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Förord
Det är med stor tacksamhet och ett litet stänk av vemod som jag formulerar dessa rader. Som företrädare för Sveriges alla bokhandlare
under många år har jag fått dagliga bevis på bokhandelns betydelse i
lokalsamhället. Ändå var det väl knappast någon som trodde att bokhandlarnas initiativ för att stärka barns och ungdomars läsmiljöer, EN
BOK ÅT ALLA, skulle få en sådan lyskraft.
Som projektledare och ordförande i Stiftelsen Boken i Sverige har
jag haft förmånen att få omsätta de grundläggande idéerna i praktisk
verksamhet och få se projektet växa till ett av de mest uthålliga inom
området.
Det sägs ibland att det inte är särskilt svårt att påverka barn att
läsa böcker. Det behövs »bara« kunniga och engagerade vuxna, många
böcker och tid för den läsfrämjande verksamheten. Här ligger EN
BOK ÅT ALLA rätt, inte bara genom det ekonomiska bidraget till
elevernas önskeböcker, utan också genom att initiera ett fördjupat
samarbete mellan lärare, bibliotekarier och bokhandlare.
Det har också funnits en viss projekttrötthet i skolvärlden. Det har
vi försökt möta genom att skala bort onödig administration, byråkrati
och formella anvisningar. Vår metod har varit att »bjuda in oss i klassrummen«, lyssna på behoven och se vad bokhandeln kan bidra med.
Det har blivit mer än tio års aktiviteter i små och stora skolor, i
glesbygd och i storstad. Några exempel dyker upp här och där i den här
skriften, andra finns på webbsidan www.bokenisverige.se. Nu rundar
vi av – för den här gången.
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Glada bokläsare i Mullhyttans skola visar upp sina troféer efter studiebesök i bokhandeln
i Hallsberg. Foto: Mait Edlund/Nerikes Allehanda.

Ett stort tack till Stiftelsen Boken i Sverige, Svenska Bokhandlareföreningen och landets alla bokhandlare för ett generöst och uthålligt
stöd för barns och ungdomars läsning.
Och tusen tack alla lärare, föräldrar, bibliotekarier, bokhandlare och,
inte minst, alla skolelever runt om i landet som gjort EN BOK ÅT
ALLA till en sådan rolig upplevelse.
Stockholm i november 2011
Thomas Rönström, projektledare
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EN BOK
ÅT ALLA
• alla barn förtjänar läsglädje
• bokhandeln bjuder på läsgodis
• välj din egen önskebok

EN BOK
ÅTALLA
välj din egen önskebok

Stiftelsen Boken i Sverige

Svenska Bokhandlareföreningen

Stiftelsen Boken i Sverige och landets bokhandlare ville göra en insats för barns och
ungdomars läsutveckling. Ett flerårigt läsprojekt under hela 00-talet fick ett gensvar
från skolor och bibliotek som överträffade
alla förväntningar.
De svenska bokhandlarna har tagit på
sig allt viktigare uppgifter i de nätverk som
främjar litteratur och läsning. Genom sin
kunskap om den lokala miljön bidrar bokhandeln med närservice till skola och bibliotek – och ett aktivt engagemang för barns
och ungdomars läsning. Satsningen på EN
BOK ÅT ALLA har varit ett uttryck för
detta.
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Så började det ...
EN BOK ÅT ALLA inleddes på försök våren 1996 efter initiativ från
Stiftelsen Boken i Sverige. Vid ett styrelsemöte i november 1995 hade
bokhandlare Lennart Persson, Sollentuna, föreslagit att Stiftelsen skulle
engagera sig för barns och ungdomars bokläsning. Svenska Bokhandlareföreningens dåvarande direktör, Thomas Rönström, fick i uppdrag att
ta fram ett förslag till projekt.
Syftet med projektet, som döptes till EN BOK ÅT ALLA, skulle
vara att bidra till en konstruktiv samverkan mellan skola, bibliotek och
bokhandel och stärka de läspedagogiska insatserna för barn och ungdomar.
Försöksorter blev Arlöv/Åkarp, Kalmar, Lycksele och Åtvidaberg.
Gemensamt för dessa orter var att där fanns verksamhet som kunde
tjäna som bas för projektet. Det innebar också att det fanns ansvariga
personer inom resp. skola, bibliotek och bokhandel som var intresserade och stimulerade av att medverka.
I Kalmar, för att nämna en av försöksorterna, planerades projektet
gemensamt av barnbibliotekarien på stadsbiblioteket, skolbibliotekarierna på resp. skola, klasslärarna och bokhandlaren. Sex klasser i två
skolor deltog, två klasser från vardera åk 4, 5 och 6. Bokhandlaren,
bibliotekarierna och lärarna valde tillsammans ut tio böcker till varje
årskurs. Sedan läste de 3–4 böcker vardera och genomförde bokprat i
klasserna.
Av bokhandlare Katarina Jeanssons rapport framgår hur projektet
blommade ut i en rad aktiviteter: bokhandelsbesök, redovisningar, lä7

secirklar i klasserna, radioprogram och collage i bokhandeln med teckningar och recensioner. Särskild information gick också ut till barnens
föräldrar.
Från skolåret 1999/2000 utvidgades satsningen till att omfatta hela
landet. Intresset växte lavinartat. Läsåren 2003–2006 kunde Stiftelsen
bidra till 50 lokala läsprojekt årligen.
Våren 2011 avrundades den decennielånga satsningen efter 334 genomförda projekt. Närmare 45 000 skolelever hade då fått välja sin alldeles egen önskebok som gåva.

Grundidé

Stiftelsen Boken i Sverige, som har bokhandlarnas branschorganisationer som huvudmän, ska »verka för att Boken består och att dess betydelse, användning och spridning växer.« Genom EN BOK ÅT ALLA
har Stiftelsen funnit ett sätt att kanalisera resurser för ett långsiktigt
läsfrämjande samarbete mellan skola, bibliotek och bokhandel. Svenska Bokhandlareföreningen har samordnat projektet.
Stiftelsens stöd har varit knutet till en grundmodell som visat sig
fungera under hela projekttiden. Ett antal klasser i grundskolan har
valts ut för medverkan. Det kunde vara en hel skola, ett stadium eller till exempel »alla fyror i kommunen«. Den övre gränsen för varje
projekt har varit cirka 100–200 barn. Sedan har det varit upp till bokhandlaren, bibliotekarien, läraren och barnen att komma överens om
de aktiviteter som ska ingå.
Det hela har varit mycket obyråkratiskt. I en kort projektbeskrivning har man fått ange hur man tänker arbeta. Lokala kunskaper och
lokalt engagemang har fått råda. Bokhandelsbesök har planerats in för
klasserna och varje barn har fått välja en egen önskebok som gåva.
Modellen visade sig hållbar och aktiviteterna ger en bild av stor variation och uppfinningsrikedom. Bidrag har utgått till 334 lokala projekt. 190 bokhandlar har fått klassbesök och bjudit på önskeböcker till
närmare 45 000 barn och ungdomar. Elever och lärare i 600 skolor har
genomfört sina läsprogram. Över 200 folk- och skolbibliotek har medverkat med bokprat och lässtimulans.
8

Vem fick vara med?

En viktig förutsättning har varit att inte låta projektet tyngas av formkrav och redovisningsrutiner. Det skulle vara lätt att ansöka om medverkan och det skulle finnas gott om utrymme för lokala bedömningar

2000/Hallsberg
»Drastisk ökning av bokägandet i Vretstorp«
Rubriken stod att läsa i Nerikes Allehanda, 17 november 2000. Underrubriken löd »Stiftelsen Boken i Sverige bakom bokutdelning till barnen«.
Alla elever i Fredriksbergsskolan i Vretstorp, från sexåringarna till årskurs 6, hade nämligen fått åka till Hallsberg. Där fick de bada i Alléhallen,
besöka det unika Bergööhuset och få varsin egen önskebok av bokhandlare Stig Karlsson i Stigs Bokhandel. En spännande dag, tyckte inte minst
sexåringarna från förskoleklassen Bikupan.
Det här var ett av de allra första EN BOK ÅT ALLA-projekten. I egenskap
av glesbygdsskola stod Fredriksbergsskolan på tur för något slags »läsfrämjeri«, skriver barnbibliotekarie Ulla Winroth. Under läsåret blev det bokpresentationer på biblioteket, bokhandelsbesök och recensionsskrivning i
klassrummen. Mycket fina redovisningar lämnades in från alla klasserna.

Bikupan i
Vretstorp, med
Castor, utanför
Stigs Bokhandel
i Hallsberg.
Foto: Karin
Pilkvist/Nerikes
Allehanda.
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och initiativ. Vi eftersträvade ett minimum av central administration
och styrning. Det var det lokala samarbetet som var projektet.
Med erfarenheter från försöksorterna och de första projekten runt
millennieskiftet skrevs några enkla anvisningar för ansökningar och
medverkan. Aktuella ansöknings- och beslutstider har sedan 2005 funnits att läsa på Stiftelsens webbsida www.bokenisverige.se. Listor över
medverkande skolor har publicerats löpande.

2001/Sölvesborg
Bokens väg
I Falkviks skola i Sölvesborg fick eleverna följa bokens väg från författarens idé till den
färdiga boken på bokhandelsdisken. Författaren Per Nilsson besökte skolan och berättade för eleverna om sina böcker, om hur
det är att vara författare, om hur man kan få
idéer till berättelser och om sitt arbete fram
till ett färdigt manus. Mycket uppskattat!
Inspirerade av författarbesöket skrev eleverna egna berättelser. Efter bokprat i skolan och på biblioteket jobbade man vidare med läsning i läsgrupper. När
så eleverna genom EN BOK ÅT ALLA fick sina önskeböcker i bokhandeln
fick de också höra bokhandlaren berätta om bokens avslutande väg till
läsaren.
Barnbibliotekarie Susanne Berggren, Sölvesborgs bibliotek, har under
hela tioårsperioden varit en drivande kraft i det läsfrämjande samarbetet
på sin ort och organiserat flera idérika projekt, senast våren 2011. Bland
alla spännande inslag kan nämnas att hon våren 2009 lät eleverna i år 5 i
Falkviks skola skicka in recensioner till det nordiska projektet Ett Läsande
Norden (www.ellen.nu).
»Läsprojekt borde vara långa och räcka hela skoltiden«, säger Susanne
och gör sig till tolk för alla eldsjälar som brinner för barnens läsutveckling.

10

Så här har anvisningarna sett ut:
Läs först igenom informationen i avsnittet »Så fungerar EN BOK ÅT
ALLA«. Titta gärna på några »Tidigare projekt« och prata med lärare,
bibliotekarier och bokhandlare som varit med tidigare.   
Skriftlig ansökan om bidrag kan lämnas in av bibliotekarie, lärare eller bokhandlare, eller av flera tillsammans. Välj i samråd ut lämplig
skola och medverkande bokhandel. Projektet bör omfatta cirka 100–
125 elever på en ort (till exempel 4–5 klasser, 1–2 årskurser i en större
skola, eller hela skolan om den är liten).   
Ansökan skall innehålla en kort projektbeskrivning med
följande, fullständiga uppgifter:   
Bokhandel
Bibliotek
Skola/or
			
Beskrivning
av planerad
verksamhet  	
		
		
		
		
		
		

Namn, adress, kontaktperson, telefonnummer.   
Namn, adress, kontaktperson, telefonnummer.
Namn, adress, kontaktperson, telefonnummer.
Årskurs/er, antal klasser och barn.   
Berätta hur ni tänker lägga upp projektet. Bokprat,
boksamtal, utställningar och recensionsverksamhet
är aktiviteter som prövats med framgång. Schemalagda klassbesök i bokhandeln är en uppskattad del
av projektet. Nya grepp och särskilda teman välkomnas. »Nordisk litteratur«, »författarbesök«, »läs- och
skrivsvårigheter«, »lästävlingar« och »bokens väg« är
exempel på teman/problem som kan speglas i projektet. Ange också beräknad tid för verksamheten.   

Bidraget från Boken i Sverige motsvarar en bok per deltagande elev.
Att varje elev får möjlighet att göra ett individuellt val av önskebok
är en viktig del i projektet. För att underlätta valet krävs kvalificerat
vuxenstöd från bibliotekarier, lärare och bokhandlare. Av ansökan bör
framgå hur man har tänkt arbeta med urvalsfrågorna. Varje elev får
sedan sin önskebok vid klassbesök i bokhandeln eller, i särskilda fall,
vid annat lämpligt tillfälle.
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Ansökningarna har behandlats snabbt och informellt. Projektledaren
har tagit personlig kontakt med de lokala företrädarna. Det viktiga har
varit att få en tydlig bild av den lokala samarbetsstrukturen och att få
besked om hur bokurvalsfrågorna kommer att behandlas.
Med mycket få undantag har ansökningarna beviljats. Kvalitén har
varit hög och idérikedomen stor. Ett muntligt besked om deltagande
har följts upp med publicering på Stiftelsens webbsida av medverkande skolor, bibliotek och bokhandlar. De ekonomiska ramarna har under »toppåren« 2003–2005 gjort att några få, i och för sig kvalificerade,
projekt har fått skjutas framåt eller helt utgå.

