 2003A, Alleklev & 
Lindvall 2003B) som genomförts under flera år i Rinkeby, Stockholm. Listiga Räven är ett 
samarbete mellan skola och bibliotek som handlar om läsinlärning och läsutveckling genom 
arbete med enbart skönlitteratur. Resultaten visar att elevernas läsintresse är mycket stort, 
läsförmågan ökar mycket snabbt, ordförrådet blir bättre, språket utvecklas, att uttrycka sig i 
tal och skrift blir bättre, självkänslan växer och skaparkrafterna stimuleras med deras sätt att 
arbeta.  
 
Eleverna i ”Listiga Räven” har i slutet av skolår 3 läst och redovisat ungefär 400 böcker var. 
Många av böckerna har varit små och tunna men eleverna har läst och förstått dem. Alleklev 
& Lindvall menar (2003A) att en avgörande del i projektet handlar om lärarna själva och 
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deras personliga förhållningssätt till skönlitteratur. Att de själva läser både barn- och 
vuxenlitteratur och att läsningen tillhör vardagen och inte bara är ett ”skolämne”. Dessutom 
behöver eleverna samtala och utbyta tankar och funderingar med någon om böcker de läst. I 
ett sådant samtal är lärare och elever jämlikar och det viktigaste av allt är att eleverna och 
lärarna har roligt tillsammans. 
 
Om man jämför projektet Bokslukaren och Listiga Räven finns det både likheter och 
skillnader. Likheten består i att de båda är läsfrämjande projekt medan skillnaderna är något 
fler. Listiga Räven innehåller en pedagogisk metod, vilket är ett resultat av att lärare och 
bibliotekarier samarbetar om projektet. I Bokslukaren finns ingen undervisningsmetod 
förutom tävlingsmomentet. Listiga Räven är ett mindre projekt där endast en skola och ett 
bibliotek är delaktiga, det kan också göra att lärare är mer involverade och engagerade i 
upplägget. Bokslukaren är ett mycket större projekt som har ca 30 skolor som deltar 
kontinuerligt och där lärare inte är lika involverade i projektets upplägg. Listiga Räven har 
redovisat resultat allt eftersom projektet pågått vilket saknas inom projektet Bokslukaren. För 
att kunna utvärdera och utveckla/förbättra ett läsfrämjande projekt behövs det resultat om 
elevernas läsutveckling. Det är möjligt att enskilda skolor har gjort egna utvärderingar, men 
inte redovisat detta vidare tillbaka till projektet.  

Sammanfattningsvis 
Som en bakgrundsinformation till den empiriska undersökningen om vad eleverna tycker om 
projektet Bokslukaren och dess läsning har det redogjorts för vad projektet kan innebära, hur 
den genomförs, vilka mål den har och statistik som visar hur många elever som deltar och hur 
mycket de läser. Projektet pågår under större delen av skolår 3-4 och med 1400-1500 elever 
som deltar, vilket är större delen av eleverna inom Gävle Kommun. Eleverna läser 
tillsammans hela tre miljoner sidor vilket kan bero på att projektet väckt ett enormt läsintresse 
eller kan det bero på en ytlig form av läsning eller möjligen fusk, troligen många olika 
faktorer. Målet är att göra alla elever till bokslukare vilket kan vara svårt då Brink (2000) 
menar att bokslukare är en minoritet av eleverna, men genom projektets läsning kan det ändå 
innebära en större andel bokslukare än tidigare. Tävlingen kanske inte kan jämföras med en 
idrottslig tävling då den oftast bygger på frivillighet, träning och sedan tävling och ofta sker 
mellan likasinnade. Genom den omfattande läsningen kan det spontant uppkomma samtal om 
läsningen och dess betydelse som är av vikt och som kan tydliggöras genom deltagandet. Att 
man i skolan arbetar med läsutveckling, litteratur i temaarbeten och läsläxa är troligen något 
som inte bara görs genom medverkan i projektet. Det saknas resultatredovisning av elevernas 
läsutveckling inom Bokslukaren.  
 

Vad kan påverka elevers läsning?  
 
För att försöka förstå och analysera elevernas svar om vad de tycker om projektet och dess 
läsning redogörs här för möjliga faktorer som kan påverka och forma elevernas läsning. Hur 
elever lär sig läsa och vidareutveckla sitt läsande är komplext eftersom en mångfald av 
faktorer påverkar och formar detta. Några av faktorerna kan vara lärarens attityder till läsning 
och sin undervisning. Det kan handla om skolans attityder till läsfrämjande planer och 
resurser till läsutveckling. Den kan även handla om elevernas attityder till skolan, läsning och 
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6olika typer av lässvårigheter  eller annat modersmål. Nedan redogörs för några faktorer såsom 
att läsning av böcker på fritiden konkurrerar med Internet och TV, att pojkar tror att det är 
omanligt att läsa skönlitteratur, lärarkompetens, läskultur, läsmiljö, läsundervisning, 
tillgången på litteratur, elevens självförtroende och slutligen läsvanor och läsintresse.  
 

Internet, TV och böcker konkurrerar om tid  
Annika Bergh menar (enligt Blomqvist & Wood 2006) att Internet och TV-tittande upptar 
mycket av barns tid idag och att det finns rapporter som tyder på att ”TV-tittandet bland barn 
under 10 år nästan har fördubblats sedan 1990 medan tiden för bokläsning har halverats”. Det 
kan bero på att barnen är tröttare och läsandet, beroende på hur långt de kommit i sin 
läsutveckling, är en aktiv handling som kräver energi. Det kan göra att det är TV och Internet 
som blir en ytligare form av läsning som de då hellre väljer. Internet är numera också en form 
av umgänge där barn och ungdomar kan kommunicera med flera samtidigt, ett annat sätt att 
umgås fler timmar på dygnet än innan vilket gör att mer tid går till detta än förut.  Chambers 
menar (1995) att om böcker inte finns i barnens vardag kommer de heller aldrig att kunna 
konkurrera med andra medier. I hemmet påverkas eleverna av föräldrars eller andra 
närståendes intresse eller ointresse av att läsa, deras läsvanor, attityder till böcker och läsning. 
Eftersom föräldrarna och hemmet påverkar eleven så kan det vara viktigt att föräldrarna 
informeras kontinuerligt om läsningens betydelse och vad de kan uppmuntra till hemma, som 
att gå till biblioteket tillsammans och att läsa tillsammans. Antalet böcker i hemmet är något 
som skiljer medelgoda läsare från de skickliga läsarna (Borgström 2006). Men det är inte helt 
enkelt när det gäller pojkar och föräldrarnas påverkan på deras läsning som visar sig i härnäst. 
 

