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Abstract:  The purpose of this thesis is to investigate whether the 

                                            reading promotion project called “A book’s all sides”, 

                                            together with the activities of the book-event, can 

                                            stimulate young people’s reading. The research questions  

                                            are: How do the project leaders plan and organize 

                                            activities for the book-event? How do the young 

                                            people respond to the activities at the book-event?  

                                            Do the young people get interested in the book which 

                                            is presented at the book-event? Which connections between  

                                            Vygotskijs’s theory and the activities can be found in the  

                                            book-event?  

 

                                            The theoretical approach is based on Lev Vygotskij’s 

                                            socio-cultural theory. To answer my research 

                                            questions I have implemented four qualitative interviews 

                                            and two interviews with the adult activity leaders and 

                                            observed a book-event in the classroom. The class  

                                            interpreted a book through drama exercises at the book- 

                                            event that I observed.  

 

                                            The results of the examination showed that there 

                                            were no differences in the young people’s  

                                            responses to the activities regardless of whether they were  

                                            interested  in reading or not. Only one pupil, who otherwise   

                                            wasn’t interested in reading, started to read the book. The  

                                            project had, in other words, limited effect. Conclusions from  

                                            the investigation were that a combination of different  

                                            methods could encourage reading more. A book-event  

                                            should be a recurrent occurrence where young people could  

                                            be involved  in the book selection and where they could plan  

                                            and implement activities which are based on their  

                                            experience and competence. 

                                  

Nyckelord:  Läsfrämjande, högstadieungdom, skapande, läslust, 

                                            läsförmåga, Bok-event, Vygotskij, delaktighet 
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1. INLEDNING 

1.1 Val av ämne 
Som skolbibliotekarie på en liten ort i Östergötland kom jag under våren 2008 i kontakt 

med ett läsfrämjande projekt vid namn Bokens alla sidor. Projektet vill utforska och 

pröva nya former för bibliotekets lässtimulans som är anpassade till 2000-talets barn 

och ungdomar. Dess mål är att öka ungdomars läsande genom att tillhandahålla andra 

sätt att ta till sig en bok än genom den tryckta texten. 

 

I projektet samarbetar bibliotekarier med kulturarbetare, konstnärer och pedagoger i 

kreativ anda och prövar olika former för upplevelser med ordet och berättelsen som 

utgångspunkt.  Lässtimulansen sker i Bok-event där bibliotekarier och kulturarbetare 

samverkar i att presentera en utvald bok för ungdomarna och initiera skapande 

aktiviteter hos dem utifrån boken. Genom det skulle ungdomar inspireras och lockas till 

läsning.  

 

Termen "book event" gav inga träffar vid sökning i Odlis. Nationalencyklopedin 

förklarar inte heller vad det ”svengelska” uttrycket Bok-event betyder. Länsbiblioteket 

Gävleborg ger följande förklaring för Bok-event på sin bloggsida om litteratur, bibliotek 

och medieutveckling: "En ordnad litteraturupplevelse tillsammans med ditt lokala 

museum. I Östergötland är arrangemanget för barn men det går säkert att göra något 

liknande för vuxna" (Länsbiblioteket Gävleborg 2009). Nordstedts engelska - svenska 

ordbok definierar ordet "event" som händelse, tilldragelse, evenemang (Nordstedts 

2005, s. 304). Genom sökningar på Internet bildade jag mig en uppfattning om att med 

”book event” betecknas litterära upplevelser ordnade av organisationer eller företag 

vilka försöker sammanföra människor, berättelser och idéer. Hit hör bokmässor, 

författarträffar, berättartäffar, bokfestivaler och andra händelser.  

1.2 Bakgrund 
För att främja ungdomars läsning startar bibliotek olika lässtimulerande projekt vilka 

prövar nya vägar till läsning. Bibliotekarier pratar inte bara om böcker för ungdomar 

utan försöker motivera ungdomar på olika sätt utifrån böcker. En del projekt utgår ifrån 

ungdomars fritidsintressen, medan andra riktar sig in på ungdomars speciella 

livssituation. Jag återger här två projekt vilka har, enligt litteraturen, resulterat i att 

ungdomarnas läsning främjades. Projektet Berättarlust- läslust vände sig till pojkar på 

industriprogrammet i Ljungby. Sagoberättandet som ledde ungdomarna in i bokens 

värld hjälpte dem till bättre självförtroende och till en öppnare attityd mot omvärlden. 

(Eriksson 2007, s. 218-23). Projektet Testund i biblioteket vände sig till 

högstadieungdomar i ett invandrartätt område i Lund. Gruppen bestod av killar med stor 

spridning i läsförmåga och motivation för att läsa. Bibliotekarien bokpratade om böcker 

vars handlingar kunde fängsla ungdomarna och som var lagom svåra att läsa. Gruppen 

samlades varannan vecka för testund med samtal kring de lästa böckerna. Eleverna 

kunde poängsätta böckerna på en skala från ett till tio. Projektet pågick i två år och 

resulterade i många samtal om teman som intresserade och berörde ungdomarna. 

(Davidsson-Bask 2007, s. 206-214). 

 

Projektet Berättarlust- läslust utgick ifrån sagoberättandet som så småningom ledde 

ungdomarna till läsning, berättarövningar, berättelser, loggboksskrivningar, bokprat och 

regelbundna besök på biblioteket. Från början var inte ungdomarna involverade i 

planeringen av projektet utan gick med på det för att slippa lektionerna i svenska.                
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( Eriksson, 2007 s. 220). Projektet pågick i hela tre år och elevernas läslust började visa 

sig efter första året. Under den långa tiden kunde både projektledaren och svenskläraren 

i klassen bygga upp en förtroendefull relation till eleverna. Detta var en förutsättning för 

att eleverna skulle vilja kommunicera med dem och dela med sig av sina känslor och 

erfarenheter. Under tiden har ledarna visat uthållighet, ärlighet och lyhördhet för 

elevernas situation i skolan.  Medan projektet pågick, uppmärksammades de deltagande 

eleverna i medierna som i Utbildningsradion och andra TV-program. Under projektets 

gång tog eleverna större och större initiativ för sin läsning och blev aktivare i hela 

projektet. (Eriksson 2007, s. 218-223). Projektet Testund i biblioteket tog sin 

utgångspunkt i invandrarpojkarnas speciella livssituation samt deras läsförmågor. Det 

sträckte sig också över flera års tid tills resultaten visade sig. Den involverade 

bibliotekarien behövde kontinuerligt och noggrant utvärdera vilka delar av hennes 

arbete som resulterade i positiva effekter och vilka som inte gjorde det. Hon var 

omsorgsfull i urvalet av böcker om teman som kunde beröra ungdomarna. Ungdomarna 

överraskades och stannade till att börja med genom att de bjöds på te. Så småningom 

blev de aktiva genom att våga prata om de lästa böckernas innehåll och relatera det till 

sin livserfarenhet. Ungdomars delaktighet kom till uttryck genom att de fick poängsätta 

de lästa böckerna. Samtidigt fick de uppleva att deras val och bedömning värdesattes av 

bibliotekarien. Båda projekten sträckte sig över flera års tid och förutsatte engagerade 

ledare med stor entusiasm.  

1.2.1 Bokens alla sidor 

På Östergötlands Länsbiblioteks hemsida kan man läsa om det läsfrämjande projektet 

Bokens alla sidor. Genom projektet erbjuds barn och ungdomar en möjlighet att möta 

och uppleva berättelser och böcker på ett nytt sätt. Projektet startade i januari år 2008 

och fortgår. Med projektet vill projektledarna väcka barns och ungdomars kreativitet, 

stimulera deras intresse för berättelser, böcker och läsning, stimulera språkutveckling, 

erbjuda möjlighet till delaktighet i kulturupplevelser och skapa kreativa mötesplatser 

som lockar ungdomar på fritiden (Länsbiblioteket i Östergötland 2009). Kulturaktörer 

från museer, film, teater, föreningar och författare kommer att samverka för att skapa 

program i länet som kan genomföras på bibliotek och samtidigt inspirera 

bibliotekspersonalen till nya, varaktiga litteraturförmedlande metoder och arbetssätt. 

Projektet riktar sig till barn och ungdomar mellan 10 och 19 år. Avsikten är att Bok-

eventen genomförs efter skoltid, på kvällar och på lov för att skapa ett utbud av 

fritidsaktiviteter som lockar barn och ungdomar. För att nå ungdomarna kan skolor, 

föreningar och fritidsgårdar bli ingångar till aktiviteterna. I Bok-eventeten lyfts det som 

är unikt fram i varje utvald bok. Ungdomar erbjuds en helhetsupplevelse genom att de 

får skapa, uttrycka sig och agera själva (Länsbiblioteket i Östergötland, 2009). Det 

lässtimulerande projektet Bokens alla sidor hämtar sin inspiration hos LesArt i Berlin 

(se kapitel 2.1.1). 

 

Jag som skolbibliotekarie deltog i ett Bok-event som Länsbiblioteket i Östergötland 

organiserade för att bekanta bibliotekarier med projektet Bokens alla sidor. Bok-eventet 

jag var med på började med att deltagarna fick lyssna på berättelsen i början av boken 

Skämmerskans dotter av Lene Kaaberbol. Vi som deltog hade inte behövt läsa boken i 

förväg. Sedan fick vi skriva ner några ord, tankar eller känslor som berättelsen väckte 

hos oss. Alla fick välja ut ett av sina ord och gestalta det med skapande material som 

ståltråd, tejp och papper. Deltagarna fick lägga ut sina verk så att de andra kunde titta på 

dem. Sedan fick vi ge titlar till varandras alster utifrån hur vi uppfattade verket. När alla 

alster hade blivit tilldelade olika titlar från deltagarna, fick vi läsa upp högt vilka titlar 

våra egna alster fått och berätta det ursprungliga ordet/känslan/tanken verket gestaltade. 

Därefter fick vi lyssna på presentation av tre karaktärer ur boken. Med dans fick vi 
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uttrycka olika känslor som de tre karaktärerna frambringade hos oss, t.ex. aggressivitet, 

trots, omtanke osv. Bok-eventet avslutades med att vi fick lyssna på ytterligare ett 

avsnitt berättat ur boken som dock ej innehöll bokens slut. Berättandet avslutades med 

en fråga som skulle väcka vår nyfikenhet på bokens slut och inspirera oss till att läsa 

hela boken. Jag upplevde aktiviteterna på Bok-eventet som intressanta och deltog aktivt 

i alla förutom dansen som jag hade svårt för. Jag hade läst halva boken innan Bok-

eventet, och efter det lånade jag boken och läste färdigt den.  

 

Jag har arbetat i många år som förskollärare och jag föreställde mig att arbete med 

skapande verksamhet med ungdomar skulle kunna förena mina kunskaper och 

erfarenheter som förskollärare med mina nya kunskaper i läsfrämjande aktiviteter på 

bibliotek. Materialen och uttryckssätten som kan erbjudas ungdomar utifrån en bok är 

många och jag såg Bok-event som ett sätt att utveckla ungdomars läsning. Tanken om 

att vara med och organisera Bok-event på min skola började gro. 

1.3 Problembeskrivning 
Ett studieområde inom Biblioteks- och informationsvetenskapen är ungdomars läsning. 

Ungdomar är en användargrupp både på skolbibliotek och kommunbibliotek. 

Bibliotekarier försöker fånga ungdomars intresse för läsning eller utveckla läsningen 

genom nya, tidsenliga sätt att närma sig ungdomar. Det sker bland annat i det 

läsfrämjande projektet Bokens alla sidor. 

 

Jag är skolbibliotekarie på en mellan- och högstadieskola. Alla elever söker inte 

självmant upp skolbiblioteket för att låna skönlitterär läsning. De flesta kommer in när 

de behöver låna faktaböcker till sina faktauppsatser samt bänkböcker till ämnena 

svenska och engelska. Bara en del elever lånar skönlitterär fritidsläsning. Skulle Bok-

event kunna bli ett sätt att locka ungdomar till läsning? Kan de ledas till en bok genom 

olika ingångar till texten som grundas i skapande aktiviteter och upplevelser? 

  

Lev Vygotskijs sociokulturella teori där han lägger vikt vid ordets betydelse för 

samarbete människor emellan samt fantasins och den skapande aktivitetens värde för 

barns och ungdomars utveckling kändes från början som en rik teoretisk bakgrund 

vilken skulle kunna ge ingångar till analysen av aktiviteterna på Bok-eventen. Med de 

tankarna och med det jag själv hade upplevt på Bok-eventet, tog jag kontakt med 

Länsbiblioteket för att undersöka möjligheten att organisera Bok-event på min skola. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om det läsfrämjande projektet Bokens 

alla sidor och aktiviteter i Bok-event kan fungera som lässtimulerande metod i en 

högstadieklass.  

 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

- Hur planerar och genomför ledarna aktiviteterna på Bok-eventet? 

- Hur tar ungdomarna emot aktiviteterna på Bok-eventet? 

- Blir ungdomarna intresserade av boken som presenteras på Bok-eventet?  

- Återspeglas Vygotskijs teori i  aktiviteterna på Bok-eventet och i så fall hur? 

 

Genom att göra observation på Bok-event, intervjua några elever samt projektledaren 

och en kulturarbetare vilka genomförde Bok-event inom projektet vill jag undersöka om 

Bok-event fungerar som läsfrämjande metod i arbete med högstadieungdomar. 

Samtidigt utgår jag ifrån Vygotskijs utvecklingspedagogiska tankar för att belysa om 

aktiviteterna på Bok-event erbjuder möjligheter till elevernas lässtimulering. 
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1.5 Avgränsningar 
Det läsfrämjande projektet Bokens alla sidor drevs av Länsbiblioteket i ett antal 

kommuner i länet. Med hänsyn till uppsatsens omfång och av praktiska skäl har jag valt 

att avgränsa mig till genomförandet i en klass i årskurs åtta i en av kommunerna.  Tre 

Bok-event organiserades i klassen och på varje Bok-event bearbetades det en ny bok. 

Jag har valt att undersöka hur de deltagande ungdomarna i klassen och ledarna till Bok-

eventet uppfattade projektet. Även om det skulle ha varit intressant att undersöka hur 

lärare och skolledning bedömde projektet som läsfrämjande metod, ryms inte det inom 

ramen för  uppsatsen.  

1.6 Ämnets relevans inom Biblioteks- och informationsvetenskap 
Ämnet uppsatsen undersöker är relevant inom Biblioteks- och informationsvetenskap 

eftersom den handlar om ett läsfrämjande projekt riktad mot en grupp användare, d.v.s. 

tonåringar. Det läsfrämjande projektet uppsatsen behandlar är en utformning av 

läsprojektet Bokens alla sidor vilket pågår på flera bibliotek i länet. Min förhoppning är 

att uppsatsen kan bidra med kunskap om ungdomars upplevelse av lässtimulans. 

Eftersom biblioteks- och informationsvetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin är 

möjligheten att låna teorier från angränsande ämnen som psykologi, pedagogik, 

sociologi och litteraturvetenskap för att belysa och fördjupa undersökningar inom B&I 

öppen. Inom ämnet pedagogik tillhör Lev Vygotskijs utvecklingspedagogiska tankar om 

interaktionen mellan utveckling och inlärning som förutsättning för kunskapsutveckling 

där elevens tänkande utvecklas i ett socialt och kulturellt sammanhang grundpelarna i 

dagens pedagogik. Vygotskijs teori använder jag som en teoretisk ram till uppsatsen. 

1.7 Litteratursökning  
Jag har sökt litteratur i uppsatsdatabasen BADA och tidskriftsdatabasen Artikelsök med 

sökorden lässtimulans, läsfrämjande, läslust, ungdomars läsning, läsutveckling, 

läsförmåga, digital media. I databaserna ERIC och LISA har jag sökt med sökorden 

reading literacy, reading ability, digital media, new media, encouraging reading, 

pleasurable reading och kombinerat dem på olika sätt. Jag har tittat igenom hyllorna på 

området psykologi, pedagogik och bibliotek på flera bibliotek. Källhänvisningarna i det 

hittade materialet ledde mig till vidare källor. För att få en överblick över olika 

studieområden vilka hade beröringspunkter med min uppsats studieområde var träffarna 

jag fick i databaserna ERIC och LISA användbara. Källorna jag hittade genom 

Artikelsök och i de olika uppsatserna i BADA samt på olika ämnesområden på 

bibliotekshyllor blev viktiga utgångspunkter i uppsatsen.  

1.8 Disposition 
I inledningskapitlet kunde läsaren bekanta sig med projektet Bokens alla sidor och två 

läsfrämjande projekt riktade mot ungdomar samt uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Kapitel 2 innehåller fler projekt som prövar nya vägar till läsning. Utöver det redovisar 

jag om vad litteraturen säger i fråga om ungdomars läsning, läsförmåga och läslust. I 

kapitel 3 presenterar jag Lev Vygotskijs teori och hur jag tänker tillämpa den i min 

uppsats. Kapitel 4 innehåller val och beskrivning av vald metod samt beskrivning av 

urvalet av respondenter. Arbetssätt och genomförande samt beskrivning av analysen 

ingår också i det kapitlet. Mina undersökningsresultat presenterar jag i kapitel 5. Kapitel 

6 innehåller analysen av det insamlade materialet. Kapitel 7 innehåller uppsatsens 

slutsatser. I det kapitlet diskuterar jag uppsatsens syfte och frågeställningar utifrån 

undersökningsresultaten. I kapitel 8 skriver jag ner mina egna reflektioner om den valda 

metoden samt ger förslag på vidare forskning. Kapitel 9 ger en sammanfattning av 

uppsatsen så att läsaren ska få en god uppfattning om uppsatsens innehåll. Efter 

källförteckningen kan läsaren hitta tre bilagor. Den första innehåller intervjuguiden till 
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elevintervjuer, den andra intervjuguiden till intervjuer med projektledaren och 

dramapedagogen och den tredje, sammanfattade rekommendationer inför framtida Bok-

event. 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
Detta kapitel tar upp Litteraturhuset LesArt i Berlin vilket har stått som inspirationskälla 

till projektet Bokens alla sidor. Sedan följer kortfattade beskrivningar av ett litteraturhus 

i Norge, ett kombinerat bibliotek - och teaterhus i USA samt några läsprojekt från 

England. Skillnaden mellan dessa lässtimulerande miljöer och de läsfrämjande 

projekten jag beskrev i kapitlet Bakgrund 1.2 är att de här exemplen finns utomlands 

samt att litteraturhus arbetar varaktigt med lässtimulans. De erbjuder stadigvarande 

fysiska miljöer för olika läsfrämjande aktiviteter. Ungdomar är delaktiga till olika grad i 

deras verksamhet. Aktiviteterna initieras av vuxna vilka anordnar aktiviteter av olika 

slag utifrån ungdomars behov och intresse genom att sammanföra olika konstarter med 

ungdomars uttryckssätt. Därefter beskriver jag olika aspekter av läsförmågans innebörd 

samt det ömsesidiga sambandet mellan läsförmåga och läslust. Jag återger studier vilka 

påpekar vikten av vuxnas förhållningssätt i frågan. I avsnittet om ungdomars läsning 

försöker jag åskådliggöra vad som händer med ungdomars läsning i den digitala 

tidsåldern samt belysa frågan från olika aspekter. För min undersökning som handlar 

om ett läsprojekt riktad mot ungdomar är det viktigt att förstå samband mellan olika 

företeelser på läsandets område dels för att spegla mina undersökningsresultat i 

forskningsstudier, dels för att kunna se vidare och hitta möjliga vägar som leder 

ungdomar till läsande.  

2.1 Andra projekt som prövar nya vägar till läsning 

2.1.1 Litteraturhuset LesArt i Berlin 

LesArt är ett litteraturhus i Berlin som har funnits sedan 1993. Dess verksamhet riktar 

sig till barn och ungdomar och försöker sammankoppla läsning med olika konstarter. 

Litteraturhusets aktiviteter erbjuder upplevelse genom olika lustfyllda aktiviteter utifrån 

böckernas värld. Det är prisbelönta böcker som väljs ut till aktiviteterna. Verksamheten 

vänder sig till skolklasser och intresserade barn på fritiden. Målet är att främja 

individuell läsning men metoden som används är grupparbete. (Rouvel 2003, s. 2-10). 