Svårigheter? Inga problem!

De »öppna« förutsättningarna har gett varje ortsprojekt en egen profil. Det har funnits gott om idéer. Svårigheter och problem har fått
praktiska lösningar. Det är t.ex. glädjande många som ansträngt sig
lite extra för att nå barn i skolor som ligger utanför tätorterna. I Örkelljunga medverkade klasser från fyra olika skolor under hösten 2001.
Från byskolorna i Skånes Fagerhult och Tockarp kom barnen åkande till
bokhandeln Gemet med badbussturen.
Särskild uppmärksamhet förtjänar lärare, föräldrar och barn på de
orter som saknar egen bokhandel, men som organiserat resor till bokhandlar på annat håll – ofta i en annan kommun.
I Nordmaling i Västerbotten ligger Kyrkovallens skola. Där hade man
runt millennieskiftet bedrivit ett språkprojekt med 58 barn i »Smultronet«, som omfattar förskoleklass, åk 1–2 och fritidshem. Böcker lästes i
hemmet varje dag, vuxna läste för barnen, sedan blev det mera högläsning i skolan, recensioner, författarbesök och mycket mer.
Eftersom Nordmaling saknar bokhandel inleddes våren 2000 ett
samarbete med Åkerbloms Universitetsbokhandel i Umeå. Det blev studiebesök i bokhandeln, där bokhandlare Bengt Gyllengahm guidade
och barnen fick välja var sin bok. Smultronet fick dessutom med sig
60 böcker hem till barnens eget bibliotek. Läsintresset ökade påtagligt
genom projektet. »En bra bok ska vara lite läskig och skriven med lagom svåra ord« tyckte barnen på Smultronet.
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2002/Kalmar, Torsås,
Högsby, Mörbylånga
Fyra kommuner och
bokhandeln i samverkan
Hösten 2002 samlade Dillbergska Bokhandeln i Kalmar bibliotekarier och lärare från skolor i fyra kommuner och
diskuterade urval av »bokpratarböcker« och fortsatt samarbete. Bokhandlaren åkte sedan runt i kommunerna
och bokpratade i klasserna tillsammans
med lärare och bibliotekarier från deltagande skolor. »Succéprojektet som
stimulerar läslusten« (Östran, 2 oktober
2002) kom denna gång att omfatta 300

Eleverna från Bergkvara skola i Torsås
började genast läsa sina önskeböcker i Dillbergska Bokhandeln i Kalmar.
Foto: Katarina Jeansson.

barn.
I Mörbylånga bjöd hela arbetslaget – lärare, fritidspedagoger, bibliotekarie och bokhandlare – på »Bokens afton« i Skansenskolan. Elever och
föräldrar fick lyssna på bokpresentationer och sedan fundera vidare på valet av önskebok. Några veckor senare gjordes utflykt till bokhandeln, där
bokhandlare Katarina Jeansson bjöd på saft och bullar, och den valda önskeboken, »… att kunna få en egen bok är naturligtvis en ’lyxig’ upplevelse,
dessutom en bok som man verkligen vill ha!!!«

Från landets minsta kommun, Bjurholm, åkte 225 elever från tre skolor på klassresa till bokhandeln i Umeå. »Nu får barnen vara på plats
och känna atmosfären i en riktig bokhandel. Vi har ju ingen egen i
Bjurholm« sa skolbibliotekarien Bodil Hennström medan barnen valde
sina önskeböcker.
Projektet har från början riktat sig till grundskolans alla stadier. När
de lägsta årskurserna ingått har också förskoleklasserna kommit med.
På några orter, som Flen och Partille, har fristående förskolor fått delta.
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Ekonomi och marknadsföring

För Stiftelsen var det viktigt att kanalisera bidragen »direkt till klassrummen«. Låga kostnader för administration och marknadsföring eftersträvades. Vi satsade inledningsvis på två naturliga informationskanaler: bokhandlarna och kommunernas barnbibliotekarier.
Informationsbroschyrer till barnbiblioteket i landets samtliga kommuner fick stort genomslag runt millennieskiftet. Ansökningar strömmade in. Ett seminarium anordnades på Bok & Bibliotek 2002 i Göteborg. En presentation gjordes vid LÄS 2003 i Umeå. Sedan följde
vi upp med regionala konferenser i Höör (2003-09-09) och Arboga
(2004-09-15). Vi nådde ett tak runt 2005 med 50 projekt om året.
Centralt samordnades projektet på ideell basis med administrativt
stöd från Svenska Bokhandlareföreningen. Lokalt bars projektet upp
av engagerade lärare, barnbibliotekarier och bokhandlare. Stiftelsens

2003/Skärholmen
Boksamtal med Kloka Ugglan
I årtionden har barnbibliotekarier på folkbiblioteken bjudit in skolklasser för att berätta
om nya böcker. Dessa bokprat eller bokpresentationer ger barnen förförståelse och
valmöjligheter. I klassen kan sedan det individuella läsandet följas upp med boksamtal
om de böcker man läst. »Vi underskattar ofta
både barns läsförmåga och deras kritiska för-

Foto: Pekka Pääkkö.

måga«, säger Aidan Chambers (Böcker inom oss – om boksamtal).
Ett samarbete mellan bibliotek och skola i Skärholmen utvidgades till
att omfatta Göthes Bokhandel på Södermalm i Stockholm. Projektet »Kloka Ugglan«, med utbildning om barns språkutveckling och fördjupad läsning genom läsgrupper och boksamtal i Lillholmsskolan, åk 3, kunde avslutas med bokhandelsbesök där barnen fick sin egen önskebok.
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ekonomiska bidrag kunde på så sätt gå rakt in i klassrummet och bidra
till att varje deltagande elev fick välja sin egen önskebok.
För de som arbetat med läsfrämjande i olika sammanhang var det här
en ny modell för samarbete. På många håll fanns en tradition av samarbete mellan folkbibliotek och skola. Regelbundna klassbesök på bibliotekets barnavdelning med bokprat har varit en viktig grund för barnens
läsutveckling. Genom EN BOK ÅT ALLA tillstöter bokhandeln som
en engagerad part som kan bidra till att utveckla barnens läsmiljö.
Det sammanlagda branschstödet från Stiftelsen Boken i Sverige
och de medverkande bokhandlarna kan beräknas till 6,6 miljoner kronor för perioden 1999–2011. Cirka 10 procent av beloppet avser information och marknadsföring. Närmare 6 miljoner kronor är direkta
bidrag till läsprojekten i deltagande skolor. Till detta kommer bokhandelspersonalens medverkan i bokpresentationer och utbildning, samt
branschföreningens centrala information och rådgivning.
Stiftelsens resurser har hela tiden varit begränsade. Styrelsen upplevde snart att verksamheten skulle kunna omfatta många fler orter
och skolor med tillskott av ytterligare medel. Det kändes naturligt att
bjuda in barnboksförlagen till ett samarbete. Om man kunde få ned
kostnaderna för inköp av barnens önskeböcker skulle fler skolor kunna
rymmas inom de ekonomiska ramarna. Bokförlagen visade inget intresse för medverkan.
Styrelsen utarbetade också ett detaljerat förslag till utökad verksamhet med bidrag från det statliga stödet till Läsfrämjande insatser
(Ansökan 2005-09-26, dnr KUR 2005/481). Statens kulturråd avslog
ansökningen utan motivering (dnr KUR 2005/4757).
Ett steg i fel riktning var också slopandet av det statliga Sortimentsstödet till små bokhandlar från och med 2010. Det var bland annat ett
stort antal bokhandlare på små orter med sortimentsstöd i ryggen som
kunnat åta sig att medverka i de uppskattade lokala projekten i samarbete med lärare, bibliotekarier och klassens alla barn. Att ta ifrån just
dessa bokhandlare sortimentsstödet blev något av ett dråpslag.
Landets bokhandlare har alltså ensamma stått för den ekonomiska
insats som möjliggjort EN BOK ÅT ALLA. Men bokhandlarnas initiativ kan också peka framåt. Det visar att ett uthålligt engagemang
15

»i små portioner« sammantaget ger goda resultat. Vi har sett hur ett
bidrag »en egen bok« från en part kan frigöra engagemang och insatser
från lärare, bibliotekarier och föräldrar för att tillsammans stärka och
utveckla barnens läsmiljöer.

Stöd i statistiken

För Stiftelsen Boken i Sverige var det viktigt att det fanns en reell
grund för denna stora satsning från bokhandlarnas sida. Tillgänglig
statistik underströk betydelsen av kraftfulla insatser i den allmänna
skolan för att bland annat söka motverka de stora könsskillnaderna när
det gäller läsvanor.
Det fanns anledning att ta de statistiska signalerna kring barns och
ungdomars bokläsning på största allvar. Små barn, 3–8 år, ägnade mest
medietid åt tittande (TV, video, DVD), därefter kom lyssnande och
sist läsande. Andelen barn som dagligen nåddes av böcker minskade
tydligt under en följd av år fram till millennieskiftet och lästiden halverades under samma tid.

Felicia Olauson, Kinnarps skola, recenserar Ulf Stark. Foto: Cecilia Johansson.
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2003/Kinnarp
Barn recenserar
I Kinnarp (Falköpings kommun) deltog hela skolan,
11 klasser och 248 elever, år
F–5 under våren och år 6–9
under hösten 2003. Insatserna för att stimulera barn
och ungdomar till läsning
var omfattande.
Eleverna deltog i Bokjuryn. Årets böcker skyltades
upp i biblioteket och bibliotekarien Cecilia Johansson bokpratade i klasserna. Barnen uppmanades
att rösta via webbsidan och gärna maila in recensioner direkt till Barnens
Bibliotek. Lärarna tog initiativ till bokcirklar och flera författare besökte
klasserna i Kinnarp. Sedan var det dags för studiebesök i bokhandeln, där
varje elev fick välja sin egen önskebok.
I ett uppskattat samarbete med Norders Bokhandel och Falköpings Tidning presenterade Kinnarps
bibliotek och skola en helsida recensioner en gång
i månaden i lokaltidningen. Recensionerna skrevs av
barn och ungdomar i samarbete med bibliotekarien.
Några Kinnarpsfavoriter i åk F–5 våren 2003:
Kirsten Boie: King-Kong på semester
Ann Brashares: Systrar i jeans
Deborah Ellis: Den osynliga flickan
Lin Hallberg: Kompisboken
Lene Kaaberbøl: Skämmerskans dotter
Ulf Nilsson: Adjö, herr Muffin
Annika Thor: Rött hjärta blå fjäril
Laura Trenter: Det brinner!
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Två saker förtjänade särskild uppmärksamhet. För det första hade
den andel av befolkningen som aldrig läste böcker ökat från början
av 1980-talet. Enligt SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden
(ULF) var det drygt 20 procent av samtliga i åldern 16–84 år som inte
läste böcker år 1999.
För det andra låg nedgången uteslutande på männens läsning. Bland
kvinnorna hade litteraturintresset varit konstant eller till och med ökat
i vissa åldersgrupper. Intervallen 16–84 år omfattade 6 900 000 personer (1999), jämnt fördelade på kvinnor och män. Av dem öppnade,
lågt räknat, 240 000 kvinnor och 700 000 män aldrig en bok. Det gick
således en dramatisk skiljelinje mellan mäns och kvinnors läsvanor.
Idag, tio år senare, kan vi se att andelen vuxna som läser böcker regelbundet (»varje vecka«) är oförändrat strax under 40 procent av hela
befolkningen (SCB/ULF). Klyftan mellan män och kvinnor är också
i stort sett oförändrad. 31 procent av männen och 49 procent av kvinnorna läser böcker varje vecka.
Läsning av skönlitteratur varje vecka ger en delvis annan bild. De flitiga läsarna har ökat från cirka 30 till 35 procent under 00-talet. Skillnaden mellan män och kvinnor består (26 mot 44 procent).
Barns och ungdomars läsvanor förändras snabbt. 80 procent av
flickorna och 62 procent av pojkarna i åldern 10–12 år läser böcker
minst en dag i veckan (SCB-Barn-ULF 2010). I åldern 16–18 år har
dessa siffror sjunkit till 51 respektive 33 procent.
SCBs välfärdsstatistik talar för sig. Det räcker inte längre med lässtimulans för dem som redan läser. Mer måste göras för att nå längre. För
Stiftelsen blev det naturligt att vända sig direkt till skolorna. I klassrummet finns alla barn, där kan den nedåtgående lästrenden brytas.