Pojkar tror att det är omanligt att läsa skönlitteratur 
Det har pågått diskussioner om varför pojkar inte vill läsa, men Molloy menar (2007) att det 
har visat sig att pojkar visst läser. Men när de läser är det oftast texter som inte finns inom 
svenskämnets textvärld (ibid). Det betyder att pojkarna inte är så intresserad av det texter som 
används till undervisningen i svenska. Men det kan också handla om normativa strukturer i 
samhället som kan säga att det är omanligt att läsa skönlitteratur vilket gör att de gärna läser 
andra typer av texter, kanske tv-texter eller på Internet. 
 

Det förefaller mig som om det bland många pojkar finns en traditionell 
uppfattning om att det är omanligt att läsa skönlitteratur. Denna uppfattning får 
ofta stöd i den närmaste sociala kretsen, eftersom få pojkar ser sina pappor läsa 
skönlitteratur på sin fritid. Däremot ser de ofta sina mödrar göra det. 
(Molloy 2007:161) 

 
Kan det vara möjligt att det inte spelar någon roll om pojkar ser sina mammor läsa och inte 
blir påverkade av det? Istället tittar de och ”härmar” sina pappor som inte läser. Det skulle 
vara intressant att undersöka mer om i en annan studie. 

                                                 
6 Var fjärde 9-åring har någon form av problem med sin läsning. Det är olika typer av faktorer som påverkar 
detta såsom fonologi, språk, begåvning och sociala förhållanden, menar Ulrika Wolff (i Blomqvist 2006). Andra 
typer av läs- och skrivsvårigheter finns också exv. dyslexi. Även om läs- och skrivsvårigheter är till stor del 
förekommande i skolan så väljer jag att inte ta med detta inom ramen för detta arbete. 
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Lärarkompetens mest betydelsefullt för elevers läsning 
I Den hemliga koden (Borgström 2006) redogörs det för resultat från konsensusdokumentet, 
som sammanfattar svenska forskares syn på läs- och skrivsvårigheter och pedagogik för att 
förebygga detta. Där framgår det att hög lärarkompetens på läs- och skrivområdet är det mest 
betydelsefulla när det gäller läsutveckling hos eleverna. Borgström menar (ibid) vidare att, 
bland annat, skickliga lärare kan behärska olika metoder och anpassa dessa efter elevernas 
behov både när det gäller den första läsinlärningen som den fortsatta utvecklingen och dess 
strategier. Dessa lärare kan motivera och utmana sina elever på den enskilda elevens 
förutsättningar (ibid). Andra områden som är av betydelse för läsutvecklingen hos eleverna är 
ett systematiskt och välplanerat arbetssätt som också ska vara motiverande och meningsfullt 
och en målinriktad läs- och skrivundervisning även efter de inledande skolåren (ibid). 
Samtidigt har det också visat sig att lärare saknar kunskaper om aktuella barn- och 
ungdomslitteratur (Skolverket 2007) och att de, med få undantag, sällan läser barn- och 
ungdomslitteratur (Ewald 2007). Lärare medverkar och påverkar också till en viss läskultur i 
sin klass som beskrivs nedan. 
 

Läskulturer påverkar elevers läsning 
Skolan och lärarna är med och skapar olika typer av läskulturer som gör att elevernas läsning 
påverkas och formas. 
 

Människan och den sociala och kulturella verklighet hon är en del av är 
mångtydig, flerstämmig och föränderligt. Det är också skol- och 
klassrumskulturer (Ewald 2007:33). 

 
Ewalds menar (ibid) att det finns olika typer av läskulturer som påverkas av den kontext och 
historia, traditioner som skola, lärarlag, lärare och elever befinner sig i. Litteraturläsningen 
fokuseras olika beroende bland annat på lärarnas kontext, erfarenheter, attityder till ämnet, 
attityder till egen läsning och upplevda krav. För att förtydliga hur lärarperspektivet kan 
påverka elevernas läsning och klassens läskultur ges två exempel hämtade från Ewalds 
doktorsavhandling. 
 
Åskolan i Förorten 
Ylva har högt ställda krav på sig själv och tycker att det är en ständig kamp som lärare då hon 
fått ny, delad tjänst. Hon tycker om att läsa, men läsning har en mycket begränsad tid i hennes 
klassrum. Det finns inte något stort urval av böcker och inget skolbibliotek. Ylva tycker inte 
om fylleriövningar och utsätter inte barnen för oförberedd högläsning efter egna erfarenheter. 
Svenska tycker hon är ett kommunikationsämne och konstruerar undervisningen som hon 
upplever att omgivningen förväntar sig. (ibid) 
 