 

LesArt grundar sig inte i någon speciell teori utan kombinerar kunskaper från olika 

områden som litteratur- och språkvetenskap, inlärningsteorier, utvecklingspsykologi, 

mytforskning, mediepedagogik och kommunikationsvetenskap. LesArts medarbetare är 

utbildade på de ovan nämnda områdena och fokuset i deras arbete ligger inte på 

teoretiskt- analytiskt närmande av problemet utan på barns och ungdomars praktiska 

konstnärliga aktiviteter. LesArt är ett hus som erbjuder speciella miljöer som fyndrum, 

utställningar, redaktionsrum, medierum, bibliotek, Berlin-rum, verkstäder, 

rådgivningsrum samt förändringsbara utrymmen gestaltade från böckernas värld. 

Böckernas atmosfär kan upplevas med flera sinnen genom att lyssna, lukta, se, smaka 

och känna. (ibid., s. 2-10). 

 

Det konstnärliga skapandet grundas på barns och ungdomars konkreta erfarenheter och 

går ut på att hjälpa dem att förstå sig själva och förstå världen omkring sig. Barns och 

ungdomars tankearbete sammankopplas med handens arbete genom bearbetning av 

litterära texter. Under årens lopp har man närmat sig böckernas värld på många olika 

sätt som t.ex. genom radiopjäs, ljudstudio, filmvisning, samtalsrunda, skrivarverkstad, 

flygbladstillverkning, recitationsverkstad, presentationer inför grupper, offentliga 
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presentationer på staden, litterära promenader, verkstäder med olika skapande tekniker 

osv. (ibid., s.2-10). 

 

LesArt finansieras av Samfundet för främjande av barn- och ungdomslitteratur 

(Community for the promotion of children’s and youth literature) som grundades i 

Berlin 1990 med syftet att främja läsning som en förutsättning för människors kulturella 

utveckling. Medlemmarna i samfundet består av författare, illustratörer, korrekturläsare, 

bibliotekarier, lärare, andra akademiker och studenter. Förbundet ger ut en lista med 

rekommendationer som kallas för ”The Red Elephant” sedan 1993. Samfundet grundade 

LesArt, ett center för barns och ungdomars litteratur i Berlin och fungerar som dess 

finansierade organ sedan 1993. LesArt erbjuder program för skolklasser med lärare 

under skoltid, fritidsaktiviteter samt organiserar diskussionsforum och övningar för att 

förmedla erfarenheten i det läsfrämjande arbetet för läsare, föräldrar, lärare, 

bibliotekarier, bokhandlare och studenter. LesArt kan utarbeta urvalsförslag på litteratur 

för läsprojekt och presentera förslag på evenemang vilka har prövats på barn och 

ungdomar på LesArt. Bland anställda på LesArt finns heltidsanställda och frilansare. De 

har kompetenser på skilda områden som visuell kommunikation och konsthistorik med 

inriktning på kommunikationsdesign. De är lärare, bibliotekarier, mediepedagoger, 

musikpedagoger, skådespelare, bokhandlare och språkvetare. ( LesArt, 2009). 

2.1.2 Litteraturhuset i Oslo 

Litteraturhuset i Oslo öppnade år 2007 med mål att förmedla och väcka intresset för 

litteratur och läsning hos både vuxna och barn. Det rymmer bokhandel, kafé och olika 

rum för samtal, debatt och möten. Det finns en avdelning för barn och ungdomar. 

Barnrummet är bemannat hela dagen och där erbjuds det högläsning varje timme. 

Förutom det arrangeras det olika aktiviteter olika veckodagar som t.ex.  barnshowen Liv 

på lördag. I ungdomsrummet håller man uppläsningar, verkstäder, läsgrupper, 

filmvisningar, utställningar, debatter och konserter. På fjolårets höstlov erbjöds t.ex. 

rappverkstad, filmverkstad och möjlighet för  ungdomar att pröva på olika kampsporter. 

Litteraturhuset i Oslo drivs av Stiftelsen Litteraturhuset som har grundats av 

Institusjonen Fritt Ord 2006 som är en allmännyttig privat stiftelse med mål att värna 

om yttrandefriheten och främja kulturen. Stiftelsen Litteraturhuset är oberoende och 

icke kommersiell och har som verksamhetsområde att väcka och förmedla intresset för 

läsning och litteratur. (Litteraturhuset i Oslo 2009). 

2.1.3 ImaginOn 

ImaginOn är ett offentligt bibliotek kombinerat med teaterhus i staden Charlotte & 

Mecklenburg  i USA där det anordnas aktiviteter för barn och tonåringar. Där erbjuds 

möjligheter till lärande genom alla sinnen, böckerna får liv genom teaterspel, barn 

inspireras till skapande aktiviteter. För barn finns det en utbredd teaterverksamhet och 

för tonåringar finns det ett helt loft med tekniska möjligheter där ungdomar kan använda 

t.ex. datorer för att ta del av biblioteket på nätet, spela dataspel, samt där de erbjuds 

möjligheten att delta i verkstäder som handlar om att skapa musik, lära sig hur man  blir 

discjockey, visa upp sin sångtalang, uttrycka sig genom möjligheter animation erbjuder 

osv. (ImaginOn 2009). 

2.1.4 Opening the Book 

Opening the Book är ett bolag i England grundat av Rachel von Riels 1991. Dess 

verksamhet är väldigt utbredd, från att tillhandahålla webbsidor om det mesta inom 

biblioteksvärlden t.ex. biblioteksmöbler till olika exempel på lässtimulerande 

verksamhet. Det har haft stort inflytande på bibliotekens värld genom sitt nya, moderna 

synsätt på läsaren. Läsaren anses som en kompetent deltagare som inte behöver 

"serveras" "god" litteratur utan kan delta på lika villkor som biblioteksanvändare. I 
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projektdatabasen på Opening the Books hemsida hittade jag projektbeskrivningar som 

vände sig till ungdomar. I Liverpool ordnades det ett Shakespeare-projekt för ungdomar 

på glid där de i en park kunde delta i dramagrupper, ljudproduktion samt lära sig 

självförsvar. I ett annat projekt var ungdomar delaktiga i att fantisera kring och drömma 

om framtida bibliotek genom att arbeta kreativt med olika konstnärer i verkstäder där de 

erbjöds olika sätt att uttrycka sig om hur de ville att biblioteket skulle inredas (Opening 

the Book 2009). 

2.2  Läsförmåga och läslust 
Utifrån litteraturen jag har läst om läsförmåga kan jag utläsa en förändring av begreppet 

läsförmåga över tid från läskunnighet till ett vidgat begrepp om textkompetens vilket 

avser förmågan att möta medier som förmedlar upplevelser vid sidan av litteratur också 

som texter på Internet, dataspel, film o.s.v. I kursplanen för svenska skrivs om ett vidgat 

textbegrepp som omfattar förutom skrivna och talade texter även bilder. Eleverna kan 

tillägna sig texter både genom läsning och genom avlyssning, drama, film, video osv. 

(Skolverket, 2000).  

 

I boken Literacy in the new media age skriver Gunther Kress hur våra läs- och 

skrivprocesser gradvis flyttas från den tryckta boken till skärmen. Han understryker 

bildens och de nya skärmmediernas betydelse i kommunikationen (2003, s. 166). 

Möjligheterna informations- och kommunikationsteknologin erbjuder, kommer att ha 

långtgående politiska, ekonomiska, kulturella och sociala följder enligt Kress (ibid., s. 

16-19).  Begreppet literacy d.v.s. förmågan att läsa och skriva innebär idag ett utvidgat 

sätt att se på läsande och skrivande som olika aktiviteter på olika områden i livet. Det 

betecknar en färdighet som innebär att man kan läsa och skriva på olika sätt i olika 

sammanhang. I den internationella undersökningen om femtonåringars läsförmåga, 

PISA år 2000 har literacy också fått en vidare innebörd och definieras som ”förmåga att 

förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina 

kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (Pisa 2001, se Limberg s. 56).  

Magnus Persson förklarar i boken Populärkulturen och skolan det vidgade literacy- 

begreppet som en del i en kritisk kulturell kompetens där läsning och skrivning spelar 

central roll i skolans alla läroprocesser. Den inbegriper en bred mediekompetens som 

betyder att medierna kan integreras i läs- och skrivundervisningen. Samtidigt anses inte 

läs- och skrivkunnigheten vara hotad av medier som inte har sin utgångspunkt i det 

talade och skrivna ordet. (2000, s. 77-79). Judith Langer, litteraturforskare i USA, 

breddar också begreppet literacy från läs- och skrivförmåga till förmåga att samtala, 

reflektera, upptäcka samband mellan olika kunskapsområden och införliva ny erfarenhet 

med tidigare kunskap. Skönlitteratur kan stimulera eleverna bättre än en faktatext till 

samtal anser Langer. (Langer, se Lindö 2005, s. 13). Enligt Louise Rosenblatt berör 

personligt färgade samtal kring en skönlitterär bok mer än faktatexter. Litteraturen leder 

till nya perspektiv i att förstå världen. Det är väldigt viktigt för ett demokratiskt 

samhälle att människorna utvecklar sin föreställningsförmåga som gör det möjligt att 

leva sig in i och engagera sig i andra människors livsvillkor (Rosenblatt, se Lindö 2005, 

s 13).  

 

För att komma åt begreppets läslust innehåll har jag försökt att återge det jag har hittat i 

litteraturen om det. Magisteruppsatsen Läslust- en brinnande känsla i magen av Amira 

Sofie Sandin undersöker den lustfyllda läsningen hos barn mellan 9-12 år och vilka 

faktorer som påverkar den. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är teorin om flow av 

Mihály Csíkszentmihályi. I uppsatsen dras slutsatser om att läsupplevelserna är 

beroende och påverkas av samspelet mellan flera olika faktorer dels inom barnet och 

dels i omgivningen. Faktorer som påverkar barnets läsupplevelse är bokval, intresse, 
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inlevelse, läsmiljö, förståelse av berättelsen, motivation, koncentrationsförmåga och 

förväntningar. I barnens uppfattningar av begreppet läslust visade sig två olika 

uppfattningar: läslust som en villighet att läsa och som en vilja att läsa. Viljan att läsa 

kommer inifrån barnet och härstammar från barnets intresse. Villigheten att läsa betyder 

att aktiviteten utövas tills dess att någon annan roligare aktivitet dyker upp. (Sandin, 

2004).  

 

I den litteratur jag har tagit del av om hur lärare kan arbeta med skönlitteratur hävdas att 

läraren bör inta rollen av en vägvisare som skapar tid och rum för läsningen utan att 

kontrollera vad barnet läser, hur länge den läser och vad den lär sig av den lästa 

(Körling 2003, s. 19). Vidare hävdas det att läraren bör skapa återkommande lässtunder 

med barnen, bejaka och uppmuntra barnens gensvar och vara lyhörd och flexibel inför 

barnens olika lärstilar (Lindö 2005, s. 217-218). Läraren bör skapa läslust genom att 

förse elever med böcker och locka de till nya läsupplevelser för att vidga deras 

erferenhetsvärld. Det kan ske genom högläsning, gruppläsning, tyst läsning, boksamtal 

och reflekterande läsning och skrivning (ibid., s. 13). Det påstås att med böcker och 

med kommunikation byggs barnets språk upp och att med hjälp av språk kan man 

reflektera kritiskt om själva språket också samt upptäcka maktspråk och reklamspråk 

(Rimsten-Nilsson 1981, s. 24). 

 

I boken Skolbibliotekets pedagogiska roll- en kunskapsöversikt beskriver Louise 

Limberg bibliotekariens tre olika förhållningssätt till bokprat med hänvisning till 

Dressmans studier. Förhållningssätten kallas för traditionalistiskt, pragmatiskt och 

emancipatoriskt. Det traditionalistiska förhållningssättet betonar 

litteraturundervisningens och kulturarvets funktioner för elevernas bildning. I det 

pragmatiska förhållningssättet understryks vikten av att barn läser mycket oavsett 

litterär kvalitet för att utveckla sitt språk eller för att lära sig något. Enligt det 

emancipatoriska förhållningssättet är det viktigt att barn utvecklar sitt kritiska tänkande. 

Kommunikationen mellan den vuxna och eleverna kännetecknas av dialog och 

ömsesidig respekt. Eleverna tillåts stor frihet att välja såväl fack- som skönlitteratur till 

sin läsning och den vuxna visar öppenhet mot elevers egna vägar att pröva och tolka 

bibliotekets erbjudanden utan att styra eller kontrollera elevernas val (Limberg 2003, s. 

63). Enligt Limberg visar Dressmans studier att ”elever söker ett utrymme som läsande 

subjekt” (ibid., s. 66) och att vuxna vilka visar öppenhet, tillåtande attityd och ger frihet 

till eleverna att själva välja litteratur både till sin läsning och till biblioteket samt 

inbjuder till dialog och hanterar relationen mellan läsaren och texten på ett sätt som 

gynnar elevers läsning. När det gäller sambandet mellan elevers läsutveckling och 

läslust hänvisar Louise Limberg till flera undersökningars resultat som visar att elevers 

läsutveckling gynnas när elevernas egna val får större utrymme vid inköp av böcker till 

bokbeståndet på skolbibliotek. Eleverna är mer angelägna att läsa de böcker de själva 

har valt vilket gynnar deras intresse för läsning (Limberg 2003, s. 58-59).  

 

I den litteratur som jag har använt belyses sambandet mellan läsförmåga och läslust från 

flera olika aspekter. Det som går att utläsa ur litteraturen är att läslust är en förutsättning 

för barn att vilja läsa. Att kunna läsa är en annan förutsättning för att ett barn ska vilja 

läsa. Ju bättre ett barn läser desto större är chansen att barnet väljer läsning som frivillig 

aktivitet. Läser barnet av egen vilja, utvecklas hans/hennes läsförmåga vidare. För att 

det ska ske behöver läslusten infinna sig hela tiden hos barnet och förutsättningar för 

den skapas av vuxna kontinuerligt.  För att vuxna ska kunna möta barns läsintresse på 

ett bra sätt behöver de utgå ifrån barns intresse, erfarenhetsvärld, vilja och förmåga att 

vara delaktig i olika processer kring läsandet. Läsa är viktigt både för barns egen 

upplevelsevärld, kunskaps- och identitetsutveckling samt för barns 
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kommunikationsförmåga med sin omgivning. Det är viktigt att barnens läslust väcks 

och deras intresse för läsning hålls kvar. Läsning uppfattas väldigt brett och inbegriper 

alla medier barn möter i sin läsandeprocess. Om det barnet läser får betydelse för 

barnets liv genom att det sätts i ett sammanhang i barnets värld kan läslusten bevaras 

och läsförmågans utveckling ta ett steg vidare. Och i sin tur påverka läslustens 

bevarande.  

2.3  Ungdomars läsning 
Vad händer med ungdomars läsning i tonåren? Ungdomars läsning kännetecknas av att 

de läser texter både i tryckt form som böcker och tidskrifter och texter i andra medier 

som datorer, TV, mobiltelefoner mm. Gränserna mellan medierna ungdomar använder i 

sitt läsande blir mer och mer flytande. I Kulturrådets rapport Om läsning - mer eller 

mindre? En kommenterande jämförelse av fem läsvanestudier påvisas det att den unga 

generationen växer upp i ett samhälle där tv och datorer är självklara saker vilka 

ungdomar använder dagligen för spel, informationssökning, chat osv. Studien återger 

resultat från fler läsvaneundersökningar riktade mot barn och ungdomar. I dem 

undersöks om koncentrerad läsning av längre text, den s.k. kvalitetsläsning, som kräver 

en viss intellektuell ansträngning minskar hos barn. Flera undersökningars resultat visar 

att även om andelen barn och ungdomar som läser minskar, är inte trenden entydig.  Det 

som är bevisat är att lästiden minskar. Det saknas fler och bättre grundade 

undersökningar för att belägga tendenserna. I studien ställs frågan om kvalitetsläsning 

finns? Det linjenära läsandet där bokläsaren leds genom en berättelse av en författare 

från första till sista sidan i boken utmanas av möjligheter vilka användning av digitala 

medier erbjuder som t.ex. interaktivitet, kreativitet och gruppdynamik i rollspel. Genom 

den nya tekniken får den egna kreativiteten och fantasin utlopp på ett sätt som 

bokläsandet inte kan uppväga. Studien kommer till slutsatsen att för att få en 

heltäckande bild av vad och hur ungdomar läser bör begreppet läsning vidgas till att 

omfatta även läsning av andra texter än tryckta texter. Läsning bör undersökas i ett 

vidare sammanhang där tankar som berör den kritiska, reflekterande läsprocessen också 

väcks. För att kunna mäta förmågan att läsa, bearbeta och formulera sig behöver 

studierna kartlägga ungdomars läsande i diverse medier samt deras eget skrivande och 

medverkan i olika forum på Internet (Peurell, 2004).  

 

I studien Att leva i Cyberspace beskriver Ulrika Sjöberg hur tonåringar använder och 

upplever Internet. Den digitala tekniken kombinerar text, bild och ljud där ljudklipp och 

rörliga bilder är vanliga. Med hjälp av hypertext kan läsaren länka sig vidare till andra 

texter och därmed göra sina egna kombinationer av texter från olika källor. Läsarens 

interaktivitet med digitala medier möjliggör att välja ut vad man ska läsa, när man ska 

läsa, lagra material för senare bruk, lägga till material till texten. Den ger möjlighet till 

interaktion med andra människor genom deltagande i samtal och diskussioner 

oberoende var man befinner sig. Man väljer tidpunkt själv när man vill kommunicera 

med andra. Information man hämtar på Internet är individualiserad och utgår ifrån 

personens intressen och tekniska möjligheter (1999, s. 15-17).  

 

Vissa forskare anser att svenska elevers läsförmåga har försämrats men uppger olika 

orsaker till försämringen. Utifrån studien TREND förklarar Rosén och Gustafsson 

läsförmågans försämring med större klasser, åldersintegrerad undervisning, fler 

obehöriga lärare, förändrade läsvanor och ökad användning av datorer (2006, s. 29-49). 

Per Fröjd anser att svenska elevers försämrade läsförmåga först och främst hör samman 

med ungdomars ökade datoranvändning. Ungdomarna skummar innahållet på skärmen 

och är inriktade på snabba belöningar. Det är skillnad mot att läsa igenom en flera 
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hundra sidor tjock bok med invecklat innehåll. Att bli en god läsare är en 

tankeutvecklingsprocess, enligt Fröjd. (2005)  

 

Andra forskare hävdar å andra sidan att barnens försämrade läsförmåga inte har 

samband med ökat datorspelande utan med orsaker som ligger i själva 

utbildningssystemet och kan härledas till kulturkritik mot datorspel som inte anses 

tillhöra samma kulturfamilj som böcker, teater och film. Bilden av datorspel bör 

nyanseras enligt Jonas Linderoth, universitetslektor på institutionen för pedagogik och 

didaktik vid Göteborgs universitet som tillägger att barn skaffar sig andra förmågor som 

t.ex. bra kunskaper och ordförråd i engelska genom att spela dataspel. Han tror inte att 

dataspelen kommer att tränga ut läsandet av skönlitteratur men anser att i dagens värld 

är det lika viktigt att barnen skaffar sig kompetens på det informationsteknologiska 

området som att de har bra läsförmåga. (Linderoth, se Asker 2007) 

 

Hur förhåller sig skolan och undervisningen till ungdomars förändrade 

medieerfarenheter? I Skolverkets rapport Vad händer med läsningen? En 

kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige mellan åren 1995 och 2007 kommer 

man fram till vad ungdomar läser i skolan. De läser läroböcker och uppgifter i 

övningsböcker där samtal om texternas innehåll och elevernas tolkningar och 

erfarenheter i förhållande till läsningen inte ofta förekommer. Färdighetsträning 

överskuggar läsundervisningen. Rapporten redogör också för några exempel vilka 

resulterade i att eleverna fick högre resultat än den förväntade på läsproven. 

Språkmiljöer vilka gynnar läsning är miljöer där t.ex. skön- och facklitteratur används i 

ämnesövergripande teman som utgångspunkt för samtal och dramatiseringar eller 

miljöer där elevernas gemensamt skrivna texter används på olika sätt i undervisningen 

(Herder, Lindgren, Einarsson & Håkansson 2007).  

 

Peter Dahlgren, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds 

universitet, hävdar att ungdomars sätt att tänka förändras under påverkan av digitala 

medier. I deras tankemönster är den linjära logiken inte självklar. Lärarna behöver 

anpassa sin undervisning till ungdomars sätt att ta in kunskap. Olika sätt att lära sig 

saker har sina styrkor och begränsningar (Dahlgren 2007, s. 51).  