Erfarenheter och kunskap

Erfarenheter av framgångsrikt läsfrämjande arbete finns, liksom kunskapen om vad läsningen betyder för ett demokratiskt samhälle. Med
tanke på all den läsfrämjarmöda som lagts ned kan det ändå tyckas
märkligt att vi fortfarande har en så stor grupp vuxna människor som
nästan aldrig läser böcker. Men å andra sidan. Om inte så mycket hade
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2005/Osby
Animerade bokfilmer i Oscars-klass
Bokhandeln i Osby, med bokhandlaren Els-Margret Hjalmarsson, inledde
under läsåret 2004–2005 ett samarbete med flera skolor i kommunen. I
Parkskolan ledde detta vidare till ett spännande lagarbete i ämnena svenska och datakunskap.
I satsningen deltog Osby folkbibliotek (Barbro Odensten och Ingegerd
Eriksson) och från Parkskolan Ylva Palmgren, Anders Weréen och IT-pedagogen Lars Kroon.
Följande mål ställdes upp:
• att läsa en bok och diskutera den i grupp
• att redovisa bokens innehåll med hjälp av animerad kortfilm
• att visa filmerna för alla elever och deras föräldrar
12 boktitlar valdes ut. Eleverna i klass 5c och 5d fick arbeta i grupp med fyra
elever i varje grupp. Resultatet blev en helt fantastisk kavalkad av bokfilmer som EN BOK ÅT ALLA fått ta del av, samlade på en DVD-skiva.
Torsten Bengtsson: Ormens öga
Holly Black: Vättar i väggen
Lasse Ekholm: Party
Eva Embrink: Rulla med kex
Peter Gissy: Varning för X-ligan
Charlotte Hage: Djurakuten nästa!
Lin Hallberg: Bästisboken			
Kerstin G. Larsson: Ondskans sten
Kerstin Lundberg Hahn: Det glömda guldet
Per Nilsson: Hälften har pinne
Gunnar Nordström: Skrällen i NHL
J.R.R. Tolkien: Ringens brödraskap
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uträttats av lärare, bibliotekarier och författare, av studieförbund och
föreningar, och av bokbranschens organisationer hade situationen varit
ännu mera bekymmersam.
För att mer påtagligt öka antalet läsare krävs uppenbarligen insatser
av annat slag än att öka antalet böcker i bibliotekshyllorna eller i bokhandlarnas skyltfönster. Det hjälper inte heller med läckra bokklubbstidningar och tv-program med populära personligheter. Sådant når i
första hand de redan läsvana. Framförallt krävs kunniga personer som
ser barnen och deras behov.
Det kan också vara ett problem att så mycket sker genom tillfälliga
insatser, projekt och kampanjer. En permanent och medveten satsning
på litteratur och läsning är nödvändig för att på sikt minska den stora
gruppen icke-läsare. Viktiga steg har också tagits i den riktningen.

2005/Flen
En bokpåse till alla barn
Så här skrev förskollärare Anneli Gustafsson på Förskolan Vallmon i sin ansökan: »Vi är en förskola i Flens kommun med 40 inskrivna barn. Många
av barnen har invandrarbakgrund.
För att utvidga vårt språkarbete vill vi
nu starta ett bokprojekt. Vi vill göra
i ordning varsin bokpåse till barnen,
med fem böcker i varje påse. En av böckerna skall vara på barnets hemspråk. Påsen skall barnet låna hem och läsa böckerna tillsammans med föräldrar och äldre syskon. På förskolan skall vi ha likadana böcker men alla
då på svenska.«
Projektet BOKPÅSEN, som genomfördes hösten 2004 – våren 2005 i samarbete med Vallinska bokhandeln och Flens bibliotek, blev mycket uppskattat. Idag har många av barnen bokpåsen som en kär vän som får följa med
till förskolan och hem igen varje dag.
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Flera initiativ från statens sida ger idag stimulans och stöd för lokala satsningar. Hit räknas anslaget för inköp av barn- och ungdomsböcker till folk- och skolbibliotek, det särskilda stödet till läsfrämjande
verksamhet och medel för produktion och distribution av en barnbokskatalog. I mer än 30 år har också kvalitets- och lågprisutgivningen av
En bok för alla haft mycket stor betydelse för tillgången på böcker för
de alltmer svällande läsaktiviteterna i skolan. Slopandet av det statliga
bidraget från 2008 blev ett nedslående steg i fel riktning.
Bokhandelns bidrag genom EN BOK ÅT ALLA har kompletterat
de statliga och kommunala insatserna – och har därigenom under mer
än ett decennium förstärkt de gemensamma resurserna för långsiktiga
läsprojekt. I denna skrift finns spännande exempel på aktiviteter från
skolor, bibliotek och bokhandlar där man tagit tillvara dessa möjligheter och utvecklat det läspedagogiska arbetet.

Konsten att välja bok

Det mest »spektakulära« inslaget i EN BOK ÅT ALLA är förstås erbjudandet från bokhandeln om en egen önskebok till varje deltagande
elev. I projektledarens inledande samtal med lokala kontaktpersoner
har frågan om elevernas bokval varit den viktigaste. Hur sker bokvalen? Vilket stöd får eleven för sitt val?
Klassens besök i bokhandeln har blivit en spännande överraskning
för eleverna. Många har aldrig varit inne i en riktig bokhandel förut.
De berättar om sin upplevelse hemma och detta leder i sin tur till
återbesök. Därför blir det också viktigt att önskeboken motsvarar förväntningarna.
Det ställs höga krav på böcker som skall kunna bidra till en utvecklad språkförmåga, väcka läslust och en önskan att uppleva god litteratur. Det finns gott om sådana böcker: spännande och underhållande
böcker, böcker som väcker frågor och pekar på sammanhang, böcker
som speglar historiska villkor och ger en inblick i andra kulturer, böcker som ger kunskap och väcker drömmar och förhoppningar.
Kunskaper om detta rika utbud av möjliga läsupplevelser har varit
en central faktor i EN BOK ÅT ALLA. Lärare, bibliotekarier, bok21

2007/Borås
Läsprojekt med Galaxen
I Borås samarbetade Akademibokhandeln
och Trandaredsbiblioteket med elever och
lärare i Trandaredskolan. Bibliotekarie Eva
Aspman berättar:
»85 elever i åk 5, Galaxen, har under
tiden januari–november 2007 medverkat
i läsprojektet. Eleverna fick läsdagböcker
för att skriva in alla böcker de läste under
projekttiden. Till varje klass plockade vi ut
en stor mängd böcker, indelade efter olika
genrer som relationer, sport, djur, historia,
mobbning och spänning. Böckerna skulle
eleverna läsa och sedan diskutera vid boksamtalen.
Bibliotekarien var ute i klasserna och
bokpratade för att ytterligare inspirera till
läsning. Vi ville även att eleverna skulle få
en inblick i hur biblioteket köper böcker
samt vilka olika slags medier som finns på
ett bibliotek men också skillnader mellan
olika typer som pocket, kartonage och inbunden bok.
Alla elever fick välja tre böcker, en önskebok och två reservböcker. De skulle helst
vara från 2007 års bokutgivning. Sedan
försökte vi uppfylla deras önskningar så
att alla elever blev glada för sin egen bok.«

Galaxens favoriter.
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handlare, föräldrar – kort sagt alla vuxna – avgör med sina kunskaper
om eleverna skall göra bra bokval. En spännande och stimulerande
läsmiljö för barnen förutsätter en mångfald av bokprat, presentationer, samtal, högläsning, cirklar etc. För att det skall fungera måste alla
vuxna bemöda sig om att själva läsa böcker. Efter över 300 olika lokala
projekt kan vi se att det fungerar. Resultatet är uppmuntrande, ja direkt
imponerande.
Listorna över de böcker som ingått i projekten på de olika orterna
uppvisar nämligen en överraskande bredd och variation. Det är inte
bara de 30–40 »bästsäljarna« i tiden utan ett tusental olika titlar som
blivit önskeböcker. Detta speglar kvalitéerna i de läsmiljöer som påverkar elevernas bokval.
Lärare och bibliotekarier har också varit lyhörda för elevers speciella behov. Lättläst litteratur, bok och band samt ljudböcker har bidragit
till att göra bokvalen meningsfulla för
enskilda elever.
På flera håll har man haft stor glädje
av de bokurval som legat till grund för
Bokjuryn. Inför varje års omröstning
görs en vägledande affisch med förslag
på böcker för varje åldersgrupp. I flera
skolor har man arbetat utifrån dessa
urval och barnens önskemål om gåvobok har vägletts av dem. Ett annat underlag är bokhandlarnas egna bokcirklar för barn och unga, och de kataloger
som presenterar utbudet.
Kulturrådets årliga katalog över
Barn- och ungdomsböcker, från 2009/
2010 omdöpt till Barnbokskatalogen,
vänder sig till de unga läsarna direkt
och genom föräldrar och andra vuxna
läsfrämjare. Med sin stora spridning
har den blivit ett oumbärligt referensverk för kvalitetsutgivningen.
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»Det ska vara läskigt och spännande när man läser.« Det tyckte Elin, Amanda och Julia i
klass 3c, Böle skola i Timrå, som deltog i EN BOK ÅT ALLA läsåret 2003–2004. Foto: Victoria
Engholm/Dagbladet/Sundsvall.

Läsfrämjande – allas ansvar

Att främja läsning kräver engagemang och kunskaper, men det är inte
nödvändigt att alltid arbeta på samma sätt. Olika metoder kan var för
sig leda till goda resultat. Våra exempel från ett innehållsrikt decennium visar detta. Det ligger helt klart en styrka i att många olika krafter
deltar i arbetet och att ett myller av vägar prövas.
Det har sedan länge stått fullkomligt klart att det måste handla om
samarbete och att alla parter deltar i detta. Samarbetet mellan skolan
och biblioteket kommer i fokus. Lärare och bibliotekarier står närmast
till för att göra skolklassens alla barn både läskunniga och läsglada.
Bokhandlarna kan bidra på det sätt som visas i EN BOK ÅT ALLA.
Det krävs helt enkelt ett tillflöde av idéer, kunskaper och resurser.
Möjligheten att lyckas ligger i goda kontakter mellan skolan och dess
omvärld. Mångåriga erfarenheter från de nordiska länderna visar att ett
nära samarbete mellan bibliotekarie, lärare och elever ger mycket goda
resultat. Här har också bokhandeln visat sig vara en viktig samarbetspart.
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Internationell uppmärksamhet

EN BOK ÅT ALLA fick stor uppmärksamhet vid den europeiska läskonferensen »Get Caught Reading« i Antwerpen 7–8 november 2004.
»A BOOK FOR EVERY CHILD – Swedish booksellers in partnership with schools and libraries« uppfattades med rätta som ett nytt sätt
att involvera fler aktörer i lokalt läsfrämjande.
Under projekttiden har ett givande samarbete vuxit fram med organisationer och myndigheter i det nordiska närområdet. Lokala EN
BOK ÅT ALLA-projekt har genomförts i Mariehamn och Gäddvik
(Esbo kommun) i samarbete med bibliotek och bokhandlar i Finland.
Nordens Institut i Finland (Nifin) har varit ett stöd i detta samarbete.
En läsfrämjarkonferens i Helsingfors i mars 2004 besöktes.
Vidare har projektledaren ingått i det av Nordiska Ministerrådet
(Nordbok) initierade nätverket Ett läsande Norden (www.ellen.nu). En
särskild studie av läsfrämjande aktiviteter på olika orter i Norden fick
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stor uppmärksamhet som källa för
inspiration och idéer (Ett läsande
Norden – Bokprat, barnbokskaravaner och lässtafetter. Nordbok och
Ett läsande Norden 2000).
I Höganäs knöt man ihop erfarenheterna från Ett läsande Norden
med EN BOK ÅT ALLA. Eleverna i klass 9 på Nyhamnsskolan fick
bekanta sig med nordiska författare i svensk översättning och ett par
originaltitlar på danska och norska.