Kvarnskolan i Kustbygden 
Lena har jobbat länge som lärare. Hon tycker om att läsa och är ansvarig för skolans bibliotek. 
Hon menar att de som läser får ett rikare språk och de blir också påverkade av det som de 
läser ”tankemässigt”. Hon tycker att eleverna läser mer nu än tidigare men att den språkliga 
kvaliteten är sämre därför behövs mer formaliserad undervisning. Hon anser att läsning inte i 
första hand syftar till läslust utan snarare till språkfostran. Hon för en aktiv kamp mot 
skräplitteratur (bland annat Sune-böcker). Hon tycker att eleverna ska läsa klassikerna. (ibid) 
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Läsmiljö påverkar elevers läsning 
Chambers menar (1995) att läsning handlar om läsmiljö, bland annat var vi läser påverkar hur 
vi läser. Det är skillnad på om vi får ligga i en varm och skön säng eller kanske på en solig 
sandstrand en varm sommardag eller läsa någonstans där det är kallt och vimlar av människor. 
Läsmiljö handlar också om vilka böcker som finns till förfogande, vårt humör, hur lång tid vi 
har på oss att läsa och om vi kanske kommer att bli störda (ibid). Det handlar också om vår 
egen inställning till läsandet och varför vi läser (ibid). Kan läsningen vara något som är en 
arbetsuppgift i skolan eller är det något som vi tycker är roligt och gärna gör på vår fritid. 
Chambers menar (ibid) att det finns fyra grundvillkor för en god läsmiljö: lästid, högläsning, 
bra bokbestånd och lärarledda boksamtal.  Boksamtal tas upp i Böcker inom oss – om 
boksamtal (Chambers 2004). Dessa grundvillkor är en bra utgångspunkt vid planerandet av 
läsundervisning som redogörs för härnäst.  
 

Läsundervisning påverkar elevers läsning 
Läsundervisningen påverkar elevernas läsning och bör förändras från de historiska 
traditionerna med en kvantitativ ytläsning och istället handla om integrering i andra ämnen 
och innehålla demokrati- och värdegrundsfrågor, menar Ewald (2007). Caroline Liberg menar 
(2007) att eleverna behöver mer hjälp med lässtrategier som att jämföra, kritiskt granska och 
se helheter i texter. Professor Karin Taube (2007) har flera förslag på hur lärare kan arbeta 
med läsning. Bland annat att vi ofta måste ”läsa högt ur bra böcker, skratta, njuta, kanske 
förfasa oss och gråta tillsammans”. Händelser och de personer som eleverna läser om kan 
levandegöras med hjälp av dramatiseringar (ibid). Eleverna kan även koppla det de läser om 
till skrivning, genom att skriva recensioner eller brev till huvudpersonen i boken eller kanske 
göra egna berättelser utifrån någon händelse i böcker som de läst (ibid). Det är många barn 
som saknar läsmodeller i sitt hem (ibid). De kanske aldrig ser vuxna läsa böcker. Ett sätt att ge 
barn läsmodeller är att låta äldre och yngre elever ha ”friläsningstimmar” tillsammans och att 
låta äldre elever läsa högt eller presentera sin favoritförfattare för yngre (ibid). Beroende på 
arbetssätt i läsundervisningen kan det påverka eleverna och deras läsning. Om det endast 
handlar om att läsa för att lära sig läsa kan göra att eleverna inte ser det meningsfulla med 
läsningen och då är läsintresset i fara. Läsintresset är grunden för läsutvecklingen och då 
behövs ett mer varierat arbetssätt.  
 
Ewald menar (2007) vidare att många elever med begränsade läserfarenheter hemifrån eller 
från tidigare skolår läser just så lite som de måste i skolan. Ewald menar (ibid) också att vissa 
elever inte ”hinner” läsa i skolan eftersom läsningen är en utfyllnadsaktivitet. Att läsningen 
inte betyder mer än att vissa elever inte ”hinner” läsa i skolan är svårt att ta till sig. Det kan 
bero på flera faktorer bland annat som tidigare har tagits upp som gäller lärarkompetens, 
lässvårigheter eller andra typer av svårigheter eller kanske eleven jobbar i ett lugnare tempo 
än sina kamrater.  
 
Enligt PIRLS 2006 lägger skolorna i Sverige ner mindre tid på att utveckla elevers läsförmåga 
än andra länder. Sveriges skolor lägger ner 1,6 tim/vecka på läsning medan andra länder 
lägger ner 2,5 tim/vecka (Skolverket 2007). Vad det kan bero på handlar troligen om många 
olika faktorer. I denna studie har det tagits upp bland annat lärarkompetens och kunskap om 
läsningens betydelse vilket kan vara några faktorer. Det kan också bero på att vi inte har lika 
långa skoldagar som i andra länder. Men en prioriterad tid för läsning under de tidiga skolåren 
ger troligen en bättre grund för senare skolår och livet. 
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Tillgång på litteratur är en förutsättning för elevers läsning 
Det finns tendenser till ett uttalat hinder i undervisningen då det är brist på tillgänglig 
litteratur (Ewald 2007). Om det inte finns ett stort urval av litteratur i skolan så kan det vara så 
att skolor inte har skolbibliotek. Det gör det svårt att ha ett stort urval med tillgänglig 
litteratur. De skolor som har skolbibliotek men inte tillgång till ett stort urval av litteratur har 
andra problem, kanske ekonomiska. Det betyder också att elever har svårt att finna ett 
läsintresse, om de nu inte besöker ett folkbibliotek i närheten eller samarbetar på annat sätt. 
Tillgång på litteratur är en förutsättning för att eleverna ska kunna ha möjlighet att välja vad 
de vill läsa. En annan fråga är hur man i skolan organiserar skolbiblioteket, är det en 
bibliotekarie eller någon annan som ansvarar. När projektet Bokslukaren genomförs kanske 
det satsas lite mer på att köpa in ny litteratur till skolbiblioteken eftersom det då förutsätts bli 
en större omsättning på litteratur. Det kan vara ett skäl att delta om skolan satsar mer på 
litteratur då. Men det är märkligt om det ska behövas ett läsprojekt för att inköp av ny 
litteratur ska göras för litteratur är en förutsättning för att eleverna ska nå målen och 
kunskaper för resten av livet. Men det kan bero på att det är en ekonomisk ”belastning”, 
skolan/lärare prioriterar att lägga pengar på annat, även om litteratur är ett läromedel. Om 
eleverna dessutom inte har tillgång till litteratur i hemmet är det svårt att väcka elevers 
läsintresse.  
 