 

I skolans sammanhang kan man närma sig elevers egna erfarenheter på läsandets olika 

områden inklusive medier på två olika sätt. I det ena tar man avstamp i elevernas 

erfarenheter, fångar upp frågor och problem vilka är angelägna och intressanta för 

eleverna men utan att elevernas intressen problematiseras eller utmanas. Det andra 

synsättet utgår från elevernas sammansatta och motsättningsfulla erfarenheter med 

målet att ställa dem i ett socialt och historiskt sammanhang. Meningen är att gamla 

erfarenheter leder till bildandet av nya erfarenheter (Persson 2000, s. 49). Genom att ge 

eleverna möjlighet att själva uttrycka sig i medier kan de uppmuntras att producera 

motbilder och alternativ till de dominerande mediernas skildringar av samhället och 

verkligheten (ibid., s. 81).  

 

Daniel Lundqvist, utvecklingsledare och musiklärare, skriver om att skolan inte längre 

har makten och kontrollen över informationen och kunskapen. Eleverna skaffar sig 

kunskap utanför skolan och befinner sig i en medieverklighet som vuxna har svårt att 

sätta sig in i. Blir gapet mellan barnens och vuxnas värld för stort kan det leda till att det 

blir svårt att ta tillvara elevernas erfarenheter och kunskaper och skapa en stimulerande 

undervisning. Det kan åtgärdas genom elevernas delaktighet och större inflytande över 

sitt lärande (Lundqvist 2007, s. 72-73).  
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Enligt Kulturrådets rapport visar läsundersökningar att gapet mellan könen ökar på 

läsandets område. Män läser färre böcker enligt vissa studier. (Peurell, 2004) Louise 

Limberg hänvisar till olika förklaringar varför pojkars läsning och läsintresse minskar i 

den tidiga tonåren. Den ena är Reynolds förklaring som anser att de tidiga tonåren 

sammanfaller med tiden då pojkar utvecklar sin manliga identitet i den västerländska 

kulturkretsen. Att läsa bara för lust utan något nyttointresse är inte förenligt med den 

manliga bilden tonåringarna håller på och identifierar sig med (Reynold, se Limberg 

2003. s. 60). Studier visar också att pojkar gärna läser facklitteratur av eget intresse, 

medan flickor helst läser skönlitteratur (ibid., s. 60). Limberg hänvisar också till 

Dressmans studie som inte förklarar pojkars sinande läsintresse i början av tonåren 

utifrån kulturella förklaringar, som Reynold gör, utan utifrån de vuxnas pedagogiska 

förhållningssätt. Presenterar de vuxna skönlitteratur på ett intellektuellt sätt och 

understryker litteraturens estetiska kvaliteter samtidigt som de klart visar sina 

förväntningar på vad eleverna kommer att behöva i framtiden leder till att eleverna 

uppfattar litteraturläsning som vuxenstyrt skolarbete och tar avstånd från frivillig 

läsning (Dressman, se Limberg 2003, s. 65).  

 

Michael Sullivan, bibliotekarie i Greenland New Hempshire förstärker betydelsen av de 

vuxnas litteraturförmedlingssätt för pojkars läsning i artikeln It’s not that boys cant 

read, they just don’t. Han förklarar varför pojkar inte läser med att de vuxna erbjuder fel 

sorts böcker till dem och förkastar pojkars val av böcker som dålig litteratur. Pojkar 

behöver erbjudas läsning utifrån sin erfarenhet samtidigt som de behöver mer fysisk 

stimulans i form av ljud, färg och rörelse för att komma igång. Lärare och bibliotekarier 

är oftast kvinnor som gör bokval utifrån litteratur som bekräftar flickors sätt att tänka. 

På det sättet får inte böcker vilka pojkar är intresserade av plats på bokprat och 

boksamtal. Genom att uppmuntra pojkar att läsa det de tycker om kan deras 

litteraturresa påbörjas. (Sullivan 2004). Sullivan skriver vidare om att lärarna borde 

anpassa sitt sätt att förmedla litteratur till pojkars behov av fysisk stimulans och 

handling genom att låta de dramatisera och teckna utifrån det de har läst.  Han påvisar 

att pojkar i allmänhet har lättare för att redovisa muntligt än skriftligt och att berättandet 

om det lästa skulle kunna ta större plats i undervisningen. Samtidigt borde man ta 

tillvara på pojkars naturliga tävlingsintresse för att göra läsprocessen mer spännande. 

(ibid., 2004).  

 

När det gäller ungdomars läsning uppfattar jag att det finns två olika strömningar. Å ena 

sidan finns det forskare vilka anser att ungdomars läsförmåga har försämrats och 

förklarar utvecklingen dels med faktorer vilka ligger i skolans område som t.ex. 

oerfarna lärare vilka lär ut läs- och skrivutveckling, åldersintegrerade klasser osv., dels 

med faktorer som mediernas påverkan genom vad ungdomar läser (korta texter) , hur de 

läser (skummande av texten),  och  att de läser med avbrott med hjälp av hyperlänkar. Å 

andra sidan finns det forskare vilka poängterar att ungdomar fortfarande läser fast på 

nytt sätt och därmed skaffar sig nya kompetenser vilka oftast förblir dolda för skolans 

värld. För att lärarna ska hålla takten med ungdomars IT-användning och utveckling 

behöver de anpassa undervisningen till ungdomars nya sätt att lära sig. Ju större 

avståndet mellan vuxnas och ungdomars värld är, desto svårare blir det för lärarna att 

erbjuda stimulerande undervisning. Lösningen ser forskarna i elevernas delaktighet och 

större inflytande över sitt lärande.   
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3. TEORI 
I detta kapitel presenterar jag först Lev Vygotskij och hans betydelse för dagens 

pedagogik. Jag fortsätter med att redovisa Vygotskijs sociokulturella teori och hur den 

kan appliceras på barnens aktiviteter i skolan. Efter sammanfattningen av Vygotskijs 

teori beskriver jag också hur jag tänker använda mig av denna teoretiska utgångspunkt. 

3.1 Presentation av Lev Vygotskij 
Lev Vygotskij (1896-1934) var en intellektuell man från Vitryssland. Han var utbildad i 

juridik, men mest intresserad av psykologi, historia, filosofi och pedagogik. 

Tillsammans med psykologerna Luria och Leontiev arbetade han med att skapa 

teoretiska modeller rörande människans utveckling. Han var med och utformade tankar 

om en ny slags skola vilken skulle grundas på kulturhistoriska idéer. Han levde i 

turbulenta tider då nytänkande personer ställdes åt sidan och dödades. Vygotskij dog i 

tuberkulos. Vygotskijs idéer om lärande och utveckling var förbjudna i Sovjetunionen 

ända till slutet av 1950-talet. I västvärlden började hans verk översättas och spridas på 

60- och 70-talen. Vygotskijs idéer inspirerar pedagogiskt tänkande än idag, 75 år efter 

hans död. Vygotskijs böcker började översättas till svenska på 80-talet. 

Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) utgår ifrån 

Vygotskijs utvecklingspedagogiska tankar när den lägger grunden för ett nytt 

pedagogiskt synsätt. Enligt det biologiska synsättet är elevens inre psykologiska 

utveckling drivkraften till lärandet. Däremot utifrån det sociokulturella synsättet är 

interaktionen mellan utveckling och inlärning förutsättning för att utveckla kunskap. 

Elevens tänkande utvecklas i ett socialt och kulturellt sammanhang. Skolans senaste 

läroplan, Lpo 94, genomsyras av Vygotskijs idéer. I den fastslås att skolan är en social 

och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka 

elevernas medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet.  I 

skolan ska eleverna utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Skolan ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Den 

understryker också att skapande och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (1998, 

s. 6-7).             

3.2 Vygotskijs teori 
Lev Vygotskij utvecklade sina tankar kring barns lärande. Han ansåg att språk, tänkande 

och meningsskapande var processer vilka förankrades i ett historiskt och socialt 

sammanhang. Det viktigaste redskapet är språket. Genom att barnet är delaktigt i 

kulturen sker inlärning som är en social process. Barnets inlärning sker i dialog med 

andra människor. Ordet är det viktigaste redskapet för tänkandets utveckling. 

Spänningen mellan tänkande och ord driver fram utvecklingen. Språket hjälper 

människan att klargöra tankar och utveckla dem. Genom kommunikation med andra blir 

tankar till ord - vi blir människor genom andra människor. I boken Tänkande och språk 

utvecklar Vygotskij sina tankar om barnets utveckling där han fastslår att genom 

samarbete och handledning kan barnet lösa svårare uppgifter än vad det kan göra på 

egen hand. Han inför uttrycket ”den närmaste utvecklingszonen” som det område där 

barnet kan med hjälp av imitation och samarbete göra framsteg. Ligger uppgifterna i 

den närmaste utvecklingszonen och barnets intellektuella möjligheter tillåter det, så kan 

barnet ta ett steg vidare i utvecklingen. Vygotskij förklarar det med orden att ” det som 

barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att göra självständigt” (2001, s. 

333). När barnet samarbetar med en kamrat eller med en vuxen i att lösa en uppgift 

kommer hennes/hans styrka och klokhet lättare fram än när hon/han arbetar själv. 

Oberoende om barnet samarbetar med en vuxen eller en kamrat har barnet lättast att 

lösa uppgifter som finns i hans/hennes närmaste utvecklingszon. Då behöver barnet 
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handledning. Handledningen kan bestå i att visa exempel, påbörja lösningen, ge ledande 

frågor osv. (2001, s. 329). I boken Fantasi och kreativitet i barndomen utvecklar 

Vygotskij sina tankar om fantasin och kreativiteten. Den kreativa förmågan kallar han 

för fantasi. Fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet inom kulturens alla områden. 

Det är fantasin som möjliggör konstnärligt, vetenskapligt och tekniskt skapande. Alla 

människor har fantasi. Genom fantasin tolkas erfarenheter och känslor. Skapelser av 

fantasin byggs upp av detaljer i verkligheten utifrån en människas tidigare erfarenheter 

(2002, s. 17). Ju rikare någons erfarenhetsvärld är, desto rikare fantasivärld kan hon/han 

påvisa.  Kreativitet består i att fantisera, kombinera, förändra, sätta samman det gamla 

till nya kombinationer. Kreativitet uppstår inte omedelbart utan utvecklas stegvis och 

långsamt och är förbundet med andra mänskliga aktiviteter som t.ex. insamlandet av ny 

erfarenhet. Genom att vi tar del av andras erfarenheter vilka är t.ex. beskrivna i böcker, 

utvidgar vi vår egen erfarenhet (2002, s. 24).  Skapandets källa är brist i människans 

anpassning ur vilken det uppstår ett behov eller önskan. Vidare beror fantasins 

verksamhet av erfarenhet, intressen, kombinationsförmåga, traditioner, omgivande 

miljö, skicklighet och teknisk förmåga (2002, s. 36). Skapandet bibehåller alltid spår av 

samarbete människor emellan. Alla lever i ett visst samhälle under en viss tidsperiod 

och detta utgör och begränsar skapandets materiella möjligheter. I historiens gång byggs 

skapandet vidare på former vilka bestäms av de föregående (2002, s. 37). Fantasin är 

betydelsefull för barn därför att genom den lär de sig orientera sig i framtidens värld och 

formar sitt beteende utifrån den världen (2002, s. 100).  

 

Min tolkning av hur pedagoger kan arbeta i Vygotskijs anda när det gäller tonåringars 

skapande består i att uppgiften bör knytas an till ett syfte som är begripligt för och 

ligger nära ungdomen. Hon/han ska leda eleven till att skriva/skapa om sådant som 

intresserar eleven, som denne känner väl till och orienterar sig bra i. Pedagogens uppgift 

går ut på att förse ungdomarna med material att skapa av samt att konstruera, skapa och 

kombinera tillsammans med barnen, smitta dem med inspiration, ge dem ett 

näraliggande tema och styra deras skaparprocess.  

 

I boken Dialog, samspel och lärande skriver Olga Dysthe att tillämpning av Vygotskijs 

teori i praktiken medför att lärarens roll i undervisningen inte enbart består i att vara 

stöd och hjälp till eleven utan någon som vållar social och kognitiv konflikt hos eleven 

genom samspel och motspel, samarbete och konfrontation. För att driva fram 

utvecklingen behöver han vara en sporre för utvecklingen (Dysthe 2003, s. 82). 

Undervisning förklaras som en vidareutveckling av leken eftersom både i leken och i en 

bra undervisning tränas barn i samvaroregler. De frigörs från situationsbundna 

handlingar samt att barnens förmåga till självreglering och kreativitet utvecklas. 

Kunskap är någonting man måste erövra för att förändra sitt sätt att se (ibid., s. 87-88). I 

boken Vygotskij i praktiken Bland plugghästar och fusklappar ger Leif Strandberg 

gripbara exempel på pedagogisk praxis utifrån Vygotskijs idéer. Aktivitet, samarbete, 

hjälpmedel och kreativitet är hörnstenar i dagens skola (Strandberg 2008, s. 14). En 

aktiv och delaktig elev har möjligheterna öppna till lärande. Läraren som hjälper barnet 

i början ”lånar barnet sina kunskaper och kompetens samt förtröstan att det finns något 

att lära sig och att barnet klarar av det” (ibid., s. 67). I dialogen med sin lärare kan 

eleven bidra med frågor, önskningar, kunskaper, tvivel, föreställningar, nya 

infallsvinkar. Det gäller för både läraren och eleven att de lyssnar och talar med 

varandra och inspirerar varandra. Det som stimulerar utvecklingen är att samspelet 

mellan läraren och eleven ska karakteriseras av både ömsesidighet och olikhet (ibid., s. 

144). Barnet utvecklas genom aktivitet, interaktion och delaktighet. Maktbalansen i 

relationen mellan den erfarne vuxne som organiserar barnets utveckling och barnet 

förändras gradvis till fördel för barnet för att det är hon/han som utvecklas (ibid., s. 
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168). Inspirerad av Vygotskij föreslår Strandberg en interaktion av god kvalitet mellan 

eleven och läraren vilken kännetecknas av jämlikhet, hjälpsamhet, problemlösning, 

komplettering, generositet, utmaning och rikedom på känslor och kan ta form av samtal, 

konversationer, resonemang, småprat, meningsutbyten, diskussioner, debatter, 

berättelser, chattande, dispyter, intervjuer, föreläsningar m. m (ibid., s. 54). 

3.3 Sammanfattning av Vygotskijs teori 
Vygotskijs teori om människans utveckling grundas på det dialektiska förhållandet 

mellan människa och kultur. Människans utveckling är en del av en sociohistorisk 

process och individen sätts i en historisk och kulturell kontext. I Vygotskijs 

utvecklingsteori är människan en aktiv, handlande och social varelse som utvecklas 

genom social gemenskap. Undervisning är en dialektisk process där eleverna 

tillgodogör sig ny kunskap i en gemenskap med lärare och kamrater. Verksamheten 

eleven och läraren utvecklar tillsammans i den gemenskapen är den viktigaste 

drivkraften i utvecklingen. God undervisning driver elevernas utveckling framåt. 

3.4 Hur jag tillämpar Vygotskijs teori 
Det lässtimulerande projektet Bokens alla sidor har som syfte att främja ungdomars 

intresse för läsning, väcka deras kreativitet, stimulera deras språkutveckling och erbjuda 

dem möjlighet till delaktighet genom aktiva kulturupplevelser. I Vygotskijs teori kretsar 

barnets utveckling kring begrepp som språk, samarbete, fantasi och kreativitet samt 

pedagogiska utmaningar. I analysen av mitt insamlade material kommer jag att ta 

utgångspunkt i följande betydelsefulla tankar i Vygotskijs teori:  

    - Barnets motivation, intresse och aktivitet är utgångspunkten i pedagogiska  

      situationer 

    - Betydelsen av fantasi och kreativitet hos barnen. Genom fantasin tolkas erfarenheter 

      och nya idéer utformas.        

    - Socialt samspel mellan vuxna och barn samt mellan barn är utvecklingens viktiga  

      drivkraft. 

    - Pedagogiska utmaningar skapar meningsfulla utvecklingssituationer för barn. 

    - Språk och ord är viktiga för tänkandets utveckling och för inlärningen.  

    - Planering och väl utförda pedagogiska förberedelser är viktiga för ett bra resultat. 

 

Jag kommer att med hjälp av punkterna ovan i Vygotskijs teori analysera mitt insamlade 

material utifrån analysteman vilka kommer att utkristalliseras i intervjuerna och 

observationen. Samtidigt vill jag undersöka hur det läsfrämjande projektet Bokens alla 

sidor genom aktiviteter i Bok-event fungerar som lässtimulerande metod riktad mot 

ungdomar genom att titta på hur ledarna planerar och genomför aktiviteterna på Bok-

event (frågeställning 1), hur ungdomarna tar emot aktiviteterna på Bok-event 

(frågeställning 2) samt om ungdomarna blir intresserade av boken som presenteras på 

Bok-eventet (frågeställning 3) för att slutligen diskutera om Vygotskijs teori återspeglas 

i aktiviteterna på Bok-eventet och i så fall hur (frågeställning 4).  

4. METOD OCH MATERIAL 
  

4.1 Val av metod  
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning för det lämpade sig bäst för uppsatsens 

syfte. Syftet med min uppsats är att undersöka hur Bok-event fungerade som 

lässtimulerande metod i en högstadieklass. Den kvalitativa metoden skulle ge en djup 

förståelse för ämnet och den bestod av både observation och intervjuer. I den här 
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uppsatsen har jag använt mig av observation och kvalitativa intervjuer med elever samt 

med projektledaren och en kulturarbetare vilka hade deltagit i Bok-eventet. Jag använde 

den här kvalitativa metoden för att få svar på mina frågeställningar.  

 

I min undersökning ville jag fånga nyanserade processer som elevernas upplevelser, 

skapande aktivitet, läserfarenheter, samspel mellan elever och samspelet mellan elev 

och vuxen. För att kunna få djupa svar lämpade sig kvalitativa intervjuer bättre än 

kvantitativa vilka verkade för snäva. Att ha en intervjuguide att utgå ifrån samtidigt som 

jag inte behövde hålla mig exakt till frågeordningen gav chansen till att få svar även 

från tysta och passiva elever. Vid fast frågeschema måste man avbryta informanten för 

att få en ”riktig” ordningsföljd. Detta kan öka informantens osäkerhet, göra henne 

irriterad och därmed tystare. (Repstad 2007,s. 86). 

 

Vid en strukturerad observation skulle alla deltagares beteenden registreras i ett 

observationsschema utifrån i förväg bestämda kategorier som skulle vara ömsesidigt 

uteslutande och uttömmande. Det kunde leda till att man inte tog hänsyn till viktiga 

delar i sammanhanget som beteendet utfördes i (Bryman 2006, s. 188). Genom 

triangulering skulle jag ha kombinerat strukturerad observation av några utvalda 

läsintresserade och icke läsintresserade elever med kvalitativa intervjuer med just de 

eleverna. Sambandet mellan aktivitet på Bok-event och lässtimulering skulle eventuellt 

ha visat sig tydligare. Det är mycket möjligt att kategorierna i observationsschemat 

skulle kräva ett visst mått av tolkning när det t.ex. blev svårt att avgöra om eleven 

svarade på en annan elevs inlägg eller gjorde ett eget inlägg på lärarens fråga osv. (ibid., 

s. 179).  

 

Jag ville göra en helhetsorienterad men samtidigt målinriktad undersökning där jag 

kunde jämföra information från olika informanter och mina observationer. Eftersom jag 

tänkte intervjua ungdomar i 14- 15-årsåldern var det viktigt att de blev motiverade till 

att besvara frågorna och det kunde jag som intervjuledare påverka med mitt 

förhållningssätt och en positiv attityd. En enkät där de skulle ha fyllt i sina svar i färdiga 

svarsalternativ kunde innebära ogenomtänkta och slarviga svar. Frågornas formulering 

fick inte eleverna missuppfatta för då kunde undersökningens tillförlitlighet minska 

(Patel 2003, s. 102). I en kvantitativ intervju fanns risken för intervjuareffekt då 

informanterna gav av intervjuaren ”förväntade” svar. I kvalitativa intervjuer finns inte 

den faran (ibid., s. 102). Svaren på kvalitativa intervjufrågor kunde ge en nyanserad 

beskrivning av elevernas upplevelser. 