EN BOK ÅT ALLA sticker ut

Vår mångåriga satsning har inte utgett sig för att var unik i den mångfald av läsfrämjande initiativ som fortlöpande presenteras. Vi har byggt
vidare på erfarenheter och beprövade metoder. Några inslag förtjänar
uppmärksamhet.
EN BOK ÅT ALLA betonar mer än andra försök det läsfrämjande
arbetet som ett lagarbete. En förutsättning för medverkan har varit att
skola, bibliotek och bokhandel samarbetar. Det leder till en kraftsamling som ger mycket goda resultat.
Att få besöka bokhandeln och få sin egen valda önskebok har förstås gett projektet särskild uppmärksamhet. Många elever hade aldrig
varit inne i en bokhandel och egna böcker kan vara sällsynta i hemmen. Med seriös uppbackning av omgivningen blev också bokvalen
personliga och uppskattade.
Projektet byggde på engagemang och förtroende. Den centrala
projektledningen arbetade ideellt och varje lokalt projekt vilade på lärares, bibliotekariers och bokhandlares kunskaper och entusiasm. Utan
tunga kostnader för administrativ overhead kunde resurserna slussas
direkt ut till läsfrämjande aktiviteter i klassrummen och till inköp av
elevernas önskeböcker.
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Stiftelsen Boken i Sverige hoppas och tror att en och annan ska inspireras av erfarenheterna från EN BOK ÅT ALLA. Här finns mycket
att hämta. Nya lokala initiativ kan dra iväg i många riktningar. Det
viktiga är att det händer något, att vi fortsätter att ge barn och ungdomar goda läsmiljöer, att vi betonar läsglädje och otvungna former och
att vi inte glömmer bort boken i konkurrens med nya medier.

»Lokaltidningen var
förstås på plats.«

På följande sidor återfinns den kompletta listan på alla medverkande skolor, bibliotek och bokhandlar. 334 lokala projekt, från Arjeplog i norr till Trelleborg i söder, från Strömstad i väster till Piteå
i öster. 600 skolor, 200 folk- och skolbibliotek och 190 bokhandlar.
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▷

Ort/Läsår

Skola/Årskurs

Bibliotek

Bokhandel

Alingsås
99/00

Ödenäs skola
Hemsjö Kyrkskola
Långareds skola
Magra skola
Sollebrunns skola
Ängabo skola
åk 6

Alingsås bibliotek

Bokhandeln i Alingsås
Anno 1848

Alingsås (2)
07/08

Östlyckeskolan
åk 7

Alingsås bibliotek

Bokhandeln i Alingsås
anno 1848/
Barnbokhandeln Balthazar & Bokslukaren

Almtuna
(Uppsala kommun)
06/07

Almtunaskolan
åk 2–3

Brantingsbiblioteket

Akademibokhandeln
LundeQ

Alunda
(Östhammars kommun)
06/07

Olandsskolan åk F–4

Östhammars stadsbibliotek

Dialect Kontorshuset

Arboga
04/05

Götlunda skola
åk F–6

Arboga stadsbibliotek

Arboga Bokhandel

Arjeplog
06/07

Öbergaskolan
åk 1–6

Arjeplogs kommunbibliotek

Bodéns Bokhandel, Piteå

Arlöv
96/97

Dalslundsskolan och
Södervångsskolan, Åkarp
Humlemadskolan,
Svenshögsskolan och
Vårboskolan, Arlöv
åk 5

Burlövs sockenbibliotek

Rydemalm Bok & Papper

Askersund
09/10

Närlundaskolan
Hammars skola
Åsbro skola
Åmmebergs skola
Snavlunda skola
år 3

Askersunds kommunbibliotek

Ugglan Askersund

Bjurholm
01/02

Castorskolan åk 4–9
Västanfjällsskolan åk 4–6
Vitvattnets skola åk 4–6

Bjurholms bibliotek

Åkerbloms Universitetsbokhandel, Umeå

Bjurholm (2)
03/04

Castorskolan
åk 5–7

Bjurholms bibliotek

Bokhandeln Örnen,
Örnsköldsvik

Bjurholm (3)
05/06

Castorskolan
åk 4–6

Bjurholms bibliotek

Åkerbloms Universitetsbokhandel, Umeå

Bollnäs
03/04

Nyhamre skola åk 5
Granbergsskolan åk 5–6

Bollnäs bibliotek

Helins Bokhandel

Bollnäs (2)
04/05

Vallstaskolan åk 5
Höghammarskolan åk 4
Kilaforsskolan åk 5

Bollnäs bibliotek

Helins Bokhandel

Bollnäs (3)
07/08

Växbo skola
Rengsjö skola
åk 1–6

Bollnäs stadsbibliotek
och skolbibliotek

Helins Bokhandel

Läsglada Bjurholmselever i Åkerbloms Universitetsbokhandel i Umeå. Foto: Peter Kärr/Västerbottningen.

Borensberg (Motala
kommun) 01/02

Dansäterskolan åk F–6

Borensbergs bibliotek

Walfrid Nilssons Bokhandel

Borås
01/02

Engelbrektsskolan
åk 4–6

Borås stadsbibliotek

Akademibokhandeln

Borås (2) 06/07

Trandaredsskolan åk 5

Trandaredsbiblioteket

Akademibokhandeln

Boxholm
07/08

Åsbo skola åk F–6

Boxholms kommunbibliotek

Mjölby Bok- & Pappershandel

Broaryd
(Gislaveds kommun)
01/02

Klockargårdsskolan
åk 4–6

Broaryds bibliotek

Arvids Bok- & Kontorscenter, Anderstorp

Byske (Skellefteå kommun) 06/07

Byskeskolan åk 7–8

Byske bibliotek

Börje Lagergrens Bokhandel, Skellefteå

Bålsta (Håbo kommun)
05/06

Gröna Dalen
Slottsskolan
Västerängsskolan
åk 5

Håbo folkbibliotek

Söders Bok- &
Pappershandel

Danderyd
05/06

Vasaskolan i Djursholm
Kyrkskolan i Stocksund
åk 4

Skolbiblioteken

Exlibris Bokhandel,
Danderyd

Degerfors
05/06

Strömtorpsskolan åk 3–6

Degerfors bibliotek

Spongs Bokhandel,
Karlskoga

Degerfors (2)
08/09

Bruksskolan åk 1–6

Degerfors bibliotek

Spongs Bokhandel,
Karlskoga

Ekerö 03/04

Träkvista skola åk 2–4

Träkvista skolbibliotek

Ekerö Bokhandel

Ekerö (2) 03/04

Munsö skola åk F–5

Ekerö folkbibliotek

Ekerö Bokhandel

Eksjö
02/03

Ingatorps skola
Grevhagsskolan
Linnéskolan
Höreda skola
Hults skola
Furulundsskolan
Prästängsskolan
Norrtullsskolan
Mellby skola
Hjältevads skola
åk 4

Eksjö stadsbibliotek

Eksjö Bokhandel

Eksjö (2)
03/04

Furulundsskolan
Grevhagsskolan
Norrtullsskolan
Hults skola
Prästängsskolan
åk 4

Eksjö stadsbibliotek

Eksjö Bokhandel

Emmaboda
07/08

Skolorna i Johansfors,
Lindås, Långasjö och
Vissefjärda, åk 2–4

Vissefjärda bibliotek

Emmaboda Bok- &
Pappershandel

Eskilstuna 01/02

Mesta skola åk F–3

Eskilstuna stadsbibliotek

H. Sandbergs i Eskilstuna

Eskilstuna (2)
02/03

Rinmansskolan
gymn. sär.

Eskilstuna stadsbibliotek

H. Sandbergs i Eskilstuna

Fagersta
99/00

Alfaskolan
Mariaskolan
Per Olsskolan
åk 4

Fagersta bibliotek

Fagersta Bok & Papper

Falun 03/04

Bjursåsskolan åk 4–6

Bjursås biblioteksfilial

Akademibokhandeln

Falköping
01/02

Dotorpsskolan åk 4–5
Centralskolan

Falköpings bibliotek

Norders Bokhandel

Falköping (2)
06/07

Floby skola åk 4–6

Falköpings bibliotek,
Floby bibliotek

Norders Bokhandel

Filipstad
06/07

Ferlinskolan
Stålvallaskolan
åk 6

Filipstads Bergslags
bibliotek

Bokhandeln i Filipstad

Fjärås (Kungsbacka
kommun) 04/05

Fjärås-Bräckaskolan

Fjärås-Bräckaskolans
skolbibliotek

Wettergrens Bokhandel

Flen 04/05

Förskolan Vallmon

Flens bibliotek

Vallinska Bokhandeln

Flen (2) 09/10

Förskolan Vallmon

Flens bibliotek

Vallinska Bokhandeln

Färgelanda
02/03

Höjdenskolan åk 4–6
Högsäters skola åk 3

Färgelanda kommunbibliotek

J.F.Hallmans Bokhandel

Färjestaden (Mörbylånga
kommun) 03/04

Färjestadens skola

Färjestadens skolbibliotek

Dillbergska Bokhandeln
& Kontorsservice

Gislaved
06/07

Gullviveskolan
Johan Orreskolan
åk 1–6

Gislaveds bibliotek

Arvids Bok- & Kontorscenter, Anderstorp

2003/Gävle
Bokslukaren
Läsåret 2002–2003 deltog 800 barn i 17 skolor och 40 klasser i lästävlingen Bokslukaren i Gävle kommun. Mattias Wikström i Strömsbro skola, åk 3, läste 17 340 sidor!
Tävlingen löpte som en röd tråd i läsutvecklingsarbetet under läsåret – »en väg att
väcka lusten för läsning, göra läsningen attraktiv, lyfta fram läsningens betydelse och
aktivt arbeta med läsutveckling«.
EN BOK ÅT ALLA knöts till Bokslukaren som en särskild uppmuntran för de sex
bästa klasserna och två barn från varje övrig deltagande klass. Varje barn i dessa klasser fick vid prisutdelningen på Världsbokdagen en »bokcheck« på en bok som eleven
själv hade valt. Vid studiebesök i Hallbergs bokhandel (idag Akademibokhandeln)
kunde bokchecken bytas mot den valda önskeboken.

Gnosjö (Gislaveds
kommun) 00/01

Bäckaskolan åk 4

Gnosjö (2) (Gislaveds
kommun) 06/07

Bäckaskolan klass 7 A–D
Hillerstorpsskolan
klass 7 A–D
Kulltorpsskolan klass 5–6
Åsenhögaskolan klass 6
Nissaforsskolan klass 5–6

Gnosjö folkbibliotek

Arvids Bok- & Kontorscenter, Anderstorp

Gubbängen (Stockholms
kommun) 01/02

Skönstaholmsskolan
åk 1–3

Gubbängens bibliotek

Göthes Bokhandel

Gäddvik (Esbo
kommun) 04/05

Esbo kristna skola
klass 5–6

Gäddviks bibliotek

Akademiska Bokhandeln,
Hagalund

Gällstad (Ulricehamns
kommun) 03/04

Gällstads skola

Gällstad bibliotek

Ekeskogs Bokhandel

Gävle 02/03

17 skolor, 40 klasser

Läromedelscentralen

Hallbergs Bokhandel

Gävle (2) 09/10

Alla skolor i kommunen
åk 3–4

Skolbibliotekscentralen

Akademibokhandeln

Göteborg 02/03

Sannaskolan
Kungsladugårdsskolan
Karl-Johansskolan
åk 6

Majornas bibliotek

Mariaplans Bokhandel

Göteborg (2) 02/03

Tångenskolan år 2, 4, 5

Tuve bibliotek

Wettergrens Bokhandel,
Backaplan

Göteborg (3) 03/04

Nordhemsskolan
klass 4–5

Nordhemsskolans
bibliotek

Akademibokhandeln,
Norra Hamngatan

Göteborg (4) 03/04

Tångenskolan åk 4

Tuve bibliotek

Wettergrens Bokhandel,
Backaplan

Arvids Bok- & Kontorscenter, Anderstorp

Göteborg (5)
03/04

Vrångö skola
Donsö skola
Asperö skola
Brännö skola
Styrsö skola
åk F–3

Styrsö bibliotek

Akademibokhandeln,
Femmanhuset

Göteborg (7)
03/04

Landamäreskolan

Biskopsgårdens bibliotek

Wettergrens Bokhandel,
Backaplan

Göteborg (8)
04/05

Klarebergsskolan åk 6

Kärra bibliotek

Wettergrens Bokhandel,
Backaplan

Göteborg (9)
04/05

Hagaskolan åk 1–5

Linnéstadens bibliotek

Aniara Bokhandel och
Antikvariat

Göteborg (10)
04/05

Askimsskolan

Askims bibliotek

Wettergrens Bokhandel,
Frölunda Torg

Göteborg (11)
05/06

Skårsskolan åk F–5

Redbergslids bibliotek

Bok & Co,
Redbergsvägen

Göteborg (12)
05/06

Björlandagården åk 3

Torslanda bibliotek

Wettergrens bokhandel,
Backaplan

Göteborg (13)
05/06

Jättestensskolan åk 4–6

Biskopsgårdens bibliotek

Wettergrens bokhandel,
Backaplan

Göteborg (14)
05/06

Hultskolan

Askims bibliotek

Wettergrens bokhandel,
Västra Frölunda

Göteborg (18)
06/07

Montessoriskolan
Centrum

Göteborgs stadsbibliotek

Bokskåpet Barn- &
Ungdomsbokhandel

Göteborg (19)
06/07

Gamlestadsskolan

Gamlestadsskolans
bibliotek

Akademibokhandeln,
Norra Hamngatan

Göteborg (20)
07/08

Tångenskolan åk 4–5

Tuve bibliotek

Wettergrens Bokhandel,
Backaplan

Göteborg (21)
09/10

Torpaskolan åk 1–5 + Sär

Härlanda/Örgryte
bibliotek

Bokia, Redbergsvägen

Hallsberg
00/01

Fredriksbergs skola
åk 1–6

Hallsbergs bibliotek

Stigs Bokhandel

Hallsberg (2)
10/11

Transtenskolan åk 8

Skolbiblioteket

Stigs Bokhandel

Halmstad
00/01

Bäckagårdsskolan åk 4
Klockargårdsskolan åk 4
Vallåsskolan åk 2–5
Furulundsskolan åk 4
Slottsjordsskolan åk 3–5
Östergårdsskolan åk 6–7
Brunnsåkersskolan åk 7