Elevens självförtroende har en avgörande betydelse 
Elevernas självförtroende och självbild har en avgörande betydelse för inlärning och läsning. 
Det kan handla om att eleven känner sig omtyckt av de i sin närhet, både föräldrar, lärare och 
kompisar. Den handlar också om hur eleven ser på sin egen läsning och ofta i jämförelse med 
sina kompisar. Om de tycker att de är duktig på att läsa får de en positiv självbild. Men om de 
hela tiden misslyckas och upplever att det är svårt och att inte vara duktig på att läsa får de en 
negativ självbild. 
 
Karin Taube menar (2007) att med upprepade misslyckanden så hämmas den naturliga 
nyfikenheten och elevernas entusiasm för inlärning. Upprepade misslyckanden gör att dessa 
elever, för att rädda sin egen självbild undviker det som de vet att de kommer att misslyckas 
med. När eleverna undviker läsningen på grund av en negativ självbild är det lätt att hamna i 
en ”ond cirkel” där eleven undviker att öva läsning för att rädda sin självbild och får större 
och större svårigheter. 
 

Det finns egentligen endast fyra handlingsalternativ när det gäller att behålla en 
positiv självbild inför kraven eller förväntningarna på att lära sig någon ny 
färdighet som klassas som viktig. Det första och bästa alternativet är 
naturligtvis att vi verkligen tycker oss vara duktiga på det aktuella området. De 
tre övriga lösningarna är mindre lyckade men ändamålsenligt sett ur 
perspektivet att det allra viktigast för oss är att skydda vår självbild. Vi kan 
dölja vår bristande förmåga, förneka att färdigheten är viktig eller göra klart 
för alla och envar att vi inte alls har ansträngt oss. För lässvaga barn återstår 
egentligen endast det sista alternativet. Det är svårt att med övertygelse förneka 
att läsning är viktigt. Lika svårt kan det vara att någon längre tid dölja för 
läraren och kamraterna hur det står till med läs- och skrivförmågan. Det blir 
alltså en tvingande nödvändighet att visa upp sitt ointresse, kanske till och med 
avsky för läsning, och att öppet demonstrera att man inte lägger två fingrar i 
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kors för att lära sig. Ett sådant beteende kan i och för sig även ha andra 
orsaker.” (Taube 2007:86ff) 

 
Det finns även ”goda cirklar” där elever som känner sig omtyckt och tycker att de är duktiga 
på att läsa. De eleverna fortsätter att läsa, får uppmuntran och vill då läsa mer och svårare 
texter (ibid). 
 

Elevens läsvanor och läsintresse påverkar läsningen 
Lundberg & Herrlin menar (2005) att vi behöver läsa 5000 timmar för att kunna benämna oss 
som goda läsare. De menar (ibid) vidare att när ordavkodningen går bra får eleverna 
automatiskt bättre flyt i läsningen. När eleven kan läsa flytande kan den energi som de använt 
till avkodning flyttas till att lättare minnas och förstå det man läst. För att läsa flytande med 
läsförståelse måste man öva på att läsa precis som man måste göra för att bli bra på att spela 
fotboll eller spela piano (ibid). Barn behöver träna på läsning men problemet är att i skolan 
finns det inte 5000 timmar för lästräning, eleverna måste öva både i skolan och hemma på sin 
fritid. Övning kan ge läsvanor som kan ge ett läsintresse precis som ett läsintresse kan bli till 
läsvanor, där våra vanor och intressen förändras över tid. 
 
I den vetenskapliga artikeln Beginning readers´ reading performance and reading habits 
(Leppänen m.fl. 2005) redovisas en undersökning om vad betydelsen av läsvanor på fritiden 
har för barnens läsförmåga och i vilken grad läsfärdigheter kan förutse kommande läsvanor. 
Resultaten visar att barnens läsfärdigheter har betydelse för hur mycket de läser på sin fritid. 
Bra läsfärdigheter bidrar till ökade läsvanor på fritiden. Resultaten visar också att läsförståelse 
i slutet av skolår 1 har stor betydelse för senare läsvanor vilket då borde tyda på att det är 
viktigt med en tidig fokusering på läsning i skolan och hemmet. Läsförståelse, läsintresse och 
läsvanor underbygger och samspelar med varandra (ibid). 
 
Läsvanor innebär troligen att eleverna samtidigt får ett intresse för läsning och en bättre 
läsförmåga. Lundberg & Herrlin menar (2005) att först när eleven kan läsa flytande och har 
läsförståelse då finns förutsättningar för ett läsintresse. I Läs- och skrivundervisning som 
fungerar (Blomqvist & Wood 2006) kan man läsa att regelbunden läsning leder till 
framskriden läsutveckling. Ett läsprojekt där eleverna läser 20 minuter varje dag har 
genomförts och utvärderats. Det har visat sig att eleverna generellt sätt har fått en bättre 
läsförmåga. Det visar sig också att denna regelbundna läsning utvecklade elever som sällan 
läste. 
 
Sammanfattningsvis påverkar elevernas läsning av en mångfald av faktorer vilket har 
redovisats i detta avsnitt. Dessa faktorer är igång samtidigt och förändras över tid vilket gör 
att elevernas läsning kan ses som komplext, kontextbundet och historiskt format. 
 
 

Metod och genomförande  
 
I detta avsnitt presenteras vad jag har gjort, hur jag har gjort det och varför jag har gjort det. 
 
1. Jag startade med en ordentlig granskning av vilka möjligheter jag hade att göra mitt 
examensarbete. Tanken var att en enkät skulle användas för att få in ett större antal svar till 
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analys. Enkät är ett komplicerat sätt att inhämta kvalitativt god kunskap, men den är 
nödvändigt vid en större datainsamling. Enkäten skulle vända sig till elever för att de är den 
målgrupp projektet vänder sig till och det är viktigt att lyssna och ha förståelse för vad 
eleverna har för uppfattning. En litteratursökning gjordes, där hittades bland annat en nyligen 
gjord magisteruppsats (Styf 2007) där bland annat elever hade fått svara på en enkät. Enkäten 
ställde frågor om läsning och om projektet Bokslukaren vilket också var min tanke med denna 
studie. Det gav en tanke på att eventuellt använda samma enkäter, för en egen analys av 
elevernas svar.  
 