 

Jag valde att göra individuella intervjuer istället för att intervjua flera elever i en 

fokusgrupp med hänsyn till elevernas ålder. Fokusgrupper grundas på ett visst samspel i 

gruppen som skulle vara svårt att hantera dels för att jag skulle genomföra intervjuerna 

själv dels för att eleverna kunde ha svårt för att vänta till en annan elev hade pratat klart 

eller vänta en stund tills jag antecknade något. Man behövde vara två för att fördela 

uppgifterna på en intervjuledare och en annan som antecknade elevernas svar. I en 

fokusgrupp skulle det vara svårt att fånga upp både vad eleverna sa och språket de sa 

det med (Bryman 2006,s.328). Eftersom grupptrycket kan vara betydande hos elever i 

den åldern kan det hända att de inte ger uppriktiga svar utan svar vilka förväntas av 

deras kamrater. För en oerfaren fokusgruppledare kunde det vara svårt att upprätthålla 

en viss dynamik under träffen som kunde leda till att eleverna tappade intresse och 

fokus. 

 

Jag valde att göra en icke deltagande observation eftersom i en deltagande observation 

skulle jag som observatör delta i Bok-event situationen och förhålla mig opartisk. Det 
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faktum att jag deltog i gruppen skulle kunna störa gruppens naturliga beteende. Om jag 

skulle hemlighålla min observatörsroll och delta i Bok-event aktiviteterna som en vanlig 

medlem vore jag tvungen att förlita mig på mina anteckningar nerskrivna i efterhand. Ur 

etisk synpunkt vore det inte rätt heller att undanhålla eleverna vetskapen om att de var 

observerade. 

 

I boken Fallstudien som forskningsmetod av Merriam B. Sharan beskriver hon 

reliabilitet, validitet och forskningsetik som är förknippade med alla former av 

kvalitativ forskning. Inre validitet dvs. sanningsvärde i en kvalitativ undersökning 

handlar om frågor som: I vilken mån stämmer resultaten av undersökningen överens 

med verkligheten?  Studerar observatören verkligen det hon/han tror sig undersöka? För 

att kunna svara ja på de frågorna ska undersökaren vara medveten om sin förförståelse. 

Hon/han kan använda sig av triangulering med flera forskare, flera informationskällor 

och flera metoder för att bekräfta de resultat som efterhand visade sig samt låta 

undersökningspersonerna granska materialet (2001, s.177-180). Extern validitet eller 

överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultaten från en viss undersökning kan 

vara tillämpliga även i andra situationer än den undersökta.  Reliabilitet eller pålitlighet 

handlar om undersökningen skulle ge samma resultat om den upprepades och i vilken 

utsträckning det finns ett sammanhang i undersökningsresultaten (ibid., s. 180-188).  

Undersökningens pålitlighet höjs genom att klargöra vilket teoretiskt perspektiv som 

styr undersökningen, genom att använda sig av triangulering och beskriva i detalj hur 

undersökningen genomförs samt hur man får fram sina slutsatser från det insamlade 

materialet (ibid., s. 194). 

 

Min förförståelse i den här undersökningen grundades i Vygotskijs teori som jag ville 

pröva mot verkligheten i en Bok-event situation. Jag redovisade min koppling till 

undersökningen och försökte att hela tiden medvetandegöra hur jag hade hanterat detta 

under arbetets gång samt på vilket sätt det kan ha påverkat undersökningen. Resultaten 

av min undersökning i den här uppsatsen kommer jag att göra tillgänglig både för 

eleverna i den observerade klassen och de deltagande vuxna på Bok-eventet. 

4.1.1 Beskrivning av observation 

I en observation kunde jag samla in uppgifter om klassen som grupp eftersom jag utgick 

ifrån vad som hände i gruppen. Jag som observatör fick information om gruppen genom 

gruppens handlande. Observationen var direkt eftersom jag antecknade utan fördröjning 

vad gruppen gjorde. Iakttagelserna av Bok-event situationen syftade till att jag skulle 

bilda mig en egen uppfattning hur ett sådant kunde gå till rent praktiskt. Efter att ha 

intervjuat eleverna kunde jag koppla samman vad de sa i intervjun med vad de gjorde i 

praktiken. Det var viktigt för mig att vara med på Bok-eventet av den anledningen att 

intervjuerna med eleverna skulle efterlikna ett samtal om det de varit med om. 

 

Jag är skolbibliotekarie på skolan där Bok-eventet pågick och egentligen var det jag 

som hade initierat det här läsfrämjande projektet i klassen. Därför blev det naturligt att 

genomföra en öppen observation. Nackdelen med en öppen observation var att min 

närvaro kunde påverka gruppmedlemmarnas beteende och leda till snedvridna 

tolkningar. I boken Gruppobservationer - Teori och praktik pekar Charlotta Einarsson 

och Eva Hammar Chiriac på felkällor i forskarens person som hennes fysiska tillstånd 

( hunger, förväntningar osv.) som kan påverka perceptionen. Förutom det påverkas 

forskaren av sin tidigare erfarenhet som kan leda till att hon/han förstorar önskvärda 

företeelser, samt ger minskad betydelse till obehagliga företeelser. Observatören kan 

påverka resultaten om hon/han vill se det som hon/han förväntar sig utifrån sin 

förkunskap samtidigt som hon/han förnekar att se det som motsäger resultat hon/han 
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förväntar sig. Observatören ska vara medveten om de här felkällorna för att kunna 

samla in pålitliga data (Einarsson & Hammar 2007, s. 28). Observationen jag utförde 

hade låg grad av struktur med syfte att inhämta så mycket information som möjligt om 

elevernas aktiviteter i Bok-event situationen. För att min observation i utforskande syfte 

skulle bli lyckad hade jag förberett mig både inom problemområdet och de teoretiska 

grunderna vilka jag tänkte använda. 

  

När man observerar en hel klass, ca.20-25 elever i samspel med vuxna ska man försöka 

fördela sin uppmärksamhet så jämnt som möjligt på de deltagare som är med (Repstad 

2007, s. 50). Som observatör bör man visa intresse för alla deltagare (ibid., s. 57).  Om 

man anser att man har gått miste om någonting viktigt som hände i en av grupperna när 

man observerade en annan grupp så kan man istället för att känna sig otillräcklig rikta 

sig in på att ställa frågor efteråt (ibid., s. 78-79). För att få svar på min fråga gällande 

samarbete mellan elever på Bok-event ville jag observera elever i gruppsituation, både i 

spontana grupperingar och i gruppindelningar bestämda av kulturaktören. Jag valde att 

observera alla elever i helklass och i grupper, dock inte grupper där några i förväg 

utvalda elever ingick, för att kunna studera interaktionerna i gruppen. Jag kände inte alla 

elever vid namn och kände inte till om de var läsintresserade eller inte. En del elever 

kan ha varit läsintresserade även om de inte lånade böcker på skolbiblioteket där jag 

arbetade. Innan observationen ägde rum informerade jag mig om några läsfrämjande 

projekt riktade mot ungdomar samt satte mig in i Vygotskijs utvecklingspedagogiska 

tankar. Samtidigt tog jag del av observation som metod i metodlitteraturen. Kunskapen 

jag förskaffade mig förde med sig följande punkter som viktiga i min observation: 

   - Tid och rum samt material 

   - Kulturaktörens agerande och utsagor 

   - Elevernas aktiviteter 

   - Interaktion mellan kulturaktören och eleverna 

   - Interaktion och samarbete mellan elever 

   - Kopplingar mellan boken och aktiviteten 

 

Jag kommer att tolka och analysera det insamlade materialet utifrån Vygotskijs 

utvecklingspedagogiska tankar samt spegla mina undersökningsresultat i forskning om 

läsning. 

4.1.2 Beskrivning av intervjuer 

I min undersökning har jag intervjuat fyra elever vilka hade närvarat på alla tre Bok-

event tillfällena samt en projektledare och en dramapedagog vilka ledde ett Bok-event. 

Med tanke på uppsatsens omfång verkade antalet intervjuade elever och vuxna rimligt. 

 

Mina intervjuer med eleverna gjorde jag för att kunna få svar på mina frågeställningar 

och för att få inblick i kopplingarna mellan boken och aktiviteten. Mitt mål med 

intervjuerna var att få djup i det insamlade stoffet. Jag utgick ifrån att eleverna var mest 

beredvilliga att delge mig sina tankar och åsikter under ett löst hållet samtal, där 

frågorna fungerade som ett stöd för samtalet. Jag skrev en intervjuguide (se bilaga 1) 

där frågorna gav möjligheten att följa upp elevernas idéer. Jag antecknade elevernas 

svar. Tiden det tog att skriva anteckningarna blev korta pauser för eleverna. I de 

pauserna fick de tillfälle till att tänka efter vid varje fråga. Omedelbart efter intervjuerna 

renskrev jag svaren från eleverna. Enligt Bryman kan informanten hämmas av 

inspelningsutrustning när man spelar in intervjuer (Bryman 2006, s. 310). I min 

undersökning då jag skulle intervjua elever valde jag bort att använda mig av 

bandspelare vid intervjutillfällen eftersom själva vetskapen om att elevernas utsagor 
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skulle bandas kunde göra eleverna nervösa, de kunde tappa koncentrationen och 

fokusera på tekniken istället för på de ställda frågorna. 

 

Med projektledaren och dramapedagogen valde jag att göra telefonintervjuer eftersom 

det sparade både respengar och restid.  Samtalsämnena lämpade sig för telefonintervju 

eftersom vi skulle prata om Bok-eventet jag själv var med på. Jag skrev en intervjuguide 

för att samla mina tankar kring områden vilka jag var intresserad av (se bilaga 2). Mina 

förberedelser inför telefonintervjuerna vilka var speciella eftersom kroppsspråkets 

signaler uteblev, bestod i att försöka vara så fokuserad som möjligt på frågorna, ställa 

dem tydligt och vänta ut svaren utan att avbryta tankegångarna. När jag kontaktade 

respondenterna för att boka en tid för intervju berättade jag om att intervjuns syfte var 

att samla ihop material till min uppsats. Jag såg till att jag kunde utföra 

telefonintervjuerna på en ostörd plats. Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter. Jag ställde 

frågorna på ett positivt sätt och bejakade svaren. Jag försökte verka balanserad, d.v.s. 

varken sa för mycket eller för lite. Jag visade hänsyn genom att låta informanten tala till 

punkt, gav henne tid att tänka efter och tolererade pauser. Jag antecknade svaren med 

stödord och i de fall då jag inte förstod svaren bad jag om ytterligare förklaringar. Jag 

renskrev intervjusvaren direkt efter intervjutillfällen. Båda intervjupersonerna var 

samarbetsvilliga och lät avslappnade under intervjuns gång. 

4.2 Urval 

4.2.1 Urval av elever till intervjuerna  

Projektet Bokens alla sidor vänder sig till ungdomar mellan 10- 19 år, där en delgrupp 

är ungdomar mellan 13 -16 år. I samråd med lärare bestämde rektor att projektet skulle 

äga rum i en klass i årskurs åtta på vårterminen d.v.s. rikta sig till ungdomar i åldern 14-

15 år. Eleverna i årskurs åtta är inte upptagna med Nationella provet som eleverna i 

årskurs nio på vårterminen. Samtidigt har de förhoppningsvis kommit en bit i 

mognadsprocessen och i utvecklingen av att kunna reflektera över sina upplevelser på 

Bok-eventen. På skolan finns tre parallellklasser i årskurs 8. Klassföreståndarna i 

klasserna kom överens om vilken klass som skulle bli utvald till att delta i projektet. 

 
För att få svar på mina frågeställningar och undersöka samband mellan Bok-event 

aktiviteten och själva boken försökte jag att identifiera två avgränsade grupper av elever 

dvs. läsintresserade samt icke läsintresserade elever till min undersökning. Med 

läsintresserade elever menar jag elever vilka läser självmant på fritiden och läsning kan 

räknas som deras huvudsakliga fritidsintresse. Med icke läsintresserade elever menar 

jag elever vilka också läser fast läsning är inte deras huvudsakliga fritidsysselsättning. 

Det var av vikt att identifiera både läsintresserade och icke läsintresserade elever och se 

hur de tog emot boken och aktiviteterna på Bok-eventet eftersom det skulle ge djupa 

svar på min frågeställning. I en diskussion mellan svenskläraren och eleverna kring 

deras läsintressen och om vilka elever som kunde tänka sig att ställa upp på intervju 

identifierades det två grupper av elever. Den ena gruppen bestod i läsintresserade elever 

villiga att ställa upp på intervju. Den andra gruppen bestod i icke läsintresserade elever 

villiga att ställa upp på intervju. Eleverna fick själva avgöra om de ansåg sig själva vara 

läsintresserade eller icke läsintresserade. Två elever lottades ut i bägge grupperna för 

intervjuer. Genom svenskläraren fick jag reda på vilka elever som blev utlottade för 

intervju. Med tanke på uppsatsens omfång hade det inte varit möjligt att genomföra fler 

elevintervjuer. 
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4.2.2 Urval av vuxna respondenter 

Jag valde att intervjua två vuxna respondenter. Den ena var projektledaren som var med 

när tankar om projektet Bokens alla sidor formulerades på Länsbiblioteket. Hon hade 

dessutom organiserat och lett några Bok-event på andra platser tidigare. Hon var 

organisator och ledare för alla tre Bok-eventen i klassen i det här läsprojektet också.  

Den andra respondenten var dramapedagogen som ledde det aktuella Bok-eventet vilket 

jag var med och observerade. Utifrån uppsatsens omfång var antalet vuxna respondenter 

rimligt.  

4.3 Arbetssätt och genomförande 
I projektet Bokens alla sidor i klass åtta ingick tre Bok-event tillfällen vilka bearbetade 

tre olika böcker. Jag som observatör var med på alla tre Bok-eventen men redovisar 

bara ett tillfälle. Jag har valt att redovisa observationen av det tredje Bok-eventet. På de 

första två Bok-eventen var två icke deltagande observatörer från Länsbiblioteket med. 

Deras närvaro kan ha påverkat elevernas beteende. Mig däremot kände eleverna från 

skolbiblioteket och de kunde successivt vänja sig vid min närvaro eftersom jag var med 

på alla tre Bok-eventen. När alla elever arbetade självständigt med samma uppgift 

kunde jag ta del av varje elevs berättande efter avslutat arbete. När eleverna arbetade i 

grupper med olika uppgifter, gick jag runt bland grupperna och observerade 

grupparbetet medan det pågick, samt tog del av resultaten efteråt eftersom grupperna 

redovisade efter varandra. För att motverka negativa effekter som kan uppstå när en 

observatör intar en passivt observerande roll valde jag att röra mig mellan grupperna 

och fråga eleverna ifall jag inte förstod något eller missade en förklaring. 

Dramapedagogen som höll i det tredje Bok-eventet ville att även jag skulle vara med i 

övningarna för att med detta uttrycka intresset för aktiviteterna och lättare få elevernas 

tillit. Jag valde att inte delta i övningarna dels för att jag som ovan observatör aktade 

mig för att ta på mig för mycket uppgifter, dels för att jag inte ville riskera att missa 

något viktigt att observera. 

 

Innan observationen började talade jag om för eleverna att jag kommer att iaktta vad de 

gör och föra anteckningar om det med syftet att samla in material till min uppsats. 

Samtidigt meddelade jag att jag inte kommer att skriva upp några namn samt att de 

kommer att erbjudas möjligheten att läsa min uppsats när den blir färdigskriven. 

Eleverna var medvetna om observationens genomförande. Jag som observatör deltog 

inte i gruppens arbete. Jag registrerade så mycket som möjligt av det som hände i Bok-

event situationen genom att föra noggranna löpande anteckningar. 

 

I min undersökning intervjuade jag fyra elever och projektledaren vilka hade närvarat 

på alla tre Bok-event tillfällena samt dramapedagogen som var med och ledde ett Bok-

event. Intervjuerna ägde rum under tiden april-maj 2009. Eftersom eleverna i årskurs 8 

inte har fyllt 15 år än, fick jag samtycke för att intervjua dem från deras föräldrar. I 

brevet till föräldrarna skrev jag om Bokens alla sidor som läsfrämjande metod och vilka 

böcker klassen arbetade med under de tre Bok-event tillfällena. Jag skrev om vilka 

skapande aktiviteter eleverna arbetade med utifrån de valda böckerna. Jag avslutade 

brevet med att jag behövde få svar på några frågor utifrån Bok-eventen från deras barn. 

Svaren skulle användas som material i den uppsats jag skriver på 

bibliotekarieutbildningen. Intervjuerna med eleverna genomfördes på en lugn plats på 

skolbiblioteket där ingen utomstående kunde höra vad som sades. Jag berättade för 

eleverna att syftet med intervjun var att få ihop material till min uppsats. Jag försäkrade 

dem om att jag inte kommer att ange några namn i uppsatsen utan att de kommer att 

omnämnas med fingerade namn samt att svaren kommer att behandlas med 

tystnadsplikt. Jag antecknade elevernas svar under samtalet och strax efter samtalet 
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renskrev jag materialet. Ett samtal med en elev tog ca.15-20 minuter. Redan efter 10-12 

minuters tid började eleverna skruva på sig på stolen vilket var tecken för mig på att 

uthålligheten började ta slut. Av fyra intervjuade elever var en flicka och tre pojkar.  

4.4 Beskrivning av analysen 
Syftet med analysen är att utforska om läsprojektet Bokens alla sidor genom 

aktiviteterna på Bok-event främjar ungdomars läsande och i så fall hur det gör det. För 

att kunna göra en innehållsanalys av intervjuerna och observationen försökte jag att 

hitta några teman som var framträdande i mitt insamlade material. När jag läste igenom 

materialet gjorde jag så många notiser som möjligt i marginalen om nyckelord vilka 

respondenterna använt och om olika teman som antyddes i materialet (Bryman 2006, s. 

384).  Jag fick fram en lista över termer som jag relaterade till begrepp i den använda 

litteraturen om Vygotskijs teori (kapitel 3) och jämförde med litteraturen om läslust, 

läsförmåga och ungdomars läsning (kapitel 2). Jag fann följande teman intressanta att 

arbeta med i analysarbetet eftersom de visade sig ha en betydelse för frågeställningarna 

och för den litteraturen som styrt datainsamlingen: elevernas aktiviteter, kopplingar 

mellan boken och aktiviteterna, interaktion mellan ledaren och eleverna, interaktion 

och samarbete mellan elever.  

5. PRESENTATION AV RESULTAT 
I detta kapitel ger jag först en presentation av böckerna och aktiviteterna på alla tre Bok-

eventen. Därefter presenterar jag min observation av det tredje Bok-eventet. 

Redovisningen av intervjuer med fyra elever tematiseras kring områden elevernas 

fritidsintressen, elevernas tankar inför läsprojektet, elevernas tankar om boken och 

aktiviteterna på Bok-eventet samt om Bok-event som inspiration till läsning. Jag 

redovisar intervjuerna med de vuxna respondenterna tematiserade kring områden: 

respondenternas bakgrund och utbildning, respondenternas erfarenheter i arbete med 

ungdomar, respondenternas tankar kring läsprojektet Bokens alla sidor och Bok-event. 

De sista två teman är indelade i mindre delar vilka markerades med kursiv text. 

5.1 Presentation av böckerna och aktiviteterna på Bok-event 
I egenskap av skolbibliotekarie på skolan där Bok-eventen genomfördes gav jag förslag 

på ungdomsböcker vilka förhoppningsvis skulle passa väl till Bok-eventen. Jag hade 

själv läst alla de tre böcker som blev utvalda och hade förekommit på Bok-eventen 

sedan. Det var projektledaren som valde ut böckerna till Bok-eventen. Under Bok-

eventen och i pauserna låg fyra exemplar av böckerna tillgängliga för eleverna så att de 

kunde bläddra i böckerna.  

 

På det första Bok-eventet arbetade eleverna med boken Kabinettets hemlighet av Martin 

Widmark. Det är en bok med historiska anknytningar till Linköping. Utifrån 

huvudpersonens fantasiresa tillbaka i tiden till Italien, fick eleverna fantisera kring 

vilken plats och tid de skulle vilja resa till. En keramiker hjälpte projektledaren att leda 

Bok-eventet. Med hjälp av lera skulle ungdomarna forma något som hade betydelse för 

dem. Efteråt fick de berätta vad de hade format av lera. Aktiviteterna kopplades till 

bokens tema ”kärlek” då eleverna gestaltade ordet kärlek med hjälp av papper, tejp och 

ståltråd. En flicka lånade boken efter Bok-eventet för att läsa den. 

 

På det andra Bok-eventet bearbetade de boken Ful av Scott Westerfeld. Det är en 

framtidsbok som behandlar teman som skönhet, skönhetsoperationer, våga vara sig 

själv, kamratskap, kärlek, uppror. En skrivarpedagog och projektledaren samarbetade i 

att hålla i Bok-eventet. Skrivuppgifterna knöt an till boken genom att eleverna först fick 
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beskriva en och samma bild på en människa med positiva och negativa ordalag och 

därefter beskriva två karaktärer i boken samt att skriva en dialog mellan dem. En flicka 

lånade boken för att läsa den. 

