
 

I N B J U D A N   A T T   D E L T A   I   L Ä S P R O J E K T E T 

Berättelser som förändrar 
Läsrörelsen inleder under 2016 ett samarbete med författaren David Lagercrantz som donerar 
ett ansenligt bidrag för en lässatsning i 100 högstadieskolor och 100 gymnasieskolor, från 
norr till söder. Projektet Berättelser som förändrar ska lyfta fram berättandet i skönlitteratur, 
biografier, memoarer och serier. Vi beräknar att minst 35 000 elever från hela landet kommer 
att delta och kunna byta erfarenheter med varandra.  

Projektet har också möjliggjorts med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse och i samarbete med 
Svenska barnboksinstitutet. 

 

David Lagercrantz blev en av landets främste läsfrämjare med utgivningen av boken Jag är Zlatan 
Ibrahimović, vilket han beskrivit som det finaste som hänt i hans yrkesliv. Han har sedan dess varit 
djupt engagerad i frågan hur vi ska få en ny generation och nya målgrupper att läsa och ta del av 
berättelser som förmår gripa tag och förändra. David Lagercrantz deltar aktivt i projektet. 

– Vi växer genom att läsa! Böcker skärper vår blick och vår empati. Jag tror få saker kan 
överbrygga gapet mellan ”ett vi och ett dom” i samhället som god litteratur, säger författaren 
David Lagercrantz. 

Projektet inleds med ett seminarium på Bokmässan lördag 24 september och fortsätter med en 
nationell konferens för alla berörda skolledare och kommunpolitiker under hösten 2016. 20 
inspirations- och utbildningskonferenser (2 x 10 halvdagar i olika delar av Sverige) anordnas för 
hundratals lärare och skolbibliotekarier, som deltar antingen under våren eller hösten 2017. Åtta 
boktitlar väljs ut som elever och lärare läser och arbetar med. Författare deltar genom korta nygjorda 
filmer. Den första filmen gjordes för några dagar sedan med Meg Rosoff, årets vinnare av 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). Hennes bok Så har jag det nu och David 
Lagercrantz Jag är Zlatan Ibrahimović är två av de titlar som ingår. En ungdomsgrupp är med och 
väljer övriga sex titlar.   

Projektets huvudpedagog är Ann Boglind, universitetslektor/lärarutbildare i svenskämnets didaktik 
vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Hon är i grunden 
svensklärare och var under många år ordförande i Svensklärarföreningen. 

En annan central person är Johan Unenge, författare, serietecknare och Sveriges förste 
läsambassadör och läscoach. 
 

– Vi tror oss veta att inget liknande projekt har genomförts i Sverige bland elever i högstadie- 
och gymnasieskolor. Läsrörelsen har byggt upp en bred erfarenhetsbank som vi kommer att 
utgå ifrån, säger Läsrörelsens ordförande och projektledare Elisabet Reslegård. 

 

Ingen avgift tas ut för att delta i projektet. Det som gäller är: 

x Inbjudan går ut till Sveriges alla högstadieskolor och gymnasieskolor.  
x Intresseanmälan ska vara inne senast den 23 juni 2016.  
x 100 högstadieskolor och 100 gymnasieskolor har möjlighet att delta i projektet. Fördelningen 

görs dels efter anmälningsdatum och dels för att få en spridning över landet. 



x Besked om vilka skolor som ingår och vilken termin som respektive skola deltar i projektet 
lämnas den 15 augusti. 

x En kostnadsfri konferens anordnas för alla berörda skolledare och kommunpolitiker hösten 
2016 i Stockholm, med John Chrispinsson som moderator. 

x För att delta ska ett skolbibliotek finnas på skolan. 
x Två kontaktpersoner anmäls från skolan, varav en svensklärare och en skolbibliotekarie. Det 

går också att anmäla fler kontaktpersoner. 
x Kontaktpersonerna deltar – under vårterminen eller