Halmstads stadsbibliotek

Halmstads Bokhandel

Halmstad (2)
01/02

Andersbergsskolan
åk 2–3 och 6
Esperedsskolan åk 6
Furulundsskolan åk 6
Lyngåkraskolan åk 4–5
Östergårdsskolan åk 7

Halmstads stadsbibliotek

Halmstads Bokhandel

2007/Halmstad
Boken är viktig
Skolorna i Halmstad har i flera omgångar varit engagerade deltagare i EN BOK ÅT
ALLA. Bland alla redovisningar finns mycket att hämta.
Bokhandlare Hans Carlsson, Halmstads Bokhandel, lade från början upp ett program för bokhandelsbesöken som uppskattades inte minst av barnen. »Ett mycket
trevligt besök där eleverna fick välja varsin skönlitterär bok« skriver läraren Helena
Björklund, klass 4 Wallbergsskolan. »När vi kom tillbaka till skolan ville alla elever
läsa sina böcker. Härligt! (Vi skulle egentligen ha haft engelska, men vi lärare fick
ändra schemat!) Det var en riktigt magisk stund i klassrummet där böckerna bokstavligen slukade sina läsare.«
Ett annat exempel kommer från klass 5B Vallåsskolan, som deltog läsåret 2006/07.
Läraren Helene Svensson har låtit varje elev berätta om bokens betydelse – fascinerande läsning. Och så gav hon föräldrarna i 5B i läxa att skriva ned några tankar om
sina barns läsning. Här är några av elevernas svar:

I klass Mars 5 på Andersbergsskolan hade nästan alla elever utländsk bakgrund.
Eftersom klassen var mycket förtjust i tävlingar utmanade bibliotekarien Elisabeth
Ingelf klassen i vem som kunde läsa flest böcker under en given period. »Själva tävlingsmomentet har, skriver bibliotekarien, gjort att eleverna sporrat och motiverat
varandra att läsa fler böcker, alla ville dra sitt strå till stacken. Det som motiverade
och lockade barnen mest var dock det hägrande besöket i bokhandeln.«

Halmstad (3) 06/07

Andersbergsskolan
klass Mars 5
Bäckagårdsskolan Klockarlyckan 4A
och Ekliden 4–5
Furulundsskolan klass 1A
Wallbergsskolan klass 3
Vallåsskolan 4B, 4C, 5B

Halmstads stadsbibliotek

Halmstads Bokhandel

Haninge 03/04 och 05/06

Kvarnbäcksskolan

Jordbro bibliotek

Bildstens Bok- och Pappershandel

Haninge (2)
04/05

Lundaskolan åk 3–5

Jordbro bibliotek

Bildstens Bok- och
Pappershandel

Heby
01/02

Heby skola
klass 5B och 8B

Heby bibliotek

Ewerlöfs Bokhandel Eftr.

Heby (2)
09/10

Heby skola
Tärnsjö skola
åk F–6

Heby bibliotek

Ewerlöfs Bokhandel Eftr.

Herrljunga
99/00

Horsbyskolan åk 2
Stureskolan åk 2

Herrljunga folkbibliotek

Wettergrens Bokhandel,
Borås

Hjo 09/10

Fågelås skola åk F–6

Hjo stadsbibliotek

Hjo bokhandel

Huddinge
02/03

Kvarnbergsskolan åk 7

Kvarnbergsskolans
skolbibliotek

Akademibokhandeln

Hyllinge 09/10

Hyllinge skola åk 3–5

Hyllinge bibliotek

Böcker & Blad i Hyllinge

Hällefors
04/05

Hjulsjö skola
Kronhagsskolan
Lindskolan
Snäckeskolan
åk 3

Hällefors bibliotek

Hällefors Bokhandel

Hällefors (2)
07/08

Snäckeskolan
Kronhagsskolan
Grythyttans skola
åk 4–5

Hällefors bibliotek

Hällefors Bokhandel

Hällefors (3)
09/10

Snäckeskolan
Kronhagsskolan
Grythyttans skola
åk 4–5

Hällefors bibliotek

Hällefors Bokhandel

Höganäs
00/01

Nyhamnsskolan åk 9

Höganäs bibliotek

Kullabygdens Bok &
Pappershandel

Högsby
02/03

Fröviskolan åk 4

Högsby kommunbibliotek

Dillbergska Bokhandeln
& Kontorsservice

Järfälla
02/03

Barkarbyskolan åk 6
Olovslundsskolan åk 3
Tallbohovskolan åk 4
Fjällenskolan åk 4–6
Sandviksskolan åk 6

Järfälla bibliotek

Garps Bokhandel

Järvsö (Ljusdals
kommun) 07/08

Öjeskolan åk 5

Järvsö bibliotek

Eric Ericssons Bokhandel

Jönköping
04/05

Torpaskolan åk 5

Nyströms Bok &
Kontorscenter

Jönköping (2)
04/05

Talavidskolan

Emil Bergmans Bokhandel

Jönköping (4)
07/08

Hovslättskolan åk 2–5

Jönköpings stadsbibliotek

Akademibokhandeln

Kalmar
95/96, 96/97

Lindöskolan
Trekantens skola
åk 4–6

Kalmar stadsbibliotek

Dillbergska Bokhandeln
& Kontorsservice

Kalmar (2)
02/03

Silverbacksskolan
Vasaskolan
Sjöängsskolan
åk 4–5

Kalmar stadsbibliotek

Dillbergska Bokhandeln
& Kontorsservice

Kalmar (3)
07/08

Falkenbergsskolan
Oxhagsskolan
Rocknebyskolan
Hagbyskolan
Ljungbyholmsskolan
åk 1–4

Kalmar stadsbibliotek

Dillbergska Bokhandeln
& Kontorsservice

Karlskoga 02/03

Häsängsskolan åk F–6

Karlskoga bibliotek

Spongs Bokhandel

Karlskoga (2) 04/05

Karlbergsskolan åk F–6

Karlskoga bibliotek

Spongs Bokhandel

Karlskoga (3) 06/07

Aggerudsskolan åk F–6

Karlskoga bibliotek

Spongs Bokhandel

Kinnarp (Falköpings
kommun) 02/03(04)

Kinnarps skola

Kinnarps skola

Norders Bokhandel

Knivsta 04/05

Segerstaskolan

Knivsta bibliotek

Bokhandeln Läslusen

Kopparberg (Ljusnarsbergs kommun) 04/05

Kopparbergsskolan
åk F–6

Kopparbergsskolans
skolbibliotek

Frödins Bokhandel Eftr.

Kopparberg (2)
(Ljusnarsbergs kommun)
09/10

Löa Friskola åk F–6

Lindesbergs bibliotek

Frödins Bokhandel Eftr.

Kristianstad 04/05

Talldalskolan åk 3–4

Vä bibliotek

Möllers Bokhandel

Kumla 00/01

Kumlaby skola åk 7–9

Kumla bibliotek

Kumla Bokhandel

Kungsbacka
99/00

Toråsskolan, TLF
Fjärilen
Alléskolan 2d
Varla särskola
Iseråsskolan, Katthult
1–3a
Kullaviksskolan 3c
Gällingeskolan 4–5c
Hammeröskolan 4–5n
Åsaskolan 6d
Hålabäcksskolan 7d

Kungsbacka bibliotek

Bokhandeln i
Kungsbacka och
Wettergrens Bokhandel

Kungsbacka (2)
05/06

Varlaskolan åk 6

Kungsbacka bibliotek

Bokhandeln i
Kungsbacka

Kungshamn (Sotenäs
kommun) 06/07

Kungshamns skola åk 3–6

Sotenäs kommunbibliotek

Gewerts Bokhandel

Kungsör
02/03

Karlaskolan åk 6

Kungsörs bibliotek

Nilssons Bokhandel i
Köping

Kungälv
03/04

Solängskolan åk F–6
Nordmannaskolan åk 1–3

Kungälvs stadsbibliotek

Bok & Co Kungälv

Kungälv (2) 07/08

Friskolan i Kärna åk F–6

Skolbiblioteken

Bok & Co Kungälv

Kungälv (3) 10/11

Strandskolan åk 1–5

Kungälvs stadsbibliotek

Bok & Co Kungälv

Kållered (Mölndals kommun) 05/06

Hallenskolan åk 5–6

Mölndals stadsbibliotek,
Kållereds bibliotek

Wettergrens Bokhandel

Kävlinge (i samverkan
med Landskrona)
05/06

Dösjebroskolan F–6
Annelövskolan F–6
(Landskrona)
Tolvåkerskolan klass 3
(Löddeköpinge)

Kävlinge bibliotek

S Hellbergs Bokhandel

Laholm 06/07

Parkskolan åk 5

Laholms bibliotek

Laholms Bokhandel

Landskrona
03/04

Dammhagskolan åk 5, 9,
resursklass, SFI, int. klass

Dammhagskolans
bibliotek

Killbergs Bokhandel
i Landskrona

Landskrona (2)
04/05

Sandåkerskolan
Tallskolan

Häljarps bibliotek

Killbergs Bokhandel
i Landskrona

Lerum 04/05

Almekärrsskolan åk 2–5

Lerums bibliotek

Bok & Co

Lerum (2) 05/06

Hästhagenskolan, Floda

Lerums bibliotek

Bok & Co

Lindesberg 06/07

Hagabackens skola F–5

Lindesbergs bibliotek

Blombergska Bokhandeln

Lindome (Mölndals
kommun) 05/06

Skånhällaskolan
år 3 och 9

Skolbiblioteket

Mölndals Bokhandel

Ljusdal 01/02

Gärdeåsskolan åk 3

Ljusdals kommunbibliotek

Eric Ericssons Bokhandel

Ljusdal (2) 02/03

Färila skola åk 5–9

Färila bibliotek

Eric Ericssons Bokhandel

Ljusdal (3) 07/08

Stenhamreskolan
Friskolan Vintergatan
Freinetskolan Tallbacken
åk 7

Ljusdals kommunbibliotek

Eric Ericssons Bokhandel

Ljusne (Söderhamns
kommun) 06/07

Stenbergaskolan F–6

Ljusne bibliotek

Söderhamns Bok &
Pappershandel

Ludvika 06/07

Håksbergs skola F–6

Ludvika bibliotek

Globe Bokhandel

Lund
03/04

Fågelskolan åk 5
Palettskolan

Biblioteket Väster

Bokhörnan i Veberöd

Lund (2)
05/06

Fäladsgården
Genarps skola
Klostergårdsskolan
åk 6–7

Norra Fäladens bibliotek,
Genarps skolbibliotek,
Klostergårdens bibliotek

Bokhörnan i Veberöd

Lund (3)
05/06

Vikingaskolan F–3

Skolbiblioteket

Akademibokhandeln,
Gleerups

Lund (4)
05/06

Gunneboskolan 6–7

Skolbiblioteket

Akademibokhandeln,
Gleerups

Lycksele
95/96, 96/97

Norrängsskolan åk 5–6
Forsdala skola åk 2–4

Lycksele bibliotek

Karlssons Bok & Papper

Lycksele (2) 05/06

Forsdalaskolan åk F–9

Lycksele bibliotek

Bergs Bokhandel

Löddeköpinge (Kävlinge
kommun) 04/05

Skönadalsskolan

Skönadals bibliotek

S Hellberg Bokhandel

Lövånger (Skellefteå
kommun) 05/06

Lövångerskolan åk 1–6

Lövångers bibliotek

Börje Lagergrens Bokhandel, Skellefteå

Malmköping (Flen)
07/08

Malmaskolan åk 2–3

Malmköpings bibliotek

Gull & Mull, Malmköpings
bok- och pappershandel

Malmö
04/05

Runstyckets skola

Husie stadsdelsbibliotek

Bokia Killbergs Jägersro
Bokhandel

Malmö (2)
07/08

Hermodsdalsskolan
åk 1–3

Lindängenbiblioteket

Bokia Killbergs Jägersro
Bokhandel

Mariefred (Strängnäs
kommun) 07/08

Mariefreds skola åk F–3

Mariefreds bibliotek

Mariefreds Bokhandel

Mariefred (2) (Strängnäs
kommun) 09/10

Mariefreds skola åk F–3

Mariefreds bibliotek

Mariefreds Bokhandel

Mariehamn (Åland)
03/04

Ytternäs skola
Eckerö skola
Strandnäs skola
Geta skola
Ödkarby
Pålsböle skola
Godby skola
Lemlands skola
Sottunga skola
Kumlinge skola
Brändö skola
Kökar skola
åk 4–6