 

På det tredje Bok-eventet jobbade de med boken Hålla masken av Magnus Ljunggren. 

Boken hämtar sina teman från ungdomarnas verklighet och behandlar ämnen som 

ishockey, förväntningar, föräldrapress, kamratskap och kärlek.  

5.2 Observation av det tredje Bok-eventet 
Detta avsnitt presenterar observationen av det tredje Bok-eventet. Först skriver jag om 

hur Bok-eventet inleddes samt om hur jag beskrev min roll som observatör för de 

deltagande eleverna. Jag beskriver också hur gruppindelningen bland eleverna skedde. 

Därefter redovisar jag alla åtta övningar vilka eleverna deltog i efter varandra. 

Avslutningsvis skriver jag om hur Bok-eventet avslutades och under vilka 

omständigheter elever kunde låna den behandlade boken. 

 

Det här Bok-eventet handlade om boken Hålla masken av Magnus Ljunggren. Tre 

timmar fanns till förfogande. 11 flickor och 10 pojkar, projektledaren från Länsmuseet 

samt en dramapedagog arbetade i en vanlig lärosal. Efter projektledarens och 

dramapedagogens presentation behövde jag som observatör inte berätta någonting om 

min roll i projektet eftersom eleverna redan var införstådda med att jag skulle vara med 

och anteckna mina iakttagelser.  

 

Projektledaren inledde Bok-eventet med att fritt berätta bokens handling i ca.20 

minuter. Hon berättade utifrån huvudpersonens roll. Hon avbröt berättandet vid ett 

spännande stycke utan att berätta slutet på boken. Genom att vara tyst en kort stund 

efter berättandet, gav hon tid till eftertanke. Sedan ställde hon frågan till eleverna 

"Håller ni masken?” Hon tillade ”Det kan vara jobbigt att visa sina känslor. Man håller 

masken istället för att sticka ut. När vi spelar teater behöver vi släppa masken för i 

teaterspel är allt möjligt och det ska vi göra idag". Hennes fråga förblev obesvarad. 

Dramapedagogen berättade för eleverna att de skulle göra dramaövningar med syftet att 

stärka och glädja eleverna. Hon förklarade inte vad hon menade med dramaövningar. 

Eleverna deltog i sammanlagt åtta övningar. Dramapedagogen bestämde hur många 

grupper eleverna skulle gruppera sig i vid varje övning. Vid övergången mellan vissa 

övningar behövde inte eleverna gruppera om sig eftersom gruppantalet inte förändrades. 

Eleverna bestämde själva vilken grupp de ville tillhöra. Alla åtta övningar hade inte 

direkta samband med boken men på något sätt fyllde de en funktion ändå t.ex. genom 

att inleda följande dramaövning vilken knöt an till boken. I övning sex övade sig elever 

i att forma olika föremål med sina kroppar som inledningsövning till övningar sju och 

åtta där de fick gestalta begrepp ur boken. Genom de första två övningarna fick eleverna 

prova på vad dramapedagogen menade med dramaövningar. Mitt intryck var att klassen 

blev avslappnad till följd av övningarna.  

 

Första övningen handlade om att lära sig att "se". Eleverna fick ställa sig på två led och 

uppmärksamma varandra noga från topp till tå och beskriva varandras utseende ur 

minnet. Med gester fick de hjälpa till om det blev för svårt. Eleverna var aktiva och 

engagerade. Redan efter den första övningen släppte spänningen och stämningen blev 

avslappnad. Dramapedagogen berömde eleverna för deras koncentration och upprepade 

en gång till att övningens syfte var att öva sig i att "se".  

 

I andra övningen fick eleverna dela in sig i fyra grupper. I den övningen fick eleverna 

öva sig i att samarbeta genom att försöka att lösa en nästan omöjlig uppgift. För att lösa 
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den var de tvungna att komma varandra nära fysiskt och att lita på varandra. Övningen 

gick ut på att gruppen skulle hålla upp ett A4 papper med en hand samtidigt som de 

skulle klättra över bord och flytta runt på några stolar.  

 

Efter 20 minuters rast fortsatte Bok-eventet med övning tre. Hela klassen satt på golvet 

och berättade vad de kom ihåg av bokens handling. Eleverna kom ihåg att bokens 

huvudperson hette Erik och att han spelade ishockey. Eleverna berättade också att han 

fick hjärnskakning, att han gick ifrån sin sponsor, att han spelade drama i 

dramagruppen, att han var kär i en flicka som hette Linda, att han var rival med en 

annan målvakt som hette Filip samt att han pressades på prestationer i ishockey av sina 

föräldrar. Projektledaren kommenterade det med att "Erik gjorde hela tiden så som hans 

föräldrar ville, vågade inte stå för vad han tyckte, så att hans nedtryckta känslor gjorde 

att han kräktes mitt på en ishockeymatch. Första gången han vågade ta ett eget beslut 

om sitt liv var när han gick ifrån sponsorn". 

 

Övning fyra inleddes av dramapedagogen så här: "När man spelar teater brukar man 

vara nervös och det är bra eftersom det betyder att man är närvarande. I teatern ska man 

göra val och man är tvungen att improvisera, hitta på för stunden, göra ett snabbt val”. 

Den fjärde övningen kallade hon för ”snabba val”. Eleverna delade in sig i fyra lag och 

lagen fick snabbt hitta på ett namn till laget. Lagen fick samarbeta och tävla i att ställa 

sig upp från minst till störst utifrån olika kriterier som längd, yngst - äldst, ljusast - 

mörkast, vikt. När de var färdiga skulle de sätta sig ner och ropa lagets namn högt. 

 

Den femte övningen knöt an till boken genom frågan vad huvudpersonen i boken var 

duktig på. Dramapedagogen förde samtal med eleverna kring följande: "Han var duktig 

på ishockey. Hur kände han sig när han spelade ishockey?" Eleverna kom fram till olika 

känsloyttringar utifrån huvudpersonens olika aktiviteter i boken. Han kände sig stolt, 

osäker och pressad när han spelade ishockey. Han kände sig lättad när han fick 

hjärnskakning. Han kände sig glad, lycklig och nervös när han träffade Linda i 

teatergruppen. Han kände sig arg, sur och irriterad när han pressades av sina föräldrar. 

Han kände sig stolt, lättad och rädd när han gick ifrån sponsorn. Han kände sig generad 

när han började med drama i teatergruppen. Han kände sig rädd inför sin konkurrent. 

Dramapedagogen sa att:”Alla de här känslorna har killen gått igenom. I boken Hålla 

Masken beskrivs alla de känslor ni beskrev huvudpersonens handlande med”. 

Dramapedagogen ställde frågor som: "Har ni gått igenom de här känslorna någon gång? 

Varför har ni känt av de här känslorna?  Hon besvarade frågan själv: ” För att ni är 

människor".  

 

I den sjätte övningen gestaltade elever statyer som "träd", "hus" och "cykel" i grupper. 

Övningen utvecklades med att rörelser lades dit när de föreställde en "knopp" som 

skulle slå ut till en "blomma". Den utvecklades ännu mer vid gestaltningen av en 

"dammsugare" med både rörelser och ljud. 

 

I den sjunde övningen fick två grupper gestalta ordet ”krig” och två grupper ordet 

”utfryst” med sina kroppar. Medan en grupp visade upp sin staty, tittade de andra 

grupperna på och hjälpte sina kompisar att göra förändringar och justeringar så att 

statyerna verkligen skulle föreställa "krig" och "någon som hamnar utanför". I den här 

övningen medvetandegjordes eleverna om kroppsspråkets betydelse. Dramapedagogen 

uppmuntrade eleverna med orden "Lita på det du känner inte på det någon säger. Våga 

visa vad du tänker och tycker". Dramapedagogen hjälpte grupperna att korrigera sina 

statyer när det inte var entydigt vad statyn föreställde. Det gjorde hon med hjälp av 

förslag till korrigeringar hon fick av elever. 
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I den åttonde övningen skulle eleverna med sina kroppar göra affischbilder till en 

filmatisering av boken. De skulle så tydligt som möjligt visa en handling eller känsla 

utifrån boken. De fick 15 minuter till förfogande men grupperna kom snabbt igång och 

blev färdiga innan den utsatta tiden. En grupp i taget visade upp sin staty och de andra 

grupperna gissade vad statyn föreställde. 

 

Alla elever var med i övningarna, ingen visade passivt avvisande eller opponerade sig 

mot att delta i aktiviteterna. Eleverna visade vänlighet mot varandra och ingen försökte 

sänka någon annans status genom hånfulla kommentarer eller genom att skratta ut en 

kamrat. Efter den sista övningen meddelade projektledaren att tiden var slut och 

avslutade Bok-eventet med frågan: ”Har ni haft det kul?” Dramapedagogen frågade:” 

Tänker ni hålla masken?” De uppmuntrades med orden ”Våga tappa masken!” Eleverna 

svarade inte.  

 

Jag hade köpt in fyra exemplar av boken till skolbiblioteket vilka jag hade med mig till 

klassrummet. Böckerna låg på en bänk.  Eleverna kunde bläddra i böckerna i pausen. I 

pausen gick alla elever ut. Ingen stannade kvar för att bläddra i böckerna. Efter att 

aktiviteterna på Bok-eventen avslutats kunde eleverna låna en bok. Två pojkar lånade 

boken efter Bok-eventet för att läsa den. De böcker som inte lånades ut ställde jag väl 

synligt på en boksnurra tillsammans med andra nya böcker vid ingången till 

skolbiblioteket. 

5.3 Redovisning av intervjuer med fyra elever 
I detta avsnitt presenterar jag det insamlade intervjustoffet från eleverna utifrån 

empirinära teman. Teman har kommit till stånd utifrån intervjuguidens frågeområden 

och är följande: elevernas fritidsintressen, elevernas tankar inför läsprojektet, elevernas 

tankar om boken och aktiviteterna på Bok-eventet och Bok-event som inspiration till 

läsning. Två av temana är uppdelade i mindre delar för att göra resultatredovisningen 

överskådlig samt att underlätta inför analysen. I avsnittet är de mindre temana 

markerade med kursiv text. Två av de intervjuade eleverna är läsintresserade elever 

medan två elever är icke läsintresserade. För att underlätta läsbarheten kommer jag att 

kalla de intervjuade eleverna för: Elin, Jon, Mats och Per. 

 

Elevernas fritidsintressen 

Elin och Jon anser sig vara läsintresserade elever och ägnar mycket tid på fritiden åt 

läsning. Mats och Per är icke läsintresserade elever och deras huvudsakliga 

fritidsintressen utgörs inte av läsning. På frågan om elevernas fritidsintressen svarade 

Elin att hon läser, simmar, tittar på TV-serier, gillar att vara ute och chattar på datorn på 

sin fritid. Helst läser hon fantasy, som t ex. Harry Potter. Jon läser, spelar baseball och 

håller på med att renovera gamla saker på sin fritid. Han läser olika böcker, helst fantasy 

och han brukar bli tipsad av sin mamma om bra böcker. Mats spelar fotboll, innebandy, 

baseball och spelar dataspel. Om han läser, läser han helst fantasy som t.ex. Änglar och 

demoner och får boktips av sin pappa. Per spelar dataspel och läser ibland böcker på 

fritiden. Han gillar att läsa om hockey t.ex. böcker som Hålla masken. 

 

Elevernas tankar inför läsprojektet Bokens alla sidor 

Klassföreståndaren informerade eleverna om det förestående läsprojektet. Elin tyckte att 

det skulle bli ganska kul att göra något annat på lektionerna än vanligt skolarbete. Jon 

berättade att eleverna inte visste något om detaljerna i projektet. Mats uppfattade det 

som att klassen kommer att göra en särskild grej på särskilda dagar som borde vara kul. 

Per trodde att det kunde bli kul att arbeta med läsprojekt.  
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Elevernas tankar om boken och aktiviteterna på Bok-eventet 

 

Elevernas tankar om sambandet mellan boken och aktiviteterna på Bok-eventet 

Elin och Jon tyckte att berättandet i jag- form om boken Kabinettets hemlighet var 

jättebra och gjorde att man levde sig in i boken, Jon tyckte att berättaren berättade för 

fort. Elin tyckte att aktiviteten på det första Bok-eventet hängde ihop med bokens 

handling bara lite grand och hon menade att det hon skapade utgick ifrån temat kärlek 

och att aktiviteterna inte berörde resa tillbaka i tiden som var det andra temat i boken.  

”Jag gjorde ett halsband i lera med ett brustet hjärta” sa hon. Jon däremot tyckte att 

temat eleverna fick arbeta med i lera hängde väl ihop med bokens tema som var resa i 

tiden. ”Jag gjorde en dollarsedel av lera och ett allseende öga och det var inom samma 

tema -resa i tiden” sa Jon. Mats upplevde att Bok-eventet hängde ihop med boken, men 

Per kom inte ihåg mycket om den boken. 

 

På det andra Bok-eventet arbetade eleverna med skrivövningar utifrån boken Ful. 

Elin tyckte att berättandet var mycket bra och att det gav annorlunda upplevelser av 

boken än när man läser en bok själv. Hon tyckte att skrivövningar hon gjorde på Bok-

eventet hängde väl ihop med den behandlade boken. Jon kom inte ihåg Bok-eventet och 

ansåg inte att det han gjorde på Bok-eventet hängde ihop med boken. Mats och Per kom 

inte heller ihåg särkilt mycket om det andra Bok-eventet och de tyckte inte att Bok-

eventet hängde ihop med boken Ful. Per uttryckte sina upplevelser om att inte komma 

ihåg någonting om Bok-eventet på följande sätt: ”Negativt blev det som i boken”. 

 

Boken Hålla masken bearbetades på det tredje Bok-eventet. Elin tyckte att Bok-eventet 

hängde mycket ihop med boken eftersom eleverna i klassen fick samarbeta och försöka 

förstå varandra så som huvudpersonen i boken samarbetade med sina kompisar. Jon 

ansåg att Bok-eventet hängde lite ihop med boken och han kom ihåg att han gestaltade 

scenen när huvudpersonen i boken vägrade skriva under ett kontrakt med sin sponsor. 

Mats var med i gruppen vilken gestaltade huvudpersonen i boken när han gick ifrån 

sponsorn utan att skriva under kontraktet och Per var med i en grupp som gjorde en 

staty av sina kroppar vilken visade huvudpersonen när han stod målvakt. Både Mats och 

Per tyckte att det tredje Bok-eventet hängde ihop med boken. 

 

Elevernas tankar kring de vuxnas sätt att leda aktiviteterna 

Elin tyckte att hon vågade göra saker eftersom de vuxna visade hur man skulle göra, de 

var engagerade och roliga. Deras instruktioner var lätta att förstå. Elin kom ihåg att när 

hon arbetade med positiva och negativa beskrivningar av personer i skrivövningarna på 

det andra Bok-eventet, ville hon inte läsa upp sin dialog högt inför klassen och det slapp 

hon. Jon tyckte att Bok-event 1 och 3 var bra men Bok-event 2 mindre bra. Han 

uttryckte det med att Bok-event 2 var ”klurigt” och med det kan han menat att det var 

för svårt. Mats var nöjd med de vuxnas sätt att leda aktiviteterna och deras instruktioner 

var lätta att förstå. Per tyckte att det var spännande när de vuxna berättade ur böckerna. 

Han tyckte att en del uppgifter var svåra men att eleverna fick mer hjälp när en vuxen 

var med i aktiviteterna. 

 

Samarbete mellan elever 

Elin tyckte att det var lite svårt att lära sig att lyssna in vad alla elever i gruppen tyckte. 

Eftersom hon var ganska ny i klassen tyckte hon att hon fick tillfälle att lära känna sina 

klasskompisar lite bättre. Jon och Mats tyckte att det gick bra att samarbeta med 

kompisar. Jon uttryckte det med orden ” Helt okej”. Per tyckte att det var svårt att 

samarbeta med en del elever. Alla i hans grupp hjälpte till i de olika uppgifterna. Han 
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beskrev det så här ”En del är svårt att samarbeta med. Vi kom på idén och då hjälpte 

alla till”. 

 

Inspiration till läsning 

 

Vad kan inspirera eleven till läsning  

Elin, Mats och Per blir inspirerade till läsning om någon berättar ur en bok för dem och 

slutar berättandet vid en spännande del. Elin lockas till läsning även om hon tittar på en 

film som grundas på en bok, för då vill hon läsa boken filmen handlade om. Jon tyckte 

att det var svårt att svara på frågan. På min följdfråga om vad det var som var svårt 

kunde han ej svara heller. För att inte påverka elevens svar insisterade jag inte vidare på 

en förklaring. Per brukar läsa den kortfattade beskrivningen om boken på dess baksida 

samt blir inspirerad till läsning av en spännande framsida på boken. 

 

Bok-event som inspiration till läsning 

Elin och Per uppfattade Bok-event som någonting som ville locka ungdomar till läsning 

medan Jon och Mats inte gjorde det. Varken Elin, Jon eller Mats har läst någon av 

böckerna. Elin har fullt upp med att läsa andra böcker, men eftersom alla tre böckerna 

verkar bra, tänker hon läsa Ful och Hålla Masken när hon har tid. Mats tänker läsa 

boken Hålla masken eftersom han gillar att huvudpersonen lyckas gå sin egen väg. Per 

håller på och läser boken Hålla masken eftersom han är intresserad av hockey och 

boken berättar på ett spännande sätt om det.  

5.4 Redovisning av intervjuer med projektledaren och 

dramapedagogen 
Detta avsnitt beskriver det insamlade intervjumaterialet utifrån teman vilka har 

utkristalliserats från intervjuerna med en projektledare för det läsfrämjande projektet 

Bokens alla sidor som samtidigt var projektledare för alla tre Bok-eventeten i klassen 

samt med en dramapedagog som ledde det tredje Bok-eventet. Teman är: 

respondenternas bakgrund och utbildning, respondenternas erfarenheter i arbete med 

ungdomar, respondenternas tankar kring läsprojektet Bokens alla sidor och Bok-event. 

De sista två teman är indelade i mindre delar vilka markeras med kursiv text. 

Uppdelningen syftar till att underlätta både presentationen av intervjusvaren och 

genomförandet av analysen. 

 

Respondenternas bakgrund och utbildning 

Projektledaren har en kulturvetenskaplig utbildning med samtidskonst som huvudämne. 

Hon har arbetat 10 år i museivärlden med gruppvisningar för olika åldrar. Eftersom hon 

har samarbetat med många kulturaktörer i olika projekt har hon byggt upp en idébank 

för sig själv vilken hon kan plocka ur vid behov. Hon har kompletterat sina kunskaper 

med studier i pedagogik, genus och media. Dramapedagogen är regissör och har inte 

gått dramapedagogisk utbildning. Hon har ett intresse för teater och regi sedan 

barndomen och skriver pjäser och revyer. 

 

Respondenternas erfarenheter i arbete med ungdomar 

Projektledaren har arbetat i många år med barn och ungdomsgrupper på museum och 

har experimenterat sig fram till att läsa av grupper. Dramapedagogen har lett 

studiecirklar för ungdomar genom ABF och arbetat med gymnasieungdomar i olika 

teaterprojekt. 

 

Kännedom om Lev Vygotskijs teori  
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Projektledaren hade läst om Vygotskijs pedagogik och tyckte mycket om hans idéer. 

Dramapedagogen kunde inte erinra sig något om just Vygotskijs pedagogik. Men hon 

har under åren tagit del av många olika idéer och tagit till sig dem hon tyckte var värda 

det och vilka bekräftade hennes egen erfarenhet och intuition i arbetet med ungdomar. 

 

Respondenternas tankar kring läsprojektet Bokens alla sidor och Bok-event 

 

Syftet med läsprojektet Bokens alla sidor 

Enligt projektledaren är projektets syfte både att få ungdomar att börja läsa samt att 

prova på olika kulturformer. Flera kulturaktörer har varit med och arbetat fram projektet 

på Länsbibliotekets initiativ. Projektledaren utarbetade ett förslag på vad klassen kunde 

göra på Bok-eventen utifrån sina kontakter med kulturaktörer. Det var viktigt att varje 

kulturaktör kunde arbeta självständigt med eleverna utifrån sin kompetens.  

Dramapedagogen som ledde det tredje Bok-eventet hade läst igenom 

projektbeskrivningen och förslaget till upplägget av Bok-eventet från projektledaren. 