2. Kontaktade författaren till magisteruppsatsen som informerades om min studie och min 
önskan att eventuellt använda mig av hennes enkäter som underlag för en egen analys. 
Författaren till magisteruppsatsen tillfrågades om jag möjligen kunde få låna elevenkäterna, 
vilket skulle gå bra. Däremot hittades inte alla enkäter så av totalt 53 enkäter fick jag låna 52 
stycken till denna studie. Här kan det finnas en felkälla eftersom jag inte har alla enkäter, men 
jag anser att den är av mindre betydelse. Den bakgrundsinformation som fanns om enkäterna 
var att eleverna som svarat på den kom från två skolor centralt belägna i Gävle, en klass i 
skolår 3 och en klass i skolår 4. De är besvarade under våren 2007. 
 
3. När jag läste igenom enkäterna såg jag att en fråga stämde väl överens med 
undersökningens frågeställning vilket gjorde att jag beslutade mig för att använda mig av 
dessa lånade enkäter. En av frågorna på enkäterna skulle bli föremål för en egen didaktisk 
analys. Frågan som var av intresse var en fråga där eleverna först fått svara på om de tyckte 
att projektet Bokslukaren var bra eller dålig. Därefter fick de motivera sitt svar. Den frågan 
valdes för att den stämmer med frågeställningen och elevernas egenhändiga svar gör den 
möjlig att didaktiskt analysera. 
 
4. Sorterade elevernas svar utifrån vad de tyckte om projektet, bra eller dåligt. Det var två 
stycken som tyckte att projektet var dålig och dessa två behövdes inte sorteras vidare, dessa 
blev till en kategori. 
 
5. De som tyckte att projektet var bra sorterades vidare. Vissa av elevernas svar bestod av 
flera motiveringar men jag valde först att titta efter svar där det framgick att de tyckte att det 
var kul eller roligt att läsa, detta blev kategori nummer två. 
 
6. Därefter sorterades det ut texter som handlade om motiveringar som beskrev den formella 
kunskapen var det som var bra med projektet (kategori tre). 
 
7. Av de enkätsvar som då fanns kvar i min hand var det flera som hade motiverat att 
projektet var bra för att det fanns ett tävlingsmoment och att man kunde vinna (kategori fyra).  
 
8. Slutligen fanns det tre enkäter kvar som inte kunde sorteras in i de ovanstående 
grupperingarna. Dessa svar bestod av någon som inte svarat, någon som ”inte vet”, någon 
hade svarat med något av en helt annan karaktär. 
 
9. I det läget tittade jag igenom enkäterna ytterligare en gång för att se om det fanns andra 
gemensamma motiveringar hos eleverna, då flertalet elevers svar bestod av fler motiveringar. 
Fann då att många elever skrivit om böcker i sitt svar (kategori fem) och att de fick läsa mer i 
skolan (kategori sex). Kunde också tolka att det troligen hade förekommit samtal om 
läsningens betydelse utifrån deras svar (kategori sju). Som exempel skrev en elev att projektet 
var bra, för det är bra att barn får lära sig läsa. 
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10. Valde att efteråt notera antalet svar i respektive kategori och om det var pojkar eller 
flickor som svarat, om det kunde komma att bli av intresse. 
 
Sammanfattningsvis har metoden gett svar som redovisas i sju kategorier där ingen ställning 
tas till om det var någon kategori som var av större värde än någon annan. Det handlar endast 
om vad eleverna tycker om projektet Bokslukaren och om den läsning som ett deltagande 
innebär. Dessa kategorier redogörs för närmare i resultatavsnittet. 
 

Resultat och analys  
 
Syftet har varit att undersöka vad eleverna tyckte om projektet Bokslukaren och den läsning 
som ett deltagande innebär. Elevernas svar analyseras utifrån ett didaktiskt perspektiv, som 
innebär att deras svar problematiseras, ses och försöker förstås utifrån olika perspektiv då det 
didaktiska forskningsområdet ses som komplext, kontextbunden och historiskt format. 
Elevernas svar analyseras även utifrån det som tidigare redogjorts för om de faktorer som kan 
påverka och forma elevernas läsning. Analysen av elevernas svar utgår ifrån hur deras svar 
kan förstås och inte hur det är när det gäller läsning under projektets gång. Mitt sätt är ett sätt 
att göra detta på, vilket inte utesluter andra sätt och andra tolkningar.  
 
50 elever (totalt 52 elever) tyckte att projektet var bra. En del elever uttryckte det för de 
tycker att det var roligt att läsa. En del elever tyckte att det var viktigt och bra att läsa och 
ytterligare andra elever tyckte att det var bra med en tävling där man kan vinna. Två elever 
tyckte att projektet var dålig för att det var tråkigt att läsa och att läsa så mycket. Dessutom 
framkom det i elevernas svar att det fanns ett visst bokintresse och att samtal om läsningens 
betydelse hade ägt rum och att de fick läsa mer i skolan nu än förut. Dessa olika kategorier 
redogörs för nedan, en kategori i taget och där svaren delas upp i flickor (26 st) och pojkar (26 
st) för att kunna se om det finns några skillnader som kan vara av speciellt intresse. Det är 
också viktigt att tänka på att det eleverna har svarat gällde just då vid det tillfället. Skulle 
samma fråga ställas till samma elever idag skulle svaren antagligen se annorlunda ut. 
Elevernas svar säger oss ändå en hel del om vad elever kan tycka om den läsning som 
projektet innebär. Analyserar hur deras svar kan se ut som de gör och tänkbara reflektioner 
om varför, med tanke på det som tidigare redogjorts för tidigare i studien. 
 

Det är roligt att läsa 
7 8Tjugoen elever (14 F , 7 P ) tyckte att projektet var bra för att det var roligt att läsa. Ord som 

eleverna använde var: läsa mera, gillar, tycker om, kul, roligt. 
 