Mariehamns stadsbibliotek

Mariehamns Bokhandel
och Söderlunds Bok &
Papper

Mellerud
07/08

Fagerlidskolan
Nordalskolan
Åsens skola
Åsebro skola
Karolinerskolan
år 2 och 4

Melleruds kommunbibliotek

Bokhandeln i Mellerud

Mora
04/05

Bjäkenbackens skola åk 5
Morkarlbyhöjdens skola
åk 8
Noretskolan åk 3 och 5
Nusnäs skola åk 3–4
Sollerö skola åk 2–6

Mora folkbibliotek

Mora Bokhandel

Mora (2)
05/06

Selja-Långlets skola
åk F–6

Mora folkbibliotek

Mora Bokhandel

Motala
01/02

Råssnässkolan

Motala bibliotek

Walfrid Nilssons
Bokhandel

Motala (2)
02/03

Villa Ekenäs

Motala bibliotek

Walfrid Nilssons
Bokhandel

Motala (3)
03/04

Karin Boye-skolan åk 7

Motala bibliotek

Walfrid Nilssons
Bokhandel

Motala (4)
04/05

Södra skolan åk 3–4

Södra skolans bibliotek

Walfrid Nilssons
Bokhandel

Motala (5)
09/10

Fågelsta skola år 3–4, 5–6

Motala bibliotek

Walfrid Nilssons
Bokhandel

Motala (6)
10/11

Karlslunds skola åk F–5

Motala bibliotek

Walfrid Nilssons
Bokhandel

Motala (7)
10/11

Södra skolan/Grundsärskolan åk 1–10

Motala bibliotek

Walfrid Nilssons
Bokhandel

Mullhyttan (Lekebergs
kommun) 01/02

Mullhyttans skola åk F–6

Lekebergs bibliotek

Stigs Bokhandel,
Hallsberg

2010/Motala
Genreläsning
»Karlslunds skola är en liten F–5 skola, belägen i naturskönt område i utkanten av Motala. Här arbetar 129 elever och cirka 15 vuxna tillsammans. Vi lägger stort fokus
vid läsinlärning, läsutveckling och läsglädje.« Så inleder
bibliotekspedagogen Eva Flodin en ansökan om deltagande i EN BOK ÅT ALLA läsåret 2010–2011. Det blev ett
brett upplagt projekt i genreläsning. Vi återger några
utdrag ur den fina redovisningen. Ett av många exempel
på hur EN BOK ÅT ALLA blivit en del av det lokala engagemanget i skolorna.
»Forskning visar att internet, tv/video mer och mer
konkurrerar om barns läsutrymme. Barn läser mer ytligt
och få går vidare till svårare böcker. Andelen starka läsare har under senare år minskat mer och mer. Vi upplever också ofta att elever fastnar i vissa kategorier och i
biblioteket ’hittar de inget att läsa’.
Därav kom idén att starta ett läsprojekt som skulle
sträcka sig över ett helt läsår, genreläsning. Genom att få
fördjupa sig i olika genrer skulle eleverna ges möjlighet
till varierad läsning, få nya läsupplevelser och därmed
inte fastna i bestämda kategorier.
Projektet har varit stort och tidskrävande. Vi ser
elever som har utvecklat sin förmåga att läsa, förstå och
tolka texter i olika genrer. Många har hittat nya genrer
att läsa, nya intressanta författare eller bokserier där de
tålmodigt väntar på att nästa del ska komma in. Genom
att dokumentera och diskutera har de också utvecklat
förmågan att inspirera andra att prova på något nytt. De
har fått en medvetenhet om vad de läser och kan därmed
bedöma och ge ett omdöme. Till och med våra yngsta
kan nu med säkerhet bedöma vilken genre de läser. Vi
har även fått positiva reaktioner från föräldrar som upplever att deras barn fått läslust och intresse för böcker.«

Vilken genre?

Munkedal
05/06

Munkedalsskolan 4–5

Munkedals kommunbibliotek

J.F. Hallmans Bokhandel,
Uddevalla

Munkedal (2)
06/07

Bruksskolan F–5

Munkedals kommunbibliotek

J.F. Hallmans Bokhandel,
Uddevalla

Munkfors
01/02

Hagalundsskolan åk F–4

Ransäters-Munkfors
folkbibliotek

Varuhuset Domus,
Bokavdelningen

Munkfors (2)
05/06

Hagalundskolan F–5

Munkfors bibliotek

Akademibokhandeln,
Karlstad

Mölndal 07/08

Pepparedsskolan åk F–4

Balltorps bibliotek

Mölndals Bokhandel

Mönsterås
06/07

Tillingeskolan

Mönsterås kommunbibliotek

Mönsterås Bokhandel

Mörbylånga
02/03

Skansenskolan, norra
huset åk 2–4
Gårdby skola åk 4

Mörbylånga kommunbibliotek

Dillbergska Bokhandeln
& Kontorsservice

Nacka
02/03

Igelboda skola åk 6
Alléskolan åk 4

Saltsjöbadens bibliotek,
Fisksätra bibliotek

Saltsjöbadens Bokhandel

Nacka (2) 03/04

Igelboda skola åk 5

Saltsjöbadens bibliotek

Saltsjöbadens Bokhandel

Nora
01/02

Karlsängskolan
Järntorgsskolan

Nora kommunbibliotek

Nya Emil Janssons
Bokhandel eftr.

Nora (2)
05/06

Järnboås skola F–6
Gyttorpsskolan 2–6

Nora kommunbibliotek

Nya Emil Janssons
Bokhandel eftr.

Nora (3)
10/11

Karlsängskolan åk 7

Nora kommunbibliotek

Blombergska Bokhandeln, Lindesberg

Nordmaling
99/00

Kyrkovallens skola,
Smultronet F–2

Nordmalings bibliotek

Åkerbloms Universitetsbokhandel, Umeå

Norrköping
01/02

Klockartorpsskolan
Villastadsskolan
Oxelbergsskolan
Lindöskolan
De Geerskolan
Folkparksskolan
Diamanten
Hagaskolan
Enebypark
Bjärbyskolan
åk 4

Norrköpings stadsbibliotek

Anderssons Bokhandel
i Norrköping

Norrköping (2)
02/03

Gustaf Adolfsskolan
Folkparksskolan
Kyrkskolan
Lindöskolan
Bjärbyskolan
Navestadsskolan
Kättingeskolan
Smedbyskolan
Ektorpsringen
Svanen
åk 4

Norrköpings stadsbibliotek

Anderssons Bokhandel
i Norrköping

Norrköping (3) 03/04

Navestadsskolan

Navestad bibliotek

Anderssons Bokhandel
i Norrköping

Norrköping (4)
03/04

De Geer skola
Gustaf Adolfsskolan
Folkparksskolan
Klockaretorpsskolan
åk 4

Norrköpings stadsbibliotek

Anderssons Bokhandel i
Norrköping

Norrköping (5)
04/05

Gustaf Adolfsskolan
Klockaretorpsskolan
Skarphagsskolan
Oxelbergsskolan
Vilbergsskolan
Kättingeskolan
Svanen
åk 4–5

Norrköpings stadsbibliotek

Anderssons Bokhandel i
Norrköping

Norrtälje 01/02

Bålbroenheten åk 5–6

Roslagsbokhandeln

Norrtälje (2)
09/10

Freinetskolan Mimer
åk F–9

Roslagsbokhandeln

Nybro
06/07

Fagerslättsskolan
Bäckeboskolan
Västerängsskolan
Madesjöskolan
Kristvallabrunns skola
Transtorpsskolan
Hanemålaskolan
Montessoriskolan
åk 4, 10 klasser

Nybro bibliotek

Bohmans Bokhandel

Nybro (2)
07/08

Alsterbroskolan
Fagerslättsskolan
Bäckeboskolan
Västerängsskolan
Madesjöskolan
Kristvallabrunns skola
Transtorpskolan
Hanemålaskolan
Montessoriskolan
åk 4

Nybro bibliotek

Bohmans Bokhandel

Nykvarn
04/05

Björkestaskolan åk 3–4

Nykvarns bibliotek

Akademibokhandeln,
Södetälje

Nykvarn (2)
05/06

Björkestaskolan åk 2–3

Nykvarns bibliotek

Akademibokhandeln,
Södetälje

Nyköping 02/03

Herrhagsskolan

Nyköpings stadsbibliotek

Kullbergs Bokhandel

Nynäshamn
05/06

Kyrkskolan 4A
Vanstaskolan 4A
Svandammsskolan 4B
Vika skola 4
Tallbackaskolan 4A
Gröndalsskolan 4A

Nynäshamns bibliotek

Kihlstens Bokhandel

Nässjö 05/06

Runnerydsskolan åk 5–6

Nässjö stadsbibliotek

Hila/Bokia

Olofström
05/06

Vilshults skola 5–6

Olofströms bibliotek

Holje Bokhandel &
Antikvariat

Orust
00/01

Henåns skola
Ellös skola
Ängås skola
åk 7

Orusts kommunbibliotek

Böcker & Blad, Henån

Orust (2)
02/03

Henåns skola
Ängås skola
åk 7

Orusts kommunbibliotek

Böcker & Blad, Henån

Osby 04/05

Hasslarödsskolan åk 4–6

Osby folkbibliotek

Bokhandeln i Osby

Osby (2) 04/05

Parkskolan åk 5

Osby folkbibliotek

Bokhandeln i Osby

Osby (3) 05/06

Killebergsskolan åk F–6

Osby folkbibliotek

Bokhandeln i Osby

Osby (4) 07/08

Örkenedsskolan åk 1–3

Osby folkbibliotek

Bokhandeln i Osby

Osby (5)
09/10

Klockarskogsskolan
Visseltoftaskolan
åk F–6

Osby folkbibliotek

Bokhandeln i Osby

Osby (6) 10/11

Parkskolan F–3

Osby folkbibliotek

Bokhandeln i Osby

Partille
00/01

Jonsereds skola
Björndammens skola
åk 4–6

Partille bibliotek

Partille Bokhandel

Partille (2) 05/06

Fem förskolor

Partille bibliotek

Partille Bokhandel

Partille (3)
06/07

Franska skolan åk 1–7

Franska skolan, skolbiblioteket

Partille Bokhandel

Piteå 05/06

Munksunds skola 1–5

Piteå stadsbibliotek

Bodéns Bokhandel

Ragunda
09/10

Hansåkerskolan år 3–9

Ragunda bibliotek,
Stugunfilialen

Akademibokhandeln,
Östersund

Robertsfors
04/05

Bygdeå skola
Djäkneboda skola
Flarken skola
Nybyskolan
Tundalsskolan
Åkullsjön skola
åk 3

Robertsfors bibliotek
filialer: Ånäset bibliotek,
Bygdeå bibliotek

Åkerbloms Universitetsbokhandel, Umeå

Robertsfors (2)
05/06

Bygdeå skola
Djäkneboda skola
Flarken skola
Nybyskolan
Tundalsskolan
Åkullsjön skola
år 3

Robertsfors bibliotek

Åkerbloms Universitetsbokhandel, Umeå

Robertsfors (3)
07/08

Bygdeå skola
Djäkneboda skola
Nybyskolan
Tundalsskolan
Åkullsjön skola
år 3

Robertsfors bibliotek

Åkerbloms Universitetsbokhandel, Umeå

Sala
04/05

Styrars skola åk 6
Möklinta kyrkskola åk 4
Kilbo skola åk 4–6
Lärkbacksskolan åk 5

Sala stadsbibliotek,
Möklinta filialbibliotek,
Västerfärnebo filialbibliotek, Vallaskolans bibliotek

Ewerlöfs Bokhandel Eftr.