Hon ansåg att hon hade stor frihet vid utarbetandet av aktiviteterna på Bok-eventet. Hon 

vägleddes av två saker: dels att boken skulle åskådliggöras dels att få eleverna att 

upptäcka drama som ett positivt och kul sätt att uttrycka sig med. 

 

Val av boken till Bok-eventet 

En grupp bestående av projektledaren, klassföreståndaren som också är klassens 

svensklärare, bildläraren och skolbibliotekarien funderade kring vilka böcker som 

kunde passa till just den här klassen. Enligt projektledaren är det viktigt att man väljer 

en bok som man själv gillar för att kunna entusiasmera eleverna. Det var projektledaren 

som bestämde utifrån gruppens förslag vilka böcker som skulle bearbetas på Bok-

eventen. Dramapedagogen deltog inte i valet av boken. 

 

Planeringen och förberedelser av aktiviteterna på Bok-event 

Projektledarens ledande idé i planeringen var att ta hänsyn till elevgruppen. Det var 

viktigt att lyssna in klassföreståndarens beskrivning av klassen som har många 

sportintresserade elever och att eleverna inte är diskussionsbenägna. Enligt henne var 

det viktigt att lyssna in lärarnas åsikt om den valda boken skulle fungera i klassen. Den 

valda boken skulle vara utgångspunkt för aktiviteterna men samtidigt ge möjlighet till 

kreativitet, experimenterande som skulle vara roligt och väcka lust. Gruppen som valde 

ut böckerna övervägde vilka konstarter klassen skulle arbeta med. Utifrån 

projektledarens kontaktnät med olika kulturarbetare valde hon ut kulturarbetaren som 

skulle vara med på Bok-eventet. Projektledaren var i telefonkontakt med 

dramapedagogen vid planeringen av aktiviteterna för eleverna och hon fick förtroende 

för henne utifrån samtalet. Dramapedagogens ledande idé var att göra eleverna 

medvetna om att vi alla ”håller masken”. Övningarna eleverna var med på gick ut på att 

gruppen skulle känna sig trygg för att kunna ”släppa masken”. Eleverna skulle känna 

positiv energi genom övningarna, uttrycka och förmedla saker med bara sina kroppar.  

 

Genomförandet av Bok-event 

Projektledaren hade ett ”tankeskelett” om utformningen av aktiviteterna på Bok-eventet 

som förändrades under arbetets gång. Genom att berätta i jag-form ur boken kunde hon 

sätta sin personliga prägel på berättandet. När eleverna gick ut på rast under det 

pågående Bok-eventet stämde projektledaren och dramapedagogen av hur de skulle gå 

vidare med aktiviteterna. Dramapedagogen utarbetade en planering i förväg som hon 

gjorde spontana förändringar i utifrån klassens reaktioner.  

 

Interaktion med eleverna 
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Projektledaren tyckte att det gick ”trögt att få respons från eleverna i början och de var 

svåra att få igång, men blev bättre och bättre och på det tredje Bok-eventet märktes det 

att det inte var en ovan situation för dem längre”. Dramapedagogen tyckte att Bok-

eventet blev sådant som hon hade tänkt sig det med positiv stämning och respons från 

eleverna. Enligt henne var gruppen vaken, lättarbetad och även om ungdomarna testade 

henne i början så ställde de upp även när de var skeptiska. Enligt henne arbetade hon 

snabbt med ungdomarna i de olika dramaövningarna för att ” förmå dem att handla och 

känna istället för att tänka efter”.  

6. ANALYS OCH DISKUSSION 
I det här kapitlet har jag analyserat och diskuterat mitt insamlade material i relation till 

teori och tidigare forskning. Jag utgick från analysteman elevernas aktiviteter, 

kopplingar mellan boken och aktiviteterna, interaktion mellan ledaren och eleverna och 

interaktion och samarbete mellan elever och belyste dem genom både ingångar i 

Vygotskijs teori (se kapitel 3) och studier vilka jag redovisade i kapitlet om 

litteraturgenomgång (se kapitel 2). För att göra texten lättare att genomskåda har jag 

brutit ner temana i mindre teman vilka är markerade i texten med kursiv text. Jag 

kopplade analysarbetet till uppsatsens frågeställningar genom att dela in kapitlet i 

följande avsnitt hur planerar och genomför ledarna aktiviteterna på Bok-eventet, hur 

tar ungdomarna emot aktiviteterna på Bok-eventet, ungdomars intresse för boken som 

presenteras på Bok-eventet och om Vygotskijs teori återspeglas i aktiviteterna på Bok-

eventet och i så fall hur.  Varje avsnitt belystes med utgångspunkt i analysteman.   

6.1 Hur planerar och genomför ledarna aktiviteterna på Bok-eventet  
Detta avsnitt tar upp de vuxnas förberedelser inför projektet och Bok-eventet samt hur 

de genomförde och ledde aktiviteterna på Bok-eventet. 

 

Vuxnas förberedelser inför projektet och Bok-eventet 

I intervjun med projektledaren framkommer det att hon förberedde sig genom att 

informera sig om elevernas intressen och om vad som karakteriserar klassen. Hon 

utgick ifrån klassföreståndarens beskrivning av sin klass som en klass med många 

sportintresserade elever. Boken Hålla masken som valdes ut till det tredje Bok-eventet 

kunde med sitt tema om ishockey tillgodose många elevers sportintresse. Utifrån 

intervjusvaren med projektledaren visar det sig att hon var väl insatt i projektets syfte 

som var både att inspirera ungdomar till läsning och att erbjuda dem möjligheter att 

pröva på olika kulturformer. Enligt henne skulle den utvalda boken vara utgångspunkt 

för aktiviteterna men samtidigt ge möjlighet till kreativitet, experimenterande som 

skulle vara roligt och väcka lust. På något sätt har den informationen gått förlorad 

eftersom den inte har förmedlats tillräckligt noggrant och tydligt till eleverna som det 

framkommer i elevsvaren i avsnitt 7.2.1. Ett första möte med projektledaren, 

klassföreståndaren och eleverna i klassen om det kommande läsprojektet och dess syfte, 

där projektledaren eventuellt också kunde berätta om ett exempel från en annan skola 

skulle kanske kunna hjälpa eleverna i att klargöra tankar kring vad som kommer att ske 

på Bok-eventet. I Bok-eventets planeringsskede var enbart ledarna delaktiga. Eleverna 

erbjöds inte möjlighet till att delta i planeringen av Bok-eventet genom att välja bok 

eller aktivitet. Eleverna kan ha upplevt Bok-eventet som något som tillhör skolarbetet 

eftersom de bara blev serverade upplevelse och aktivitet utan att ha möjlighet att 

påverka. Flera forskare påvisar vikten av dialog, interaktion och delaktighet för barnets 

utveckling, inklusive läsförmågans utveckling. Limberg pratar om att det 

emancipatoriska förhållningssättet gynnar elevernas läsning mest (Limberg 2003, s. 63). 

Dressman uttrycker det som att ”elever söker ett utrymme som läsande subjekt” 



28 

 

(Dressman, se Limberg 2003, s. 66). Körling skriver om lärare som vägvisare som 

skapar tid och rum för läsningen (Körling 2003, s. 19). Mina tankar leds till att eleverna 

bör få större inflytande över det som händer på Bok-event eftersom det skulle kunna 

positivt påverka deras läsning och inlärning.  

 

Vuxnas genomförande av Bok-event 

I intervjuerna med projektledaren och dramapedagogen framkommer det att båda var 

flexibla vid genomförandet av Bok-event aktiviteterna genom att stämma av på rasten 

hur de skulle gå vidare med aktiviteterna utifrån klassens reaktioner. Utifrån 

elevintervjuerna visar det sig att eleverna var nöjda med ledarnas sätt att leda 

aktiviteterna samtidigt som deras instruktioner var lätta att förstå. Eleverna upplevde det 

som väldigt positivt att en vuxen deltog jämlikt i aktiviteterna. De uppskattade att en 

vuxen satte sig i samma situation som eleverna befann sig i och utsatte sig själv för 

samma problem som eleverna skulle lösa. Berättandet ur boken upplevdes 

genomgående av eleverna som en inspirerande ingång till boken. Utifrån observationen 

framkommer det att dramapedagogen var en tydlig ledare och utmanande i sitt sätt att 

leda aktiviteterna genom att ge eleverna uppgifter vilka var lite svåra och krävde 

handledning eller samarbete elever emellan. Det framkommer från observationen att 

hon utnyttjade bokens tema som var ”hålla masken” till att ifrågasätta om eleverna 

”håller masken” och uppmanade dem att våga ”tappa masken” på ett utmanande sätt. 

Eleverna gav ingen respons till dramapedagogen och det förklarar jag med att hon inte 

hade en uppbyggd förtroendefull relation till eleverna. För att hennes tydliga 

engagemang för eleverna skulle ha framkallat respons från eleverna hade hon behövt 

vara med på flera Bok-event och byggt upp en relation till eleverna. Projektledaren som 

var med på alla tre Bok-eventen framförde i intervjun att det gick ”trögt att få respons 

från eleverna i början och de var svåra att få igång, men blev bättre och bättre och på det 

tredje Bok-eventet märktes det att det inte var en ovan situation för dem längre”. 

6.2 Hur tar ungdomarna emot aktiviteterna på Bok-event 
I detta avsnitt ska jag relatera mitt insamlade material om hur ungdomarna tog emot 

aktiviteterna på Bok-eventet till Vygotskijs tankar om barns aktivitet samt till studier 

vilka behandlar vikten av elevers intresse och av vuxnas förhållningssätt i 

litteraturförmedlingen. Jag försöker också att belysa sambandet mediebruk och läsning 

av tryckt text. 

6.2.1 Elevernas aktiviteter 

Elevernas aktiviteter på fritiden 

Samtliga intervjuade elever läser på sin fritid. Elin och Jon anser sig vara läsintresserade 

ungdomar och väljer läsning som en frivillig fritidsysselsättning. De läser böcker av 

olika genre. Mats och Per är inte läsintresserade ungdomar och föredrar andra 

fritidsaktiviteter framför läsning. Om Mats läser, läser han helst böcker med fantasy 

som innehåll. Per läser helst om hockey. Andra aktiviteter eleverna håller på med på sin 

fritid är olika sporter, vara ute, titta på TV-serier, chatta på datorn, renovera gamla 

saker, spela dataspel. Det verkar vara små skillnader mellan läsintresserade och icke 

läsintresserade elever när det gäller användning av digitala medier. Läsintresserade 

ungdomar hinner tillbringa tid vid medierna också.  

 

På det tredje Bok-eventet höll eleverna på med dramaövningar och drama som 

fritidssysselsättning har ingen av eleverna uppgett. I boken Hålla masken utövar 

huvudpersonen ishockey och deltar i dramagrupp på sin fritid. Hos Per sammanfaller 

bokens huvudtema som är ishockey med det han själv gillar att titta på och läsa om. En 

av faktorerna vilka påverkar läsupplevelse enligt magisteruppsatsen Läslust- en 
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brinnande känsla i magen av Amira Sofie Sandin är barnets intresse som leder till att 

viljan att läsa uppstår (2004). För Per kändes bokens tema om ishockey närliggande och 

viktigt samtidigt som han var intresserad av ämnet och då väcktes hans lust till att läsa 

boken. Man skulle kunna med hjälp av en enkät kartlägga de områden som eleverna är 

intresserade av inför utformandet av Bok-event aktiviteterna för att möta elevernas 

intressen samt det som är viktigt och närliggande för dem. Och på det sättet 

”skräddarsy” Bok-event för just den gruppen eller klassen av elever. 

 

Flera forskare påvisar några karakteristiska drag för pojkars sätt att vara som kan ha 

betydelse för förmedlandet av läsning för pojkar. Reynold understryker nyttointresset i 

läsning samt att pojkar gärna läser faktaböcker (Reynold, se Limberg 2003, s. 65). 

Betydelsen av fysisk stimulans och tävlingsinställning samt vikten av handling för 

pojkar skriver Sullivan om. Utifrån det fastslår han att teckna, berätta och dramatisera 

om det lästa tilltalar pojkar mer än att bara skriva och samtala om böcker. (Sullivan, 

2004). Mina tankar som väcks i samband med Bok-eventet kretsar kring om det skulle 

gynna ungdomarna om särskilda Bok-event genomfördes med grupper av pojkar och 

flickor. Då skulle man kunna ta större hänsyn till pojkars och flickors specifika 

fritidsintressen, sätt att uttrycka sig, boksmak samt utforma bokval därefter.  

. 

Elevernas förberedelser inför projektet och Bok-eventet 

Enligt Vygotskijs teori är ordet det viktigaste redskapet för tänkandets utveckling. 

Språket hjälper oss att klargöra tankar och utveckla dem (Tänkande och språk 2001, s. 

333). Elevernas tankar inför läsprojektet Bokens alla sidor var olika. Elin tyckte att det 

skulle bli ganska kul att göra något annat på lektionerna än vanligt skolarbete. Jon 

berättade att eleverna inte visste något om detaljerna i projektet. Mats uppfattade det 

som att klassen kommer att göra en särskild grej på särskilda dagar som borde vara kul. 

Per trodde att det kunde bli kul att arbeta med läsprojektet. Huruvida eleverna 

uppfattade att projektet skulle främja deras läsning innan Bok-eventen började är oklart. 

I intervjuerna framkommer det att efter att Bok-eventen har ägt rum uppfattade Elin och 

Per Bok-event som någonting som ville locka ungdomar till läsning däremot gjorde Jon 

och Mats inte det. Det kan tolkas som att eleverna inte hade fått klart för sig vad själva 

projektet skulle gå ut på. Projektledaren själv förstärker den bilden när hon beskriver 

klassen som var ”trög att få respons från i början men att det blev bättre och bättre för 

varje Bok-event”. Enligt henne märktes det först på det tredje Bok-eventet att det blev 

en van situation för eleverna. I observation av det tredje Bok-eventet framkommer det 

att eleverna inte fick någon förklaring till vad dramapedagogen menade med 

dramaövningar. Det kunde innebära ökad osäkerhet inför det kommande och osäkerhet 

inför vad som förväntades av eleven. För att ungdomarna ska förstå vad det 

läsfrämjande projektet Bokens alla sidor går ut på behöver de få en grundlig 

information om projektets syfte samt om tankarna kring aktiviteterna för att bilda sig en 

uppfattning om vad Bok-eventet kan handla om. Exempel från andra skolor kunde 

underlätta bildandet av denna uppfattning. De behöver upplysning om i vilken grad de 

själva kan påverka urvalet av boken samt aktiviteterna på Bok-eventet. Det kan vara 

anledning till att dra in eleverna i planeringen av Bok-eventet. Daniel Lundqvist skriver 

om att eleverna skaffar sig kunskap utanför skolan och befinner sig i en medieverklighet 

som vuxna har svårt att sätta sig in i. Blir gapet mellan barnens och vuxnas värld för 

stor kan det leda till att det blir svårt att ta tillvara på elevernas erfarenheter och 

kunskaper och skapa en stimulerande undervisning. Det kan åtgärdas genom elevernas 

delaktighet och större inflytande över sitt lärande (2007, s. 72-73). 
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6.3 Ungdomars intresse för boken som presenteras på Bok-eventet  
Detta avsnitt behandlar kopplingar mellan boken och aktiviteterna på Bok-eventet samt 

vad som kan inspirera eleven till läsning. 

6.3.1 Kopplingar mellan boken och aktiviteterna på Bok-eventet 

Boken Hålla masken var tema på det tredje Bok-eventet. Elin tyckte att Bok-eventet 

hängde väl ihop med boken eftersom eleverna i klassen fick samarbeta och försöka 

förstå varandra så som huvudpersonen i boken samarbetade med sina kompisar. Jon 

ansåg att Bok-eventet hängde lite ihop med boken. Mats och Per tyckte att Bok-eventet 

hängde ihop med boken. Hur kan det förklaras att alla elever ansåg att aktiviteterna 

hängde ihop med boken men att det bara var Per som läste boken? Förklaringen kan 

ligga i att det blev resultat av flera metoders samverkan hos Per. Att eleverna upplevde 

att aktiviteterna hängde ihop med boken kan förklaras med att dramaövningar 

engagerade flera sinnen samtidigt hos dem och att dramapedagogens sätt att förmedla 

boken genom aktiviteterna hon organiserade eller hennes sätt att leda aktiviteterna 

passade dem. För Per dessutom, som är intresserad av hockey, kändes bokens tema 

närliggande, intressant och verklighetsförankrat och därför valde han att läsa boken. 

Utifrån elevintervjuerna om det första och det andra Bok-eventen framkommer det att 

eleverna inte ansåg att aktiviteterna hade beröringspunkter med de behandlade böckerna 

i större utsträckning. Det resulterade i att varken Jon, Mats eller Per kom ihåg varken 

aktiviteterna på det andra Bok-eventet eller själva boken. Även om ledarna hade klart 

för sig vilka samband det fanns mellan den bearbetade boken och aktiviteterna de 

organiserade med eleverna, förmedlades de inte på ett lättförståeligt sätt till eleverna. 

De kan dels ha legat långt ifrån elevernas erfarenhetsvärld och dels kan problemet ha 

varit i förmedlandet.  Det sista kan ha varit fallet om beröringspunkterna mellan boken 

och aktiviteterna utifrån boken var glasklara för ledarna men ändå inte nådde ut till 

eleverna. Planering av den pedagogiska verksamheten är väldigt viktig för ett bra 

resultat och det ligger implicit i Vygotskij teori eftersom det inte går att driva fram 

utveckling hos eleverna om man inte i förväg har planerat pedagogiska situationer vilka 

ligger i den närmaste utvecklingszonen. Att hitta det unika hos den bearbetade boken 

och belysa det från olika håll på Bok-eventet och samtidigt förmedla det till gruppen av 

ungdomar på ett sätt som fångar ungdomarnas uppmärksamhet för boken skulle 

eventuellt kunna underlättas om aktiviteterna tog utgångspunkt i olika former av 

skärmbruk som ungdomarna använder sig av och känner väl till. Det skulle kunna 

öppna deras ögon för möjligheter att kombinera informationsteknologins potential med 

litteratur. Utifrån Judith Langers literacy-begrepp, som avser elevers färdigheter att 

samtala, reflektera och upptäcka samband mellan olika kunskapsområden och att 

införliva ny erfarenhet med tidigare kunskap, hade det varit bra om återkopplingar till 

boken i form av samtal och reflektioner hade ingått i Bok-event (Langer, se Lindö 2005, 

s. 13). Förutsättningar för det skulle kunna vara att flera Bok-event behandlade samma 

bok. Louise Rosenblatt hävdar vikten av personligt färgade samtal kring en bok för att 

det leder till nya perspektiv i att förstå världen (Rosenblatt, se Lindö 2005, s. 13). Bok-

event om en bok skulle kunna återkomma flera gånger för att utöver olika skapande 

aktiviteter erbjuda eleverna möjligheter till boksamtal och reflektioner. Läsprojekten 

beskrivna i kapitlet 1.2 Bakgrund beskriver flerårigt läsfrämjande arbete där resultaten 

började visa sig efter många träffar med berättande, samtal, bokprat och 

erfarenhetsutbyte. Till skillnad från dessa projekt riktas Bok-event mot en klass en, två 

eller tre gånger och detta kan vara en anledning till att det är svårt att se någon 

läsfrämjande påverkan.   

 

Det tredje Bok-eventet inleddes med fritt berättande ur boken. Berättandet skedde i jag- 

form. Elin och Jon tyckte att berättandet i jag- form var jättebra och gjorde att de kunde 
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leva in sig i boken. Elin påpekade att det gav en annorlunda upplevelse av boken än när 

man läser en bok själv. Jon ansåg att ledaren berättade för fort. Enligt magisteruppsatsen 

Läslust- en brinnande känsla i magen av Amira Sofie Sandin (2004) är förståelsen av 

berättelsen en av faktorerna vilka samspelar i läsupplevelsen. Att en elev ansåg att 

ledaren pratade för fort när hon berättade bokens handling kan ha lett till att eleven inte 

förstod berättelsen helt och hållet. Ledarens berättande skulle kunna kombineras med 

högläsning av utvalda delar av boken. Enligt Rigmor Lindö är högläsning ett av sätten 

att ge eleverna nya läsupplevelser och vidga deras erfarenhetsvärld (2005, s. 14-17). 