När eleverna använder sig av ord som dessa påvisar det att det finns ett intresse för läsning, de 
tycker om att läsa, det är roligt. Det betyder troligen att dessa elever kan läsa med flyt och 
med förståelse eftersom det är först då som ett läsintresse kan uppstå (Lundberg & Herrlin 
2005). Om eleverna tycker om att läsa så läser de även hemma på sin fritid. Det betyder att de 
också övar upp sin läsförmåga både i skolan och hemma vilket är en förutsättning för att bli 
goda läsare (ibid). Genom sitt läsintresse kommer de också att få läsvanor om de inte redan 

                                                 
7 F står för flicka/flickor  
8P står för pojke/pojkar 
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har det vilket också är en förutsättning för fortsatt läsutveckling. Andra förutsättningar för en 
fortsatt läsutveckling handlar om att få hjälp med strategier för sin läsning exempelvis för att 
kunna jämföra det som de läser med egna upplevelser, kritiskt granska och se helheter i texter 
(Liberg 2007). 
 

Det är viktigt att kunna läsa och samtala om läsningens betydelse 
Tjugoen elever (12F, 9P) tyckte att projektet var bra för att det är viktigt och bra att kunna 
läsa. Ord som eleverna använde var: bra att läsa, träna på att läsa, bli bättre på att läsa, lära sig 
läsa bättre, lära sig ord, lär sig förstå, duktigare, lär sig läsa mera, kan stava mer. 
 
De formella kunskaperna som dessa elever tyckte var viktigt kan förstås som att läraren eller 
någon annan person i deras närhet har samtalat med eleverna om att det är viktigt att läsa, att 
man kan bli bättre på att läsa om man läser, att de lär sig läsa mera och att man lär sig nya ord, 
stava och förstå genom att läsa. Det kan ha tagits upp till diskussion i klassen när det blivit 
aktuellt att tala om deras medverkan i projektet och den läsning som det innebär om varför det 
är viktigt och betydelsefullt.  
 
Det kan vara så att dessa elever tycker att läsa endast handlar om färdighetsträning. Att de 
läser för att de vet att det är viktigt att läsa, det är bra att läsa. De läser inte för att det är roligt, 
ännu. Det kan vara så att dessa elever behöver träna på att läsa för att få ett bättre flyt i 
läsningen och i och med det förstå vad de läser. Det kan i sin tur göra att läsningen flyter på 
bättre. De kan vara så att dessa elever inte hunnit lika långt som de elever som tycker att läsa 
är roligt, men läsintresset kan komma när de fått lite mer lästräning. 
 
Det kan vara så att de har samtalat om betydelsen av att kunna läsa och att man måste träna på 
att läsa för att få de färdigheter som behövs i fortsättningen av skolan och livet vilket kanske 
inte har gjorts innan. Det kan vara så att projektet förmedlar varför man ska läsa och vad 
eleverna lär sig genom att läsa, alltså inte bara läsfärdigheter utan också att de lär sig förstå 
budskap i texter, förståelse och empati för andra människor, pröva och ompröva attityder och 
värderingar och även upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje (kursplanen i 
svenska). Dessa elever har förstått att det är viktigt att läsa av flera olika anledningar och 
genom denna förförståelse kan de, om de ännu inte har det, finna sitt läsintresse. 
 

Det är tävling och man kan vinna 
Elva elever (5F, 6P) tyckte att tävlingen var det som var bra med projektet. Ord som eleverna 
använde var: vinnare, tävla mot andra skolor/klasser, vinna en bok, räkna hur mycket man 
läst. 
 
Dessa elever tycker om att tävla vilket kan betyda att läsningen blir mer kvantitativ än 
kvalitativ. Att eleverna läser mer ytligt för att hinna läsa så mycket som möjligt. Det kan 
betyda att elever som inte läst så mycket förut men tycker om att tävla kommer igång och 
upptäcker olika typer av litteratur och läsning. Det kan vara så att det kan ha negativa 
konsekvenser för elever med olika typer av svårigheter eller inte har hunnit så långt i sin 
läsning ännu eller som tycker om att läsa men som inte tycker om att tävla. Motståndet mot 
läsning för de som inte vill tävla eller tycker om att tävla kan få stora konsekvenser eftersom 
projektet pågår under i stora delar av både skolår 3 och 4. Inom denna grupp av elever tycker 
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de att projektet är bra för att det är just en tävling. Kan det vara så att det kan uppfattas som en 
form av gemensam läsning/tävling för att det är ”vi” mot ”dem”, som en laginsats. 
 
Det skiljer sig i flickors respektive pojkars motivering av varför tävlingen är bra. Fyra av fem 
flickor tycker att tävlingen är bra för man kan vinna böcker. Det kan tyda på att flickorna har 
ett större bokintresse än pojkarna och gärna vill vinna en bok. Kan vara möjligt att någon elev 
kanske inte har någon egen bok eller böcker hemma men gärna vill ha det. Övervägande del 
av flickorna menar att de vill vinna böcker, de har då redan ett bokintresse och kan i och med 
det också ha ett läsintresse eller längtan efter en egen bok. Fem av sex pojkar tycker att det är 
själva tävlingen och att det finns en vinnare som är det som är bra med projektet, vilket inte 
utesluter att de också vill vinna boken, men de motiverar med att det är någon som vinner, att 
en vinnare utses. Kan vara så att deras attityder handlar om maktstrukturer, där pojkar tror att 
det är omanligt att läsa (Molloy 2007) men eftersom projektet handlar om en tävling kan det 
också vara ”tillåtet” att läsa. 
 

Det är tråkigt att läsa  
Två elever (2P) tycker att projektet är dålig för att det är tråkigt att läsa och att läsa så mycket. 
 