Sandviken 09/10

Årsunda Kyrkskola
åk F–6

Sandvikens folkbibliotek

Nya Bokhandeln i
Sandviken

Skellefteå
02/03

Kågeskolan åk 4–6

Skellefteå folkbibliotek,
Kåge bibliotek

Börje Lagergrens
Bokhandel

2008/Smedjebacken
Bokbuffé för läshungriga barn
»Genom vårt projekt uppmuntrar vi barn att hitta egna godbitar i böckernas värld.
Vi vänder oss till alla barn i årskurs 3 i Smedjebackens kommun (ca 90 elever, 6 klasser) och börjar redan under hösten besöka varje klass en gång i månaden för att
duka upp nya titlar, ge barnen mumsiga bokprat och vitaminkickar till boksamtal.
Delaktigheten tycker vi är viktig och därför vill vi inte bara berätta om böcker som vi
tycker om. Vi vill också låta barnen själva bidra till bokbuffén och dela med sig av sina
intryck och berätta om sin favoritbok. Varje elev får vid första tillfället en egen läsedagbok där de kan anteckna lite om böckerna de läser både i skolan och på fritiden.«
Så skriver Marika Alneng, Smedjebackens bibliotek, Daniel Evertsson, Holger Ericsons Bokhandel och Maja Filipsson, Smedjebackens skolbibliotekscentral i sin ansökan om bidrag för medverkan i EN BOK ÅT ALLA. Och de fortsätter:
»Vi vill att barnen i vår bruksort får ett naturligt
förhållande till böcker och läsning. Därför känns det
viktigt att ortens barn även känner till den lokala
bokhandeln. Ett besök i bokhandeln per klass ingår
naturligt i projektet. Barnen kommer också att få
bekanta sig med kommunens huvudbibliotek och få
bokprat där.«
Som festlig avslutning hade eleverna fått önska
sig en författare som de ville träffa. Det blev Monica
Zak som berättade om alla fantastiska äventyr som
hon hade varit med om. Barnen fick välja varsin bok
som gåva och hade också tillfälle att få den signerad
av författaren.

Skinnskatteberg
99/00

Centralskolan åk 4

Skinnskattebergs
bibliotek

Blombergska Bokhandeln, Lindesberg

Skurup
04/05

Mackleanskolan åk 7

Mackleanskolans
mediatek

Akademibokhandeln,
Malmö

Skutskär (Älvkarleby
kommun) 99/00

Bodaskolan åk 2–5

Älvkarleby folkbibliotek

Hallbergs Bokhandel,
Gävle

Skärholmen 00/01

Lillholmsskolan åk 3

Skärholmens bibliotek

Göthes Bokhandel

Skärholmen (2)
02/03

Lillholmsskolan åk 2–3
Västerholmsskolans
Friskola åk 5
Söderholmsskolan åk 5

Skärholmens bibliotek

Skärholmens Bokhandel

Skövde 05/06

Billingskolan F–5

Skövde stadsbibliotek

Flemmings Böcker

Smedjebacken
07/08

Gubbo skola
Hagge skola
Röda Berga
Vad skola
Vinsboskolan
år 3

Smedjebackens bibliotek
och skolbibliotekscentral

Holger Ericsons
Bokhandel

Sollefteå
04/05

Vallaskolan åk 5–9

Vallaskolans bibliotek

Dahlbergs Bokhandel
J Desén

Solna 04/05

Stenbackaskolan åk F–5

Solna stadsbibliotek

Bokcentrum

Sommen (Tranås
kommun) 03/04

Sommens skola åk F–6

Tranås stadsbibliotek

Tranås Bok- och
Pappershandel

Sommen (2) (Tranås
kommun) 05/06

Sommens skola åk F–6

Tranås stadsbibliotek

Tranås Bok- och
Pappershandel

Staffanstorp
04/05

Anneroskolan

Staffanstorps bibliotek

Holmgrens Bokhandel,
Malmö

Staffanstorp (2)
05/06

Bråhögsskolan åk 1–6

Staffanstorps bibliotek

Holmgrens Bokhandel,
Malmö

Staffanstorp (3)
09/10

Bråhögsskolan åk F–3

Skolbiblioteket

Holmgrens Bokhandel,
Malmö

Stenungsund
01/02

Stora Högaskolan
Ucklumskolan
Kristinedalskolan
Svenshögenskolan
åk 3

Stenungsunds folkbibliotek

Ruckmans Bokhandel

Stockholm
02/03

S:t Eriks katolska skola
åk 1–6

Folkungaböcker

Stockholm (2)
03/04

S:t Eriks katolska skola
Ateneum Studiecentrum

Folkungaböcker

Stockholm (3)
03/04

Johannelundsskolan
åk 1–3

Alviks bibliotek

Äppelvikens Bokhandel

Stockholm (5)
04/05

Hässelby Villastads skola,
Viadukten

Hässelby Villastads
bibliotek

Bokbrädan

Stockholm (6)
04/05

I Ur och Skur Nya Elementar åk F–5

Alviks bibliotek

Äppelvikens Bokhandel

Stockholm (7)
04/05

Lillholmsskolan åk 4

Skärholmens bibliotek

Göthes Bokhandel

Stockholm (8) Fruängen
05/06

Fruängens skola klass 6

Skolbiblioteket

Skärholmens Bokhandel

Stockholm (9) Skarpnäck
05/06

Bergholmsskolan 7A
Björkhagens skola 3D
och 7A–B
Enskede skola 4C
I ur och skur, Mullekojan 3–5
Skarpnäcks skola 4A

Biblioteken i Skarpnäck,
Enskede, Björkhagen och
Bagarmossen

Göthes Bokhandel

Stockholm (10) Rinkeby
05/06

Bredbyskolan år 3

Skolbiblioteket

Akademibokhandeln,
Kista

Storuman
04/05

Centralskolan åk 4–6

Storumans kommunbibliotek

Bergs Bokhandel

Strömstad
04/05

Bojarskolan åk 5–6
Valemyrskolan åk 5–6

Strömstads stadsbibliotek

Strömstads Bokhandel

Strövelstorp (Ängelholms
kommun) 03/04

Stövelstorps skola

Stövelstorps bibliotek

Killbergs Bokhandel,
Helsingborg

Ställdalen (Ljusnarsbergs
kommun) 03/04

Ställdalens skola åk 5–6

Ställdalens bibliotek

Frödins Bokhandel Eftr.

Sundbyberg
06/07

Lilla Albyskolan åk 1–5

Sundbybergs stadsbibliotek

Sundbybergs Bokhandel

Sundsvall 02/03

Södermalms skola åk F–5

Sundsvalls stadsbibliotek

Bokhandeln Tidsspegeln

Sundsvall (2)
02/03

Granloholms skola åk 3–4
Sticksjö skola åk F–6

Granloholms skola

Bokhandeln Tidsspegeln

Sundsvall (3) 05/06

Skönsbergs skola åk F–5

Sundsvalls stadsbibliotek

Vängåvans Bok & Papper

Svalöv
01/02

Månsaboskolan åk 4–6
Centralskolan åk 4–6

Svalövs folkbibliotek

S. Hellberg Bokhandel

Svenljunga
03/04

Holsljunga skola åk 3–4
Håcksvik skola åk 4–6
Mogaskolan åk 4A–D
och 8F

Mogaskolans mediatek
och skolbibliotekscentral

Brobergs Bokhandel

Svängsta (Karlshamns
kommun) 09/10

Möllegårdens skola
åk F–6

Svängsta bibliotek

Lundins Bokhandel

Säffle 03/04

Lugnadalsskolan åk F–3

Säffle bibliotek

Säffle Bokhandel

Sätra (Stockholms
kommun) 03/04

Sätraskolan

Sätra bibliotek

Skärholmens Bokhandel

Söderhamn
09/10

Bergviksskolan år 1–4

Bergviks bibliotek

Söderhamns Bok &
Pappershandel

Söderköping
01/02

Brobyskolan åk 5
Engelholm skola åk 1–6
Hagaskolan åk 6
S:t Anna skola åk 3–4

Söderköpings stadsbibliotek

Söderköpings Bokhandel

Söderköping (2)
03/04

Skönbergaskolan åk F–6

Söderköpings stadsbibliotek

Söderköpings Bokhandel

Södertälje
04/05

Nyckelskolan åk 5
Kringlaskolan åk 4

Södertälje stadsbibliotek

Akademibokhandeln

Södertälje (2) 05/06

Bårstaskolan år 4

Södertälje stadsbibliotek

Akademibokhandeln

Sölvesborg
01/02

Falkviks skola åk 2–4
Nogesunds skola åk F–6

Sölvesborgs bibliotek

A.V. Wennerlunds
Bokhandel

Sölvesborg (2)
03/04

Hörviks skola åk F–6

Sölvesborgs bibliotek

A.V. Wennerlunds
Bokhandel

Sölvesborg (3) 06/07

Bokelundsskolan år 5–6
Högtofta skola år F–5

Sölvesborgs bibliotek

Zimmerdahls Bokhandel

Sölvesborg (4) 07/08

Möllebacksskolan åk 3–6

Sölvesborgs bibliotek

Zimmerdahls Bokhandel

Sölvesborg (5) 08/09

Falkviks skola åk 0–3, 5

Sölvesborgs bibliotek

Zimmerdahls Bokhandel

Tjejerna från Smulebergsskolan i Tibro trivdes i bokhandeln. Foto: Börje Sahlén/SLA Skaraborgs Allehanda.