Lindö påvisar att vuxna kan framkalla läslust genom att skapa återkommande lässtunder 

(2005, s. 217-218). För det lässtimulerande projektet Bokens alla sidor innebär det att 

det man bara hunnit med att snudda vid på Bok-eventet i klassen skulle man fortsätta 

med så att lässtunder skulle återkomma. 

 

Skapelser av fantasin byggs upp av detaljer i verkligheten utifrån en människas tidigare 

erfarenheter skriver Vygotskij i boken Fantasi och kreativitet i barndomen (2002,s.17). 

Det verkar som att utöver det unika i boken, behöver ingångar till bokens handling och 

karaktärer framhävas utifrån elevernas erfarenheter och upplevelsevärld. Dysthe 

understryker, i Vygotskijs anda, att bra undervisning liknar leken eftersom den ger 

utrymme för att elevers kreativitet utvecklas (Dysthe 2003, s. 887-88). Om jag överför 

tanken på Bok-event vore det önskvärt om Bok-event hade fler likheter med ungdomars 

fritidsaktiviteter än med vuxenstyrt skolarbete. Det som kännetecknar läsmiljöer vilka 

gynnar läsning är enligt Skolverkets rapport Vad händer med läsningen En 

kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige mellan åren 1995 och 2007 ämnes- 

övergripande teman som utgångspunkt för samtal och dramatisering eller miljöer där 

elevernas gemensamt skrivna texter används på olika sätt i undervisningen (Herder, 

Lindgren, Einarsson & Håkansson 2007). Det läsfrämjande projektet Bokens alla sidor 

skulle kunna läggas upp ämnesövergripande. Moment med arbete kring elevernas 

gemensamt skrivna texter skulle också kunna planeras in i Bok-event aktiviteterna. 

Möjligheterna information - och kommunikationsteknologin erbjuder, skulle i detta 

sammanhang kunna utnyttjas mer eftersom nyckeln till ungdomars erfarenhet och 

intresse kan ligga där. Flera forskare påvisar det. Peurell skriver om att läsförmågan bör 

undersökas i ett vidare sammanhang, inte bara genom läsning av tryckta texter. Elevers 

eget skrivande och medverkan i olika forum på Internet bör tas på allvar. (Peurell, 

2004). Magnus Persson påvisar att läsande bör utgå ifrån elevers gamla erfarenheter, 

problematisera och utmana dem och sätta dem i sociala och historiska sammanhang 

(2000, s. 49). Genom att själva uttrycka sig genom möjligheterna information - och 

kommunikationsteknologin erbjuder, skulle eleverna kunna förändra och anpassa sin 

bild av verkligheten. I Bok-event skulle man kunna låta ungdomar uttrycka sig genom 

att skapa musik, film, animation osv. med hjälp av olika tekniker.  Genom att närma sig 

ungdomars uttryckssätt skulle deras erfarenheter och färdigheter på IT-området kunna 

lyftas fram. Eleverna skulle kunna erbjudas möjlighet att visa sina, för skolan dolda 

färdigheter, vilka inte kommer fram annars i skolarbetet. Situationer där läraren kunde 

lära sig något av eleverna skulle kunna skapas. Alla intervjuade elever uppgav att de i 

någon form använder sig av skärmbruk på fritiden och det kan innebära en hel del 

läsning på skärm. Därför skulle aktiviteterna i Bok-event i högre grad kunna utgå ifrån 

elevernas erfarenheter och kunskaper på IT-området. Samtidigt är det viktigt att 

elevernas intresseområden återspeglas i bokens tema och i aktiviteterna utifrån boken. 

Teman som berör och är närliggande skulle man kunna kartlägga i Bok-events 

planeringsskede.  

 

Louise Limberg återger tre olika förhållningssätt i litteraturundervisningen i sin bok 

Skolbibliotekets pedagogiska roll där det emancipatoriska förhållningssättet framstår 
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som sättet vilket gynnar elevers läsning mest. Utifrån det borde eleverna tillfrågas när 

det gäller bokvalet till Bok-eventet utan att styra eller kontrollera elevers val (2003, s. 

65). Elevernas inte alltför stora intresse för boken i Bok-eventet kan förklaras med att 

boken valdes ut av de vuxna i projektet. Det kan resultera i att eleverna uppfattar 

läsning av boken som något som hör till skolarbetet och därför tar avstånd från att 

frivilligt läsa boken. En annan möjlig förklaring till varför eleverna inte visade större 

intresse för den utvalda boken kan ligga i att Bok-eventet skedde på skoltid i en vanlig 

lärosal och det förknippade eleverna med skolarbete. Avsikten med det läsfrämjande 

projektet Bokens alla sidor enligt projektbeskrivningen på Länsbibliotekets hemsida är 

att Bok-eventen genomförs efter skoltid, alltså på elevernas fritid och som lovaktivitet 

(Länsbiblioteket i Östergötland, 2009). Skolor, fritidsgårdar och föreningar används 

som ingångar till aktiviteterna. Om Bok-eventen skulle erbjudas ungdomarna på fritiden 

av bibliotek skulle gruppen av anmälda ungdomar förmodligen bestå av redan 

läsintresserade ungdomar vilka inte känner varandra. Genom att vända sig till en klass i 

skolan är elevgruppen given och består av både läsintresserade och icke läsintresserade 

elever, både pojkar och flickor. Det optimala vore kanske en kombination av metoderna 

där Bok-eventet skulle kunna vara riktat mot en klass men genomfört utanför skolans 

lokaler, på en fritidsgård eller bibliotek. Bland projekt beskrivna i kapitlet 2.1 Andra 

projekt som prövar nya vägar till läsning organiseras lässtimulerande arbete i 

stadigvarande fysiska miljöer vilka ger förutsättning för långsiktighet. Flera miljöer 

beskrivna där är utformade med tanke på lässtimulerande verkan och liknar inte alls 

skolmiljön. På litteraturhuset LesArt i Berlin kan man uppleva böckernas atmosfär med 

flera sinnen genom att lyssna, lukta, se, smaka och känna. Miljöer ur böckernas värld, 

verkstäder, medierum osv. underlättar organiserandet av aktiviteter och inbjuder till 

upplevelser. (Rouvel 2003, s. 2-10).  Informationen till eleverna om det läsfrämjande 

projektet och dess syfte samt information om elevers möjligheter till att vara delaktiga 

och aktiva i projektet och på vilket sätt de kan vara det är avgörande för att elevers 

intresse ska kunna väckas och behållas.  

 

Vad kan inspirera eleven till läsning 

Elin, Mats och Per blir inspirerade till läsning om någon berättar för dem ur en bok och 

slutar berättandet vid en spännande del. Elin lockas till läsning även om hon tittar på en 

film som grundas på en bok, för då vill hon läsa boken filmen handlade om. Jon tyckte 

att det var svårt att svara på frågan. Ytterligare förklaring om vad som var svårt fick jag 

inte av eleven så jag tolkade det som att antingen var frågan för abstrakt för eleven eller 

så kunde eleven inte sätta ord på vad han upplevde. Per brukar läsa den kortfattade 

beskrivningen om boken på dess baksida samt blir inspirerad till läsning av en 

spännande framsida på boken.  

 

Projektledaren agerade enligt Vygotskijs teori när hon inspirerade eleverna genom att 

berätta fritt i jag- form utifrån boken. Hon kunde påverka eleverna genom att sätta sin 

personliga prägel på berättandet. Berättelsen förmedlades till eleverna genom ord och 

aktivitet. Leif Strandberg skriver i boken Vygotskij i praktiken Bland plugghästar och 

fusklappar att utifrån Vygotskijs tankar kan våra möten med omvärlden beskrivas 

genom mediering. Aktivitet med verktyg och tecken föregår inre tankearbete (2008 s. 

11).  

 

Elin och Per uppfattade Bok-event som någonting som ville locka ungdomar till läsning 

däremot gjorde Jon och Mats inte det. Varken Elin, Jon eller Mats har läst någon av de 

presenterade böckerna. Elin och Mats tänker läsa boken Hålla masken. Per håller på och 

läser boken eftersom han är intresserad av hockey och boken berättar på ett spännande 

sätt om det. I intervjusvaren framkom det att Per var en icke läsintresserad elev. Att han 
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blev inspirerad till att läsa boken Hålla masken kan förklaras med att bokens ämne som 

var ishockey sammanföll med det han var intresserad av att läsa om. Flera studier 

poängterar vikten av vuxnas öppenhet och tillåtande attityd när det gäller elevernas val 

av litteratur till läsning. För att möta elevernas intressen, förväntningar, förhoppningar 

och idéer kunde eleverna ha blivit tillfrågade i projektets tidiga skede om sina förslag på 

läsvärda böcker och om hur de hittar bra böcker. Eleverna skulle kunna uppleva att de 

bidrog med någonting värdefullt om Bok-eventet bearbetade en bok eller flera böcker 

som föreslagits av en elev eller grupp av elever. Utifrån elevernas förslag skulle böcker 

kunna röstas fram. Enligt magisteruppsatsen Läslust- en brinnande känsla i magen är 

bokvalet en av de faktorer som påverkar barns läsupplevelse (Sandin 2004). Det faktum 

att de vuxna i projektet valde ut böckerna kunde upplevas av eleverna så att vuxna 

visste bättre än de själva vad de skulle tycka om att läsa. Det kan förklara det låga 

antalet elever som har lånat boken för läsning. 

6.4 Återspeglas Vygotskijs teori i aktiviteterna på Bok-eventet och i så 

fall hur?   
Detta avsnitt inleder jag med att först presentera projektledarens och dramapedagogens 

kännedom om Vygotskijs teori och dess följder på analysen. På intervjufrågan om 

projektledaren och dramapedagogen kände till Vygotskijs teori svarade projektledaren 

att hon hade läst om Vygotskijs pedagogik och tyckte mycket om hans idéer. 

Dramapedagogen kunde inte påminna sig om just Vygotskijs pedagogik men säger att 

hon under åren har tagit del av många olika idéer. Hon uteslöt inte att hon träffat på 

Vygotskijs idéer i något sammanhang. Jag har valt att använda mig av Vygotskijs teori 

för att hitta ingångar till analysen i min uppsats. Jag kunde vid flera tillfällen se 

Vygotskijs teori återspeglas i ledarnas uttalanden och deras agerande i samspelet med 

eleverna. En möjlig förklaring till detta kan vara att Vygotskijs teori är djupt förankrad i 

dagens pedagogik. Genom att vara medveten om det försökte jag behålla min öppenhet 

gentemot mitt insamlade material. Kapitlet behandlar interaktionen mellan ledaren och 

eleverna och interaktionen och samarbetet mellan eleverna utifrån Vygotskijs teori. 

6.4.1 Interaktion mellan ledaren och eleverna 

Två vuxna ledde Bok-eventet. Dramapedagogen styrde aktiviteterna medan 

projektledaren var med i en av grupperna och deltog i aktiviteterna tillsammans med 

eleverna. I boken Vygotskij i praktiken Bland plugghästar och fusklappar poängterar 

Leif Strandberg att en framgångsrik lärandemiljö grundas i ömsesidig aktivitet mellan 

läraren och eleverna. Interaktionerna kan vara av många olika slag som samtal, 

samspråk, resonemang, diskussion, berättelser, chattande, gemensamt musicerande 

m.m. Interaktionen är av god kvalitet när relationen mellan eleven och läraren 

kännetecknas av jämlikhet, hjälpsamhet, problemlösande, utmanande, bidragande, 

kompletterande, generositet och är rik på känslor (2008 s. 54). Projektledaren som 

arbetade med samma uppgifter som eleverna var jämlik med dem, löste uppgifter och 

skapade tillsammans med dem och kunde inspirera dem. Jag uppfattar att det gagnade 

eleverna att två vuxna delade på ledningsansvaret för Bok-eventet.  

 

Med utgångspunkt i Vygotskijs teori stimuleras barnets utveckling av att samspelet 

mellan läraren och eleven kännetecknas av både ömsesidighet och olikhet. På 

observationen framkom det tydligt att trots lekfullhet i dramaövningarna tillsammans 

med eleverna, behöll dramapedagogen sin vuxna hållning och strävade inte efter att bli 

”kompis” med eleverna. Genom att fråga efter förslag och elevernas åsikter (övning 4 

och 5) tog hon eleverna på allvar och höll deras motivation vid liv. Enligt Vygotskij 

sker utveckling hos barnet genom att hon/han får ta sig an uppgifter vilka ligger i den 

närmaste utvecklingszonen dvs. uppgifter vilka är lite svårare än vad eleven kan lösa 
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själv på egen hand. Observationen visade att eleverna fick chansen att ta ett steg framåt 

i utvecklingen genom att de fick uppgifter vilka var lite för svåra men de kunde lösa 

uppgifterna genom samarbete med projektledaren som visade exempel på hur man 

kunde göra när hon var med i alla övningar. Elin sa att hon vågade göra saker eftersom 

de vuxna visade hur man skulle göra och att deras instruktioner var lätta att förstå. Per 

tyckte att en del uppgifter var svåra men att eleverna fick mer hjälp när en vuxen var 

med i aktiviteterna. Mats var nöjd med de vuxnas sätt att leda aktiviteterna och att deras 

instruktioner var lätta att förstå.  

 

Enligt Vygotskij främjar en lekfull undervisning elevernas kreativitet. Observationen 

visade att aktiviteterna dramapedagogen organiserade var lekfulla (övning 2), 

uppmuntrade till spontanitet (övning 4) och i övningar 6, 7 och 8 kunde eleverna skapa 

något nytt, förändra och kombinera. Enligt Vygotskij utvecklas kreativitet stegvis bland 

annat genom insamlandet av ny erfarenhet. Observationen visade också att eleverna fick 

chans att vidga sin erfarenhet när de fick ta del av bokens huvudpersons livsöde samt 

när de höll på med dramaövningar. Kopplingar till elevernas erfarenhet skulle kunna 

vara tydligare om Bok-eventet ledde till samtal och erfarenhetsutbyte. 

 

Modern pedagogik som utgår från Vygotskijs utvecklingspedagogiska tankar betonar 

växelspelet mellan yttre och inre aktivitet. Yttre aktiviteter är livliga, ljudande 

aktiviteter medan inre aktiviteter kännetecknas av tystnad och avskildhet (Strandberg, 

2008 s.116). Observationen beskriver dramapedagogens sätt att leda aktiviteterna som 

fartfylld i de övningarna som krävde det (övning 2 och 4) och lugnare i de övningarna 

vilka byggde på samtal med eleverna och stegvis utformning av t.ex. statyerna (övning 

7 och 8).  

 

Vygotskijs teori understryker betydelsen av barns motivation, intresse och aktivitet som 

utgångspunkter i pedagogiska situationer. Observationen visade att alla elever deltog i 

dramaaktiviteterna men däremot var det inte många som blev inspirerade till läsning av 

boken. För att aktiviteterna på Bok-event skulle kunna främja barnens utveckling, 

synnerhet läsförmågan, borde elevernas intressen på läsningens område lyftas fram mer. 

6.4.2 Interaktion och samarbete mellan elever 

Utifrån Vygotskijs teori sker inlärning hos barn genom att barnet är delaktigt i kulturen. 

På Bok-event fick barnen ta del av en skönlitterär boks innehåll samt vara delaktiga i 

olika kroppsliga dramaövningar. Barnet utvecklas när det samarbetar med en kamrat 

också, om uppgiften ligger i hans närmaste utvecklingszon enligt Vygotskij. Det 

framkom på observationen att eleverna samarbetade med varandra genom att titta på 

vad kompisen gjorde, pratade med varandra om olika lösningar av uppgiften (övning 7 

och 8) och inspirerade varandra genom att framföra kreativa synpunkter till mer 

uttrycksfulla statyer (övning 7 och 8). Samarbetet mellan eleverna skulle ha kunnat 

utvecklas genom att eleverna arbetade vid flera tillfällen med samma bok. Då skulle 

man hunnit med att lyfta fram elevers speciella förmågor, kunskaper och intressen. Det 

skulle kunna utöka elevernas möjligheter att lära av varandra. 

7. SLUTSATSER 
I detta kapitel presenterar jag mina slutsatser med utgångspunkt i uppsatsens 

frågeställningar: Hur planerar och genomför ledarna aktiviteterna på Bok-eventet? Hur 

tar ungdomarna emot aktiviteterna på Bok-eventet? Blir ungdomarna intresserade av 

boken som presenteras på Bok-eventet? Återspeglas Vygotskijs teori i aktiviteterna på 

Bok-eventet och i så fall hur? Jag kom fram till slutsatserna genom att urskilja delar av 
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Bok-event vilka upplevdes som lässtimulerande av eleverna och genom att belysa det 

som utifrån forskningen och teorin visade sig mindre bra. Jag vill samtidigt framhålla 

att mina slutsatser inte kan betraktas som en del i en utvärdering av Bokens alla sidor 

som läsfrämjande metod. Syftet med denna uppsats var att undersöka om det 

läsfrämjande projektet Bokens alla sidor genom aktiviteter i Bok-event fungerade som 

lässtimulerande metod i en högstadieklass. Uppsatsens ringa omfång tillåter inte 

generaliseringar om Bokens alla sidor som lässtimulerande metod. Jag avslutar kapitlet 

med slutsatser om uppsatsens syfte. Utifrån uppsatsens slutsatser skrev jag 

rekommendationer inför framtida Bok-event (Bilaga 3). 

7.1 Hur planerar och genomför ledarna aktiviteterna på Bok-eventet?   
Två vuxna ledare deltog i Bok-eventet. Den ena var projektledaren för det läsfrämjande 

projektet Bokens alla sidor och hon var väl insatt i projektets syfte. Under Bok-eventet 

var det hon som berättade bokens handling i jag- form för klassen samt deltog i 

övningarna sida vida med eleverna. Den andra vuxna ledaren var en dramapedagog som 

ledde aktiviteterna och visade tecken på att vara en tydlig ledare som utmanade 

eleverna. Ledarna förberedde sig genom att informera sig om elevernas intressen samt 

om vad som kännetecknar klassen. Projektledaren bestämde valet av boken till Bok-

eventet. Under Bok-eventet var ledarna lyhörda för elevernas åsikter och samspelade 

med eleverna. De uppmuntrade eleverna till samarbete. 

7.2 Hur tar ungdomarna emot aktiviteterna på Bok-eventet? 
Eleverna deltog alla i aktiviteterna på Bok-eventet. Undersökningens resultat visar inte 

på någon skillnad mellan hur läsintresserade och icke läsintresserade elever tog emot 

aktiviteterna på Bok-eventet. Att aktiviteterna hade som syfte att väcka elevers läslust 

för boken var inte klart för eleverna. En del av aktiviteterna på Bok-event svarade mot 

elevernas andra behov. Det framkommer i intervjun med Elin som får chans att lära 

känna nya klasskamrater genom dramaövningar. Några av övningarma blev 

inledningsövningar till övningar vilka hade tydliga kopplingar till boken eller hade som 

syfte att elevegruppen skulle slappna av och komma igång. I observationen kan man 

utläsa att inte alla dramaövningar hade klara och tydliga kopplingar till boken. De kan i 

sin tur ha varit utvecklande för eleverna men eleverna verkade inte koppla samman dem 

med boken. Det visade sig på observationen att vissa övningar handlade om att 

ungdomar ska våga ”tappa masken” och våga stå emot grupptrycket utan att det tydligt 

kopplades till boken. Eleverna hade det inte klart för sig att de kunde läsa om det i 

boken. Eleverna var varken införstådda med vad som skulle komma att ske på Bok-

eventet eller dess syfte. De var inte delaktiga varken i urvalet av boken eller i 

planeringen av aktiviteterna. Aktiviteterna skedde på skoltid i klassrumssituation.  

7.3 Blev ungdomarna intresserade av boken som presenterades på 

Bok-eventet?  
Alla fyra intervjuade ungdomar ansåg att aktiviteterna på Bok-event hängde ihop med 

boken. Det var en icke läsintresserad elev som valde att läsa boken med motiveringen 

att bokens tema handlade om hans intresse. Eleverna uppgav att det fria berättandet i 

jag- form ur boken var viktigt för upplevelsen av boken. Hur kan man förklara det att 

bara en elev läste boken? Förklaringen kan ligga i att de vuxna valde ut boken och 

aktiviteterna och att eleverna kände sig passiviserade och icke engagerade. De kan ha 

upplevt Bok-event som något som trots allt hör till skolarbetet där de bara blir serverade 

olika aktiviteter.  
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7.4 Återspeglas Vygotskijs teori i aktiviteterna på Bok-eventet och i så 

fall hur? 
Vygotskijs teori har återspeglats i aktiviteterna på Bok-eventet på flera sätt. Samspelet 

mellan vuxna och barn kännetecknades av ett demokratiskt sätt att bemöta eleverna. 