Elever som tycker att det är tråkigt att läsa kan tyda på att de fortfarande får lägga sin energi 
på ordavkodning, att de ännu inte kommit så långt i sin läsutveckling. Det kan vara så att 
dessa elever har svårt att läsa, förstå vad de läser eller har andra lässvårigheter. Det kan vara 
så att tävlingsmomentet ger ett motstånd eftersom de vet att de inte kommer att vara med på 
samma villkor som de andra. Dessa elever har redan förlorat innan tävlingen ens har 
påbörjats. Det kan vara så att eleverna har undvikit läsning tidigare på grund av att de har en 
negativ självbild. De kan ha hamnat i en ”ond cirkel” där eleven undviker att öva läsning och 
får större och större svårigheter (Taube 2007). Det kan vara så att dessa elever har svårigheter 
i andra ämnen som har gjort att de inte ”hinner” läsa i skolan, kanske är det andra uppgifter 
som prioriteras samtidigt som de försöker att undvika läsning eftersom de tycker att det är 
svårt. De kan känna yttre krav som blir oöverstigliga, vilket göra att det inte är någon idé att 
försöka och göra sitt bästa för kraven blir för stora. 
 
Det är två pojkar som tycker att läsa är tråkigt och att läsa så mycket som ett deltagande i 
projektet innebär. Det kan bero på maktstrukturer där det kan framgå att läsa är omanligt 
(Molloy 2007) eller att de inte finns det urval av texter som intresserar dem. Kanske de inte 
ser läsningen som en uppgift som är meningsfull. Naturligtvis finns det även flickor som 
tycker att det är tråkigt att läsa, men det visar sig inte i denna undersökning. De flickorna 
kanske blir ännu mer utsatt för att det är många som tror att det bara är pojkar som tycker att 
det är tråkigt, det kanske gör att de flickorna är mer svårupptäckta.  
 

Böcker, böcker, böcker 
Sex elever (5F, 1P) tyckte att projektet var bra och i sitt svar nämner de ordet böcker. De 
motiverar det med att det är bra att man kan vinna böcker, att de läst jättemånga böcker, att 
det är roligt med spännande böcker och att man får ”kolla” på böcker. 
 
Ett bokintresse är viktigt för elevernas läsfärdigheter. När det finns ett intresse för böcker så 
betyder böcker något för eleven, de fyller en funktion. Projektet kan göra att urvalet och fler 
böcker i omlopp väcker ett större intresse och kanske att de oftare besöker bibliotek både i 
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skolan och på fritiden. Eftersom de läser mer och det är fler böcker att välja bland och många 
läser samma böcker väcker det troligen spontana bokprat mellan elever och lärare liksom att 
det förhoppningsvis finns lärarledda boksamtal, temaarbeten och andra aktiviteter i anslutning 
till läsningen. En förutsättning att upptäcka läsningen är att det finns ett stort urval av böcker 
(Chambers 1995) runt eleverna, så att det finns att välja på och väcka nyfikenhet. Om böcker 
är en naturlig del i elevernas vardag kommer de att kunna konkurrera med andra typer av 
media men om de inte finns med i vardagen så kommer de aldrig att kunna det (ibid). 
 

Mer tid för läsning  
Tio elever (8F, 2P) motiverar varför de tycker att projektet är bra eller dålig med att de läser 
mer, läst jättemånga böcker, läser mer i skolan, måste läsa så mycket, får läsa mer i skolan, 
lära sig läsa mer osv. Eleverna skriver att det är mera läsning både i skolan och hemma. 
 
Elevernas svar kan tyda på att det genom deras medverkan i projektet innebär att de läser mer 
i skolan. Det borde tyda på att det avsätts mer tid i skolan för att läsa vilket innebär att nästan 
hela skolår 3 och 4 innebär ökad tid för läsning än om de inte deltagit i Bokslukaren. Det kan 
vara så att läsundervisningen planeras efter medverkan i projektet och därför minskar på 
läsningen under de övriga månaderna. Mera läsning kan dock betyda, som jag tidigare har 
varit inne på, att det handlar om en kvantitativ ytläsning vilken är den mest förekommande i 
skolan och det gör att läsningen främst blir en färdighetsträning där eleverna läser för att lära 
sig att läsa (Ewald 2007). Det kan innebära att en undervisning där läsning endast är en 
utfyllnadsaktivitet minskar genom att alla elever får mer lästid.  
 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultaten visar att en stor majoritet av eleverna tyckte att projektet Bokslukaren var bra. Det 
var två pojkar som tycker att den var dålig för de tyckte att läsa var tråkigt och att läsa så 
mycket som de gör var tråkigt. De elever som tyckte att projektet var bra tyckte det därför att 
de tyckte det var roligt att läsa och att det var viktigt att läsa. De tyckte också om att tävla och 
vinna. Dessutom kunde utifrån deras svar tydas att det fanns ett bokintresse, att de fick läsa 
mer i skolan nu än tidigare och att de förts samtal om läsningens betydelse i skolan. Projektet 
som är en tävling i läsning påverkar elevernas läsning både på positivt och negativt sätt vilket 
är viktigt att tänka på när man gör ett val att medverka. En tävling i läsning kan göra att elever 
inte vill läsa mer samtidigt som tävlandet kan sporra en annan elev. För de elever som har 
svårigheter eller som har ett dåligt självförtroende kan tävlingen innebära ännu mer 
svårigheter och ännu sämre självförtroende samtidigt som elever som redan kan läsa får ännu 
mer självförtroende och finner nya utmaningar i sitt läsande. Frågan är om de elever som på 
något vis blir negativt påverkade av tävlingen ska behöva stå tillbaka för de elever som blir 
positivt påverkade. För sannolikheten är nog att de som redan är positivt inställda till läsning 
redan har funnit ett läsintresse och förmodligen skulle klara sig utan ett tävlingsmoment vilket 
de som blir hämmade av den också skulle göra. De som redan har ett läsintresse kan få nya 
utmaningar istället och berätta för sina kamrater om de böcker de läser, berätta i andra klasser, 
läsa högt för andra osv. Det kan också vara så att elever som är tävlingsintresserade läser 
väldigt många sidor väldigt fort utan att hinna med att förstå vad de läser. Frågan är om det då 
främjar deras inlärning och utveckling som arbetet i skolan ska göra enligt Läroplanen (Lpo 
94). De elever som har olika typer av lässvårigheter ska skolan ha ett särskilt ansvar för och 
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läroplanen säger därför att ”undervisningen aldrig kan utformas lika för alla”. Det betyder att 
undervisning ska ”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94) vilket 
projektet kanske inte gör, men det är upp till varje lärare. Själv tror jag att för att finna ett 
läsintresse handlar det mer om att omge sig med böcker, meningsfulla samtal om böcker i 
allmänhet och samtal om de böcker som de har läst i synnerhet. Det handlar om att få en bra 
läsmiljö. Både en läsmiljö som tilltalar eleverna att vara i när de läser, att de får tid för läsning 
och att det finns ett stort urval på böcker. Eleverna behöver få höra högläsning, använda det 
som de läser i andra ämnen och använda det som de läser vid diskussioner om exempelvis 
värdegrund. De behöver också läsa hemma så att läsningen inte bara blir till ett ”skolämne”. 
Frågan man borde ställa är vad eleverna (alla elever) vinner med sin medverkan i projektet? 
Kan det vara en bok eller får fler elever ta del av högsta vinsten som består av en förbättrad 
läsutveckling eller varför inte båda delarna. 
 