Sölvesborg (6) 10/11

Hjortakroksskolan F–5

Sölvesborgs bibliotek

Zimmerdahls Bokhandel

Tibro
01/02

Tibro småskola 3C
Smulebergsskolan 5B

Tibro bibliotek

Elanders Bokhandel

Tibro (2)
04/05

Tibro småskola 3C
Ransbergs skola 4F
Smulebergsskolan 5B
Häggetorps skola 2D, 3E

Tibro bibliotek

Elanders Bokhandel

Tibro (3)
05/06

Smulebergsskolan år 1–2
Nyboskolan 9C

Tibro bibliotek

Elanders Bokhandel

Tibro (4)
07/08

Ransbergs skola
Häggetorpsskolan
Häggetorpsskolan Rönnen åk 1–5

Tibro bibliotek

Elanders Bokhandel

Timrå
01/02

Vivsta skola åk 6

Timrå kommunbibliotek

Bokhandeln Tidsspegeln,
Sundsvall

Timrå (2)
03/04

Vivsta skola åk 3
Böle skola
Laggarbergs skola

Timrå kommunbibliotek

Bokhandeln Tidsspegeln,
Sundsvall

Tomelilla
03/04

Byavångsskolan åk F–6
Lindesborgsskolan åk
F–6

Tomelilla bibliotek

Bokia Lillebror i Ystad

Torsås
02/03

Söderåkra skola
Bergkvara skola
Gullabo skola
Torskolan

Torsås folkbibliotek

Dillbergska Bokhandeln
& Kontorsservice

Torsås (2)
10/11

Torsås skolor, Torskolan
åk 4–5

Skolbiblioteket

Möre Bok o Kontor

Tranås
06/07

Hubbarpsskolan åk 3–5

Tranås stadsbibliotek

Tranås Bok- och
Pappershandel

Tranås (2)
07/08

Hubbarpsskolan åk 3–5

Tranås stadsbibliotek

Tranås Bok- och
Pappershandel

Trelleborg 04/05

Klagstorps skola åk F–6

Trelleborgs bibliotek

Söderslätts Bok & Papper

Trelleborg (2) 06/07

Bäckaskolan åk F–6

Trelleborgs bibliotek

Söderslätts Bok & Papper

Tumba (Botkyrka
kommun) 01/02

Tunaskolan åk 5
Tallidsskolan åk 3

Tumba huvudbibliotek,
Fittja bibliotek

Tumba Bokhandel

Tumba (2)
02/03

Skogsbacksskolan
Storvretsskolan

Tumba huvudbibliotek

Tumba Bokhandel

Tumba (3)
03/04

Kärsbyskolan åk 3–5
Hammerstaskolan åk 3

Tumba huvudbibliotek

Tumba Bokhandel

Tumba (4)
04/05

Borgskolan åk 7
Tunaskolan åk 2–3

Hallunda bibliotek,
Tumba bibliotek

Tumba Bokhandel

Tumba (5) (Salems och
Botkyrka kommuner)
05/06

Skyttorpsskolan år 3
Nytorpsskolan år 4
Brunna skola år 3
Björkhagsskolan år 7–8

Salems bibliotek,
Hallunda bibliotek

Tumba Bokhandel

Tumba (6) (Botkyrka
kommun) 07/08

Storvretsskolan
För + år 4–5

Läskampanjen i Botkyrka

Tumba Bokhandel

Tumba (7) (Botkyrka
kommun) 09/10

Storvretsskolan
Förberedelseklasser

Läskampanjen i Botkyrka

Tumba Bokhandel

Tärnsjö (Heby kommun)
03/04

Tärnsjö skola åk F–6

Heby bibliotek

Ewerlöfs Bokhandel
Eftr., Sala

Uddevalla
03/04

Ramnerödsskolan åk 7

Uddevalla stadsbibliotek,
Dalabergs bibliotek

J.F. Hallmans Bokhandel

Ulricehamn 04/05

Hössna skola åk 5–6

Ulricehamns bibliotek

Ekeskogs Bokhandel

Ulricehamn (2) 05/06

Vegby skola F–6

Ulricehamns bibliotek

Ekeskogs Bokhandel

Ulricehamn (3) 06/07

Marbäcks skola åk F–6

Ulricehamns bibliotek

Ekeskogs Bokhandel

Umeå
01/02

Grisbacka skola åk 3
och 5

Grubbe bibliotek

Åkerbloms Universitetsbokhandel

Umeå (2)
02/03

Böleängsskolan åk 4

Tegsbiblioteket

Åkerbloms Universitetsbokhandel

Umeå (3)
03/04

Grisbacka skola klass 3A
och 3B
Rödängsskolan klass 3

Grubbe bibliotek

Akademibokhandeln

Umeå (4)
04/05

Tomtebogård skola åk 1–5

Tomtebogård skolbibliotek

Åkerbloms Universitetsbokhandel

Umeå (5)
08/09

Sjöfruskolan åk 1–4

Umedalens bibliotek

Åkerbloms Universitetsbokhandel

Uppsala 02/03

Eriksbergskolan åk 7, 9

Eriksbergsbiblioteket

Celsiusbokhandeln

Uppsala (2) 03/04

Pluggparadiset, Storvreta

Storvretabiblioteket

Bokhandeln Läslusen

Uppsala (3) 04/05

Vänge skola åk 3–6

Uppsala stadsbibliotek

Bokhandeln Läslusen

Uppsala (4) 05/06

Gåvsta skola åk 3–7

Uppsala stadsbibliotek

Bokhandeln Läslusen

Vaggeryd 99/00

Hjortsjöskolan åk 4–6

Vaggeryds bibliotek

Vaggeryds Bokhandel

Vara
06/07

Önums friskola åk 1–5

Vara folkbibliotek

Vara Bok- & Kontorsvaruhandel

Vara (2)
07/08

Jungs skola åk F–3

Vara folkbibliotek

Vara Bok- & Kontorsvaruhandel

Vaxholm
01/02

Pålsundsskolan åk F–5

Vaxholms stadsbibliotek

Vaxholms Bok- &
Pappershandel

Veberöd (Lunds
kommun) 03/04

Svaleboskolan åk 8 och 9

Vellinge
05/06

V Ingelstad skola år 6–9

V Ingelstads bibliotek

Nils Asp Bok- och
Pappershandel

Vetlanda
02/03

Brunnsgårdsskolan
Bäckseda skola
Ekenässjöns skola
Landsbro skola
Mogärdeskolan
Myresjö skola
Nye skola
Pauliströms skola
Tomaslundsskolan
Kyrkskolan

Vetlanda bibliotek

Vetlanda Bokhandel

Vimmerby
01/02

Astrid Lindgrens skola
åk 2–4

Vimmerby bibliotek

Bokhandeln i Vimmerby

Vimmerby (2)
02/03

Astrid Lindgrens skola
åk 2

Vimmerby bibliotek

Bokhandeln i Vimmerby

Vålberg (Karlstad
kommun) 02/03

Vålbergsskolan åk 6–9

Vålbergs bibliotek

Varuhuset Domus,
Bokavdelningen

Vålberg (2) (Karlstad
kommun) 04/05

Vålbergsskolan 8B, 9B

Vålbergs bibliotek

Akademibokhandeln,
Karlstad

Väderstad (Mjölby
kommun) 08/09

Väderstad skola åk F–5

Mjölby kommunbibliotek

Mjölby Bok- &
Pappershandel

Vänersborg 04/05

Tärnan åk 2–5 och särsk.

Vänersborgs bibliotek

Vänersborgs Bokhandel

Vännäs
03/04

Hammarskolan åk 8

Vännäs kommunbibliotek

Åkerbloms Universitetsbokhandel, Umeå

Vännäs (2)
05/06

Hammarskolan år 9
Vännäsby skola

Vännäs kommunbibliotek, Vännäsby bibliotek

Åkerbloms Universitetsbokhandel, Umeå

Värmdö 04/05

Hemmestaskolan

Hemmesta bibliotek

Värmdö Bokhandel

Värmdö (2) 05/06

Viks skola år 3–6

Bokhörnan i Veberöd

Värmdö Bokhandel

Värnamo
02/03

Mossleskolan åk F–5
Lanna skola

Värnamo stadsbibliotek

Värnamo Bokhandel

Värnamo (2)
02/03

Gröndalsskolan åk 6

Gröndalsskolans bibliotek, Värnamo kommunbibliotek

Ulfs Bokhandel

Värnamo (3)
03/04

Gröndalsskolan åk 9

Gröndalsskolans bibliotek, Värnamo kommunbibliotek

Ulfs Bokhandel

Värnamo (4)
05/06

Gröndalsskolan, SPT

Gröndalsskolans bibliotek, Värnamo kommunbibliotek

Ulfs Bokhandel

Värnamo (5)
07/08

Rörstorpsskolan år 4–5

Värnamo stadsbibliotek

Arvids Bokhandel
i Värnamo

Västerhaninge (Haninge
kommun) 00/01

Parkskolan åk 1–3

Västerhaninge bibliotek

Bildstens Bok- och
Pappershandel

Västerhaninge (2)
(Haninge kommun)
02/03

Nytorpsskolan åk F–6

Västerhaninge bibliotek

Bildstens Bok- och
Pappershandel

Västervik 09/10

Breviksskolan år 3–6

Skolbiblioteket

Bokia Västervik

Västerås
00/01

Skallbergsskolan åk 6
Malmabergsskolan åk 5
Piltorpsskolan åk 4
Hällbyskolan åk 4
Tibbleskolan åk 2

Västerås stadsbibliotek
och AVmedia i Västmanland

Wennbergs Bok &
Papper

Västerås (2) 06/07

Orrestaskolan

Skiljebo bibliotek

Akademibokhandeln

Växjö 03/04

Ulriksbergsskolan åk F–6

Växjö stadsbibliotek

Akademibokhandeln

Växjö (2)
06/07

Åby skola åk F–6

Växjö stadsbibliotek,
Rottnefilialen

Akademibokhandeln

Ystad 03/04

Kunskapsskolan

Ystad (2) 03/04

Svarteskolan åk F–4

Svarteskolans bibliotek

Bokia Lillebror i Ystad

Ystad (3) 04/05

Västervångskolan åk 7

Västervångskolans
bibliotek

Bokia Lillebror i Ystad

Ystad (4) 04/05

Blekeskolan åk 2–4

Ystad (5) Löderup
06/07

Löderups skola åk 1–6

Ystads stadsbibliotek,
Löderupfilialen

Bokia Lillebror i Ystad

Ystad (6) Sövestad
06/07

Sövestads skola åk F–6

Ystads stadsbibliotek,
Sövestads skolbibliotek

Bokia Lillebror i Ystad

Åmål
02/03

Kristinebergsskolan åk 8

Åmåls bibliotek

Åmåls Bok- &
Pappershandel

Åmål (2)
03/04

Kristinebergsskolan åk 8

Åmåls bibliotek

Åmåls Bok- &
Pappershandel

Åre
02/03

Åre skola klass 2
Stamgärde skola klass 4
Mattmars skola
klass 3–5

Årebiblioteken

Årebygdens Bok- &
Pappershandel

Bokia Lillebror i Ystad

Bokia Lillebror i Ystad

Årstaskolan i Stockholm deltog med klasserna 2b och 3b »Tegelbo« i EN BOK ÅT ALLA under våren 2006.
Foto: Martin Johansson.

Årsta (Stockholm)
05/06

Årstaskolan klass 2b
och 3b

Årsta bibliotek

Göthes Bokhandel

Årsta (2) (Stockholm)
07/08

Årstaskolan klass 3

Årsta bibliotek

Göthes Bokhandel

Åsa (Kungsbacka
kommun) 04/05

Åsaskolan

Åsa bibliotek

Bokhandeln i
Kungsbacka

Åsarp (Falköpings
kommun) 03/04

Åsarpsskolan åk F–2

Åsarps bibliotek

Norders Bokhandel

Åtvidaberg
95/96

Centralskolan
Långbrottsskolan
Sandtagsskolan
Björsäters skola
Falerums skola
Grebo skola
åk 1–6

Åtvidabergs kommunbibliotek

Åtvidabergs Bokhandel

Nu hittar barnen i Bokelundaskolan i Skånes Fagerhult till bokhandeln. Foto: Sven Sandström/Norvästra
Skånes Tidningar.

Ängelholm
02/03

Rebbelberga skola klass
5A och C

Ängelholm (2)
03/04

Rebbelberga skola åk 2
och 4

Ängelholms bibliotek

Killbergs Bokhandel,
Ängelholm

Ängelholm (3)
05/06

Errarps skola klass 3–4

Skäldervikens bibliotek

Killbergs Bokhandel,
Ängelholm

Älmhult
04/05

Klöxhultsområdet:
Klöxhults skola
Ryfors skola
Hallaryds skola
Pjätteryds skola

Älmhults bibliotek

Quidings Bokhandel,
Växjö

Killbergs Bokhandel,
Ängelholm

Linnéområdet:
Diö skola
Linnéskolan
Eneryda skola
Liatorps skola
Älvängen (Ale kommun)
04/05

Aroseniusskolan åk 7

Ale bibliotek, Älvängens
bibliotek

Bok & Co Kungälv

Öckerö
01/02

Hedens skola åk F–6
och särsk.

Öckerö bibliotek

Strandens Bokhandel

Örebro
05/06

Karlslundsskolan

Hagabiblioteket

Akademibokhandeln,
Örebro

Örebro (2)
09/10

Björkhagaskolan
Hagaskolan
Mellringeskolan
Wallerska skolan
Varbergaskolan
Förskoleklasser

Haga bibliotek, Varberga
bibliotek

Bokia i Oskar C

Örebro (3)
09/10

Brickebackens skola
åk 4–6

Brickebackens bibliotek

Lindhska Bokhandeln

Öregrund (Östhammars
kommun) 10/11

Öregrunds skola F–6

Öregrunds bibliotek

Dialect Kontorshuset

Örkelljunga
01/02

Mårdenskolan klass 5
Beringskolan klass 5
Bokelundaskolan klass 3
Tockarps skola klass 5

Örkelljunga bibliotek

Gemet, Bok- &
Kontorscity

Örkelljunga (2)
07/08

Mårdenskolan
Beringskolan
Ekets skola
Tockarps skola
von Reisers skola
Åsljunga/Bokelundaskolan
Skånes Fagerhult
år 3

Örkelljunga bibliotek

Gemet, Bok- &
Kontorscity

Örnsköldsvik
05/06

Örnsköldskolan klass 4
Höglandskolan klass 3–4

Arkenbiblioteket

Bokhandeln Örnen

Östervåla (Heby
kommun) 03/04

Östervåla skola åk F–6

Östervåla bibliotek

Ewerlöfs Bokhandel
Eftr., Sala

Östhammar 09/10

Edsskolan åk 4–6

Östhammars bibliotek

Dialect Kontorshuset

Hur uppmuntrar vi barn och ungdomar att läsa böcker? Hur ser
de läsmiljöer ut som ger oss glada och nyfikna bokläsare?
Stiftelsen Boken i Sverige, med landets alla bokhandlare bakom
ryggen, tog ett initiativ för att under en längre period stödja
lärare och bibliotekarier i det läsfrämjande arbetet. Det blev det
riksomfattande läsprojektet EN BOK ÅT ALLA, som i mer än
tio år engagerat lärare, bibliotekarier och bokhandlare i ett både
viktigt och roligt samarbete.
45 000 elever i grundskolor över hela landet har deltagit i skiftande aktiviteter och i bokhandeln fått välja sin egen önskebok som
gåva. Thomas Rönström, projektledare för EN BOK ÅT ALLA,
berättar i denna skrift om hur det startade, vilka som var med och
vad man gjorde. Han reflekterar över olika aspekter på läsfrämjande och bifogar ett axplock rapporter från lokala projekt.
Erfarenheterna från EN BOK ÅT ALLA kan säkert bidra till
nya projektidéer. Särskild kraft får läsfrämjandet när lärare, bibliotekarier och bokhandlare samlar sina resurser med klassens alla
barn i centrum. Det visar berättelsen om EN BOK ÅT ALLA.

Stiftelsen Boken i Sverige

www.bokenisverige.se