Eleverna ställdes inför lagom svåra uppgifter vilka de kunde lösa genom handledning 

eller genom samarbete med jämnåriga. För att lösa uppgiften behövde de prata med 

varandra, lyssna på varandras lösningsförslag och önskemål samt komma fram till ett 

gemensamt resultat. Eleverna fick delta i lekfulla, kreativa aktiviteter. Aktiviteterna 

växlade mellan yttre och inre aktiviteter. Ledaren förmedlade berättelsen till eleverna 

genom fritt berättande. Ledaren visade ett utmanande sätt att leda aktiviteterna. 

7.5 Uppsatsens syfte 
Syftet med min uppsats var att undersöka om det läsfrämjande projektet Bokens alla 

sidor genom aktiviteter i Bok-event fungerade som lässtimulerande metod i en 

högstadieklass. Metodens påverkan på elevers läsning av den utvalda boken visade sig 

vara begränsad. Möjliga förklaringar till det ligger i att eleverna inte hade inflytande på 

val av boken och aktiviteterna, att de inte var välinformerade om projektets syfte och 

införstådda med vad som skulle komma att ske på Bok-eventet och det resulterade i att 

de inte var väl förberedda för Bok-eventet. Eftersom Bok-eventet skedde på skolan 

under lektionstid kan det ha uppfattats av eleverna som skolrelaterad aktivitet. 

Sambanden mellan boken och aktiviteterna var inte tydliga för eleverna även om de 

fanns i vissa övningar. Ett Bok-event om en bok gav inte tillräckligt med tid och 

möjlighet för att kopplingar mellan boken, aktiviteterna och elevers erfarenhet skulle 

kunna utvecklas. I det fallet bokens tema sammanföll med en elevs intresseområde, 

resulterade det i att eleven läste boken. Mina slutsatser är att Bokens alla sidor genom 

aktiviteterna på Bok-event skulle kunna ingå som en del i en läsfrämjande metod och 

kombineras med andra moment. I en sådan metod skulle fritt berättande ur boken kunna 

sammankopplas med högläsning, Bok-eventen skulle kunna pågå under en längre tid 

och organiseras genom ingångar till boken med flera kulturella uttryckssätt utifrån 

elevers intresse, kunnande och kompetenser och leda till samtal och erfarenhetsutbyte. 

Elevernas aktiviteter skulle kunna ledas av två ledare där den ena deltar i själva 

aktiviteterna. Eleverna skulle kunna få större inflytande på alla delar vilka ingick i 

projektet med möjlighet att lyfta fram och visa områden de är bra på och kanske lära 

sina kamrater eller lärare bättre. Återkommande Bok-event skulle kunna ge ungdomar 

möjlighet till att fördjupa sig  i den utvalda bokens värld så att den ska kunna beröra och 

motivera till läsning.  

 

Uppsatsens slutsatser försöker sätta undersökningsproblemet, ungdomars läsande, i ett 

helhetsperspektiv. De tar sin utgångspunkt i undersökningsresultaten och belyser dessa 

utifrån teorin och forskningen om ungdomars läsande. I slutsatserna försöker jag 

sammanföra Bok-event både med de beprövade läsfrämjande metoderna som boksamtal 

och högläsning och med vikten av elevers delaktighet i processen.  

8. EGNA REFLEKTIONER OM DEN VALDA METODEN 
Arbetet med den här uppsatsen har sitt ursprung i mina egna intressen för barn, läsning 

och skapande aktiviteter. Det har varit berikande och lärorikt.  Jag anser att Vygotskijs 

teori var en bra vald och rik utgångspunkt för analyserna av Bok-event framför allt för 

att den är så djupt förankrad i dagens pedagogik. 

 

De valda metoderna, observation, elevintervjuer och telefonintervjuer med 

projektledaren och dramapedagogen har fungerat väl eftersom jag har kunnat analysera 
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intervjusvaren och dra slutsatser till min uppsats. Omfånget av uppgifterna i uppsatsen, 

att beskriva en observation och göra fyra kvalitativa intervjuer med elever samt två 

telefonintervjuer med vuxna känns rimligt och det insamlade materialet möjligt att 

analysera. Samtidigt måste man ta i beaktande att det är ett begränsat antal 

elevintervjuer som ligger till grund för slutsatserna tillsammans med intervjusvar från 

två vuxna respondenter och observationsmaterial från ett Bok-event. Det går inte att dra 

generella slutsatser ur ett begränsat material. Genom att intervjua ett begränsat antal 

informanter har jag däremot kunnat gå någorlunda på djupet med att besvara mina 

frågeställningar. Att intervjua tonåringar var inte det lättaste eftersom mina informanter 

var fåordiga och tröttades snabbt ut av situationen. 

 

Jag anser att undersökningen har hög validitet eftersom undersökningsresultaten och 

uppsatsens slutsatser överenstämmer med existerande kunskaper om ungdomars 

läsande, kulturella uttryckssätt och vikten av ungdomars delaktighet. På frågan om 

någon annan genomför undersökningen, kommer han/hon fram till samma resultat och 

drar samma slutsatser? Svaret på den frågan skulle tala om undersökningens 

tillförlitlighet. Vidare forskning skulle kunna besvara den frågan.  

 

För att vara kritisk mot min egen observation kan jag ställa frågan om jag befann mig 

vid rätt grupp vid rätt tillfälle och i hur stor omfattning jag som observatör blev 

påverkad av miljön? Det går inte att komma ifrån att tillfälligheterna i form av elevernas 

stämning, lynne och trötthet just dagen då observationen av klassen samt 

elevintervjuerna ägde rum spelade en viss roll för observationens och intervjuernas 

utfall.  

 

Mina resonemang är präglade av mina värderingar som förskollärare och bibliotekarie i 

ett välfärdssamhälle på 2000-talet. Läsaren får avgöra själv om min uppsats heuristiska 

kvalitet dvs. om framställningen av projektet Bokens alla sidor genom Bok-event i 

klassen får läsaren att se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt? (Starrin& 

Svensson 2001, s. 180). 

8.1 Förslag på vidare forskning 
Bok-event som läsfrämjande metod skulle kunna analyseras utifrån en annan teoretisk 

ansats t.ex. Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna. Med hjälp av 

teoretisk triangulering skulle aktiviteterna och bokens roll kunna belysas på Bok-event 

ur ett annat teoretiskt perspektiv (Starrin & Svensson 2001, s. 181). 

 

För att se om någon annan som genomför undersökningen kommer fram till samma 

resultat och drar samma slutsatser skulle Bok-event kunna organiseras på liknande sätt 

som den i undersökningen med elever i samma åldersgrupp en gång till. 

 

Det vore intressant att organisera Bok-event utifrån premisserna i uppsatsens slutsatser 

och följa upp deras läsfrämjande verkan. 

9. SAMMANFATTNING 
Den här uppsatsen handlar om ett läsfrämjande projekt riktat mot ungdomar som 

genomfördes i en klass på en högstadieskola där jag arbetar som skolbibliotekarie. 

Projektet heter Bokens alla sidor och dess syfte är att stimulera ungdomar till läsning 

genom Bok-event där ungdomar får möjlighet att möta en bok genom skapande 

aktiviteter av varierande slag vilka leds av olika kulturarbetare. Jag kom i kontakt med 

projektet när Länsbiblioteket i Östergötland anordnade ett Bok-event för verksamma 
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bibliotekarier i länet för att bekanta dem med projektet. I många år har jag arbetat som 

förskollärare med stort intresse för barns skapande aktiviteter. Jag såg Bok-event som 

en möjlighet att förena skapande verksamhet med läsfrämjande arbete på bibliotek. 

Därför tog jag som skolbibliotekarie initiativet till att organisera Bok-event på skolan 

där jag arbetar. Alla elever lånar inte självmant skönlitterär läsning på skolbiblioteket 

och jag blev nyfiken på om Bok-event skulle kunna bli ett sätt att locka ungdomar till 

läsning och om de kan ledas till en bok genom olika ingångar till texten vilka grundas i 

skapande aktiviteter och upplevelser? 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det läsfrämjande projektet Bokens 

alla sidor och aktiviteter i Bok-event kan fungera som lässtimulerande metod i en 

högstadieklass. 

 

De frågeställningar som har legat till grund för uppsatsen är: 

- Hur planerar och genomför ledarna aktiviteterna på Bok-eventet? 

- Hur tar ungdomarna emot aktiviteterna på Bok-eventet? 

- Blir ungdomarna intresserade av boken som presenteras på Bok-eventet? 

- Återspeglas Vygotskijs teori i aktiviteterna på Bok-eventet och i så fall hur? 

 

Som bakgrund till ämnet har jag återgett två läsfrämjande projekt vilka har beskrivits i 

litteraturen som lyckade. Dessutom har jag redogjort för några litteraturhus i utlandet 

vilka erbjuder lässtimulerande miljöer samt läsfrämjande aktiviteter. Som vidare 

inledning till ämnesområdet och som diskussionsunderlag till undersökningsresultaten 

har jag presenterat tidigare forskning om sambandet mellan läsförmåga och läslust samt 

om vad ungdomars läsning i tonåren kännetecknas av. 

 

Uppsatsens teoretiska bakgrund bygger på Lev Vygotskijs sociokulturella teori, där 

människan är en aktiv, social och handlande varelse som utvecklas genom social 

gemenskap.  

 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning med avsikt att fånga nyanserade 

processer som elevernas upplevelser, skapande aktivitet, samspel mellan elever och 

mellan elev och vuxen och använde mig av observation och kvalitativa intervjuer. 

Observationen jag genomförde var öppen, direkt och hade låg grad av struktur med 

syfte att inhämta så mycket information som möjligt om elevernas aktiviteter i Bok-

event situationen. Efter att ha intervjuat eleverna kunde jag koppla samman vad 

eleverna sa i intervjun med vad de gjorde i praktiken. Intervjuerna med fyra elever 

efterliknade ett samtal om det de varit med om och följde en intervjuguide där frågorna 

gav möjligheten att följa upp idéer och sondera svar. Jag antecknade elevernas svar 

istället för att spela in de för att informanten inte skulle hämmas av 

inspelningsutrustningen. Jag gjorde två telefonintervjuer med ledarna på Bok-eventet. 

Den ena informanten var projektledaren för projektet Bokens alla sidor och den andra 

var en dramapedagog som ledde det observerade Bok-eventet. Intervjuns samtalsämnen 

lämpade sig för telefonintervju eftersom vi pratade om Bok-eventet jag själv var med 

på. Min förförståelse i den här undersökningen grundades i Vygotskijs teori som jag 

ville pröva mot verkligheten i en Bok-event situation. För att få svar på mina 

frågeställningar och undersöka sambandet mellan Bok-event aktiviteten och själva 

boken försökte jag att identifiera två avgränsade grupper av elever dvs. läsintresserade 

samt icke läsintresserade elever till min undersökning. Med läsintresserade elever menar 

jag elever vilka läser självmant på fritiden och där läsning kan räknas som deras 

huvudsakliga fritidsintresse. Med icke läsintresserade elever menar jag elever vilka 

också läser fast läsning inte är deras huvudsakliga fritidsysselsättning. Analysteman 
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vilka har utkristalliserats i intervjuerna och observationen av ett Bok-event har jag 

belyst utifrån Vygotskijs teori.  Analysteman var följande: elevernas aktiviteter, 

kopplingar mellan boken och aktiviteterna, interaktion mellan ledaren och eleverna 

samt interaktion och samarbete mellan elever.  

     

Redovisningen av intervjuer med eleverna tematiseras kring områden: elevernas 

fritidsintressen, elevernas tankar inför läsprojektet, elevernas tankar om boken och 

aktiviteterna på Bok-eventet samt om Bok-event som inspiration till läsning. 

Intervjuerna med de vuxna ledarna tematiserades kring områden: respondenternas 

bakgrund och utbildning, respondenternas erfarenheter i arbete med ungdomar samt 

respondenternas tankar kring läsprojektet Bokens alla sidor och Bok-event.  

 

Två av klassens elever lånade med sig den utvalda boken hem. Av fyra intervjuade 

elever har en icke läsintresserad elev börjat läsa boken innan intervjun. I hans fall 

sammanföll bokens tema med hans intresseområde. Undersökningens resultat visar inte 

på någon skillnad mellan hur läsintresserade och icke läsintresserade elever tog emot 

aktiviteterna på Bok-eventet. Alla fyra intervjuade ungdomar ansåg att aktiviteterna på 

Bok-event hängde ihop med boken. Det fanns flera beröringspunkter mellan 

aktiviteterna på Bok-event och Vygotskijs teori. Samspelet mellan vuxna och barn 

kännetecknades av ett demokratiskt sätt att bemöta eleverna. Eleverna ställdes inför 

lagom svåra uppgifter vilka de kunde lösa genom handledning eller genom samarbete 

med jämnåriga. För att lösa uppgiften behövde de prata med varandra, lyssna på 

varandras lösningsförslag och önskemål samt komma fram till ett gemensamt resultat. 

Eleverna fick delta i lekfulla, kreativa aktiviteter. Aktiviteterna växlade mellan yttre och 

inre aktiviteter. Ledaren förmedlade berättelsen till eleverna genom fritt berättande.  

 

Genom att urskilja delar av Bok-event som upplevdes som lässtimulerande av eleverna 

och genom att förbättra det som utifrån forskningen och teorin visade sig mindre bra 

kom jag fram till följande slutsatser. Metodens påverkan på elevers läsning av den 

utvalda boken visade sig vara begränsad. Möjliga förklaringar till det ligger i att 

eleverna inte hade inflytande på val av boken och aktiviteterna, att de inte var 

välinformerade om projektets syfte och införstådda med vad som skulle ske på Bok-

eventet och det resulterade i att de inte var väl förberedda för Bok-eventet. Eftersom 

Bok-eventet skedde på skolan under lektionstid kan det ha uppfattats av eleverna som 

skolrelaterad aktivitet. Sambanden mellan boken och aktiviteterna var inte tydliga för 

eleverna även om de fanns i vissa övningar. Ett Bok-event om en bok gav inte 

tillräckligt med tid och möjlighet för att kopplingar mellan boken, aktiviteterna och 

elevers erfarenhet skulle kunna utvecklas. I det fallet bokens tema sammanföll med en 

elevs intresseområde, resulterade det i att eleven läste boken. Mina slutsatser är att 

Bokens alla sidor genom aktiviteterna på Bok-event skulle kunna ingå som en del i en 

läsfrämjande metod och kombineras med andra moment. I en sådan metod skulle fritt 

berättande ur boken kunna sammankopplas med högläsning, Bok-eventen skulle kunna 

pågå under en längre tid och organiseras genom ingångar till boken med flera kulturella 

uttryckssätt utifrån elevers intresse, kunnande och kompetenser och leda till samtal och 

erfarenhetsutbyte. Elevernas aktiviteter skulle kunna ledas av två ledare där den ena 

deltar i själva aktiviteterna. Eleverna skulle kunna få större inflytande på alla delar som 

ingick i projektet med möjlighet att lyfta fram och visa områden som de är bra på och 

kanske lära sina kamrater eller lärare bättre. Återkommande Bok-event skulle kunna ge 

ungdomar möjlighet till att fördjupa sig i den utvalda bokens värld så att den ska kunna 

beröra och motivera till läsning. 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide till elevintervjuer 

 
Förklara syftet med intervjun (uppsatsskrivning, säga till om eleven inte förstår något, 

förklara att uppgifterna från eleven behandlas med tystnadsplikt) 

 

Kan du berätta något om dina fritidsintressen? 

 

Om du ska läsa en bok vad för sorts bok väljer du då? 

 

Jag skulle vilja gå över till läsprojektet Bokens alla sidor. Berätta om hur det var när ni 

fick veta att er klass skulle vara med i det här läsprojektet? Minns du vem som 

informerade er då? Vad tänkte du då? 

 

Minns du det första Bok-eventet? Kommer du ihåg vad du gjorde då? Vad tyckte du 

om… Hur upplevde du, hängde bokens handling/personer ihop med det du själv sedan 

gjorde i lera? (visa boken för eleven) 

 

Minns du det andra Bok-eventet? Kommer du ihåg vad du gjorde då? Hur upplevde du, 

hängde bokens handling/personer ihop med det du själv sedan skrev i skrivövningarna? 

(visa boken för eleven) 

 

Minns du det tredje Bok-eventet? Kommer du ihåg vad du gjorde då? Hur upplevde du, 

hängde bokens handling/personer ihop med det du själv sedan gjorde i 

dramaövningarna? (visa boken för eleven) 

 

Har du läst någon av de 3 böckerna? Om inte, tänker du läsa någon av dem? Vilken? 

Varför just den? 

 

Vad tyckte du om de deltagande vuxnas sätt att leda aktiviteterna? Var det svårt/ lätt att 

förstå och följa instruktionerna? 

 

Hur var det att skapa något gemensamt med kompisar (t.ex. gestalta ordet "utstött" 

genom att göra en staty av era kroppar)? Samarbete med kompisar? 

 

Uppfattade du Bok-event situationen som någonting som ville locka dig till läsning? 

 

Vad kan inspirera/locka dig till läsning? 

 

Är det något som du vill tillägga, något med bokprojektet du vill berätta om men som 

jag missat att fråga om… 

 

(Avrunda och tacka) 
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BILAGA 2 

Intervjuguide till intervjuer med projektledaren och dramapedagogen 

 
Kan du berätta om läsprojektet Bokens alla sidor? Vad är projektets syfte? (fråga som 

ställs till projektledaren) 

 

Hur väl insatt är du i projektet Bokens alla sidor? Kände du till syftet med Bok-eventet? 

( fråga som ställs till dramapedagogen) 

 

Vad hade du för roll i utarbetningen av Bok-eventet? 

 

Kan du berätta lite om din bakgrund, utbildning, erfarenheter för övrigt och i arbete med 

ungdomar? 

 

Hur valdes boken till Bok-eventet ut? 

 

Vilka idéer leddes du av i planeringen och förberedelserna av Bok-event aktiviteterna? 

 

Vilka tankar ledde dig vid genomförandet av Bok-eventet? Hur utformade du din 

ledarroll i Bok-eventet? 

 

Har du stött på pedagogen Lev Vygotskijs teori någon gång under dina studier eller din 

yrkesverksamhet?  

 

Vad fick du för gensvar från eleverna? Blev Bok-eventet sådan som du hade tänkt dig? 

 

Är det något som du vill tillägga, något med bokprojektet som du vill berätta om men 

som jag missat att fråga om? 

 

(Avrunda och tacka) 
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BILAGA 3 

Sammanfattade rekommendationer inför framtida Bok-event 
 

Med utgångspunkt i resultatet av min undersökning vill jag ge några rekommendationer 

inför framtida Bok-event: 

Det läsfrämjande projektet Bokens alla sidor med aktiviteterna på Bok-event bör 

organiseras som en del i en läsfrämjande metod i vilken fritt berättande, högläsning, 

samtal, erfarenhetsutbyte och olika kulturella uttryckssätt kombineras under längre tid. 

Återkommande Bok-event skulle kunna ge ungdomarna möjlighet till att fördjupa sig i 

den utvalda bokens värld samt till att tydliga samband mellan boken och aktiviteterna 

utvecklas. 

 

Ungdomarna bör utöva inflytande på alla delar vilka ingår i Bok-eventet och bör vara  

delaktiga först och främst i urvalet av boken och aktiviteterna utifrån sitt intresse, 

kunnande och kompetenser. 

 

Ungdomarna bör informeras väl om projektets syfte och om hur ett Bok-event kan vara 

utformat samt om vad som kommer att ske på Bok-eventet de kommer att delta i. 

 

Bok-eventet bör ledas av två vuxna ledare. Den ena ledaren skall styra aktiviteterna med 

tydlig och utmanande ledarstil. Den andra ledaren bör delta i elevernas aktiviteter. 

Ledarna skall samspela med eleverna och bemöta de på ett demokratiskt sätt. Ledarna 

skall visa lyhördhet för ungdomarnas åsikter och uppmuntra ungdomarna till samarbete. 

 

Ungdomarna bör ställas inför lagom svåra uppgifter vilka de kan lösa genom 

handledning eller samarbete med jämnåriga. Aktiviteter i Bok-event bör vara lekfulla 

och kreativa och skall tillåta växling mellan ”inre” och ”yttre” aktiviteter. Aktiviteterna 

bör organiseras så att de inte uppfattas av ungdomarna som skolrelaterade aktiviteter. 

 

 

 

 