Jag tycker att elever som på något vis blir negativt påverkade av projektet, och dessa elever 
finns, vilket framgår av resultatet borde bli avgörande när beslut tas om att medverka eller 
inte. Samtidigt som man som lärare måste ta ställning till vad tävlingen ger för resultat, 
läsutvecklingsmässigt. Det framgår av texten ovan att litteraturundervisning kan innebära så 
många olika sätt att arbeta med läsning. Jag kan också tycka att det inte är fel med en tävling i 
läsning men det ska vara på andra grunder, inte vara obligatorisk, inte pågå i sex månader och 
kanske innebära någon typ av slutprodukt. Det skulle kunna vara en text där eleven skriver 
och reflekterar över sin läsning och vad de har läst. Det är viktigt att komma ihåg att också 
skivandet hör till språkutvecklingen och samspelar med läsandet. Sedan är det viktigt att följa 
och uppmärksamma eleverna för deras framsteg. 
 
Om projektet Bokslukaren som läsfrämjande projekt behövs bland eleverna kan svaret bli att 
det behövs för någon men inte för en annan. Projektet innebär att eleverna läser så mycket 
mer än annars vilket betyder mer lästräning och en bättre läsutveckling. Däremot behöver inte 
den ökade läsningen betyda att eleverna får en bättre läsutveckling utan det kanske bara är en 
kvantitativ ytläsning för många av dem. Men det kan öppna upp för ett läsintresse eftersom 
det är mycket böcker i omlopp, fler besök på bibliotek där också lärare får inspiration och tips 
på barn- och ungdomslitteratur och spontana samtal som uppkommer i skolan om de böcker 
elever och lärare läst.  
 
 

Metoddiskussion 
 
För att undersöka vad eleverna tyckte om projektet Bokslukaren och dess läsning har enkäter 
som elever svarat på, analyserats utifrån ett didaktiskt perspektiv. Enkäterna har tidigare varit 
underlag i magisteruppsatsen Bokslukaren 2006/07- En utvärdering av ett läsfrämjande 
projekt i Gävles grundskolor (Styf 2007). I denna studie har samma enkäter varit föremål för 
en ny och egen analys. På frågan om resultatet blivit ett annat om en annan metod hade 
använts skulle svaret kunna bli både ja och nej. Alla elever är unika individer och tycker olika 
om läsning och även om projektet Bokslukaren. Det gör att de kategorier som framkom i 
analysen kan ses som exempel på hur elever kan tycka. Vad eleverna tyckte varierade, vilket 
även ett resultat med en annan metod förmodligen också skulle ha visat. Det är möjligt att fler 
kategorier skulle ha framkommit och andra inte. För min undersökning fungerade denna 
metod bra. 
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Vidare forskning 
 
Genom studien har flera tänkbara funderingar på vidare forskning uppkommit. Det skulle vara 
intressant att undersöka hur lärarna ser på och genomför undervisningen i svenska under 
projektets gång? Hur mycket tid läggs på läsning och hur ser läsundervisningen ut under 
projektet, blir den förändrad i och med tävlingen? Möjligen försöka se om det finns skillnader 
i undervisningen beroende på lärarnas utbildning (har svenska/inte har svenska i sin 
utbildning). Något annat som också vore intressant är att undersöka skolbibliotekens roll i 
skolan, bestånd och hur de arbetar med det och om det är bemannat eller inte. Även lärarnas 
och bibliotekariernas samarbete, finns det och hur ser det ut? Tar de vara på varandras 
kompetenser? Eller varför inte hur eleverna ser på läsningen i skolan, är det ett ”skolämne” 
eller är det något som tillhör deras vardagsliv. Annat som skulle vara intressant att undersöka 
är vilka resultat Bokslukartävlingen har gett på elevernas läsutveckling och vilka mål har 
lärarna med projektet som de inte kan få med andra metoder. Slutligen skulle det vara mycket 
intressant att utifrån denna studie revidera projektet Bokslukaren som läsfrämjande projekt. 
 

Avslutande ord … 
Mitt examensarbete har varit svårt många gånger men jag har lärt mig otroligt mycket. Som 
lärare har jag genom denna studie förstått hur viktigt och betydelsefullt läs- och 
skrivförmågan faktiskt är. För mig var det inte lika självklart, innan jag började med detta 
arbete, som det är idag att tänka på att elevernas fortsatta liv hänger på den första tiden i 
skolan, att vi stöttar och ger de bästa förutsättningar vi kan för att de ska få en bra läs- och 
skrivförmåga. Ett sätt passar inte alla elever eftersom alla elever är unika och de tycker och 
uppfattar saker olika. Får eleverna inte grunden i de lägre skolåren kommer det att vara svårt 
att reparera det i senare år, då inriktningen är en annan. Som medborgare och lärare hoppas 
jag kunna arbeta för att vi ser till att den politiskt ansvarige får relevanta kunskaper för beslut 
om skolans innehåll och utformning på lokal såväl som central nivå för att ge våra elever de 
bästa förutsättningarna för livet. 
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