
 

Pressmeddelande 2017-08-28  

  

Läsrörelsens nationella satsning BERÄTTELSER SOM FÖRÄNDRAR startar 

nu för höstterminen med åtta konferenser i fyra regioner. 

  

Läsrörelsen inledde under 2016 ett samarbete med författaren David Lagercrantz som donerat 

ett ansenligt bidrag för en lässatsning i 200 högstadie- och gymnasieskolor över hela landet 

under 2017. Minst 35 000 elever från hela landet kommer att delta. Projektet Berättelser som 

förändrar ska lyfta fram berättandet i skönlitteratur, biografier och serier. Tio böcker ingår.  

Projektet har möjliggjorts med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse och i samarbete med 

Svenska barnboksinstitutet och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.   

  

Under våren arrangerades åtta regionala inspirations- och utbildningskonferenser, där 

svensklärare, skolbibliotekarier och skolledare deltagit. Nu är det dags för höstterminens 

konferenser att starta i fyra nya regioner. 

  

Under hösten hålls konferenser på följande orter: 

• Skellefteå: 30 augusti kl. 13.00–16.30 på Skellefteå Folkets Hus, Mossgatan 28 

• Östersund: 31 augusti kl. 13.00–16.30 på Frösövallen, Stockevägen 3, Frösön 

• Stockholm: 6 september kl. 13.00–16.30 på Boulevardteatern, Götgatan 73 

• Falun: 7 september kl. 13.00–16.30 på Kulturhuset tio14, Teatergatan 3 

 

Deltar vid konferenserna gör: 

• Elisabet Reslegård, Läsrörelsens ordförande och projektledare. 

• Ann Boglind, projektets huvudpedagog och universitetslektor i svenskämnets didaktik 

vid Göteborgs Universitet. 

• Elisabet Niskakari, skolbibliotekarie på Rosengårdsskolan och tidigare 

Möllevångsskolan i Malmö. Vinnare av priset Årets skolbibliotekarie 2010.  

• Johan Unenge, författare, serietecknare och Sveriges första läsambassadör och 

läscoach, vars bok Mitt extra liv ingår i projektet. 

 

Författarna Jessica Schiefauer och David Lagercrantz, som båda har skrivit böcker som 

ingår i projektet, kommer att medverka i uppföljningskonferenserna som hålls senare under 

hösten.   



  

 

TITLAR  

Totalt ingår tio titlar, som valts ut av projektets huvudpedagog Ann Boglind. Urvalet har skett 

bland annat i kontakt med en referensgrupp av skolungdomar från olika delar av landet. Tio 

korta intervjufilmer med författare eller kulturjournalister om de olika titlarna har tagits fram 

exklusivt för projektet  

• Emile Ajar: Med livet framför sej (Översättning: Bengt Söderbergh)  

• John Green: Förr eller senare exploderar jag (Översättning: Ylva Stålmarck) 

• Katarina Kieri: Mellan dig och dig  

• David Lagercrantz Jag är Zlatan Ibrahimović  

• Lois Lowry: Den utvalde (Översättning: Birgitta Garthon)  

• Cilla Naumann: Kulor i hjärtat   

• Jessica Schiefauer: När hundarna kommer  

• Meg Rosoff: Så har jag det nu (Översättning: Helena Ridelberg)  

• Johan Unenge: Mitt extra liv  

• Markus Zusak: Boktjuven (Översättning: Anna Strandberg)  

  

För intervjuförfrågningar och mer information: Saga Hansén, kommunikatör. 070-483 06 17, 

sagahansen@outlook.com 

  

Bilagor:  

• Upplägg av projektet i punktform. 

• Program för de inledande regionkonferenserna. 

• Inspirationsskriften Berättelser som förändrar.  

 

 

 

 

 

 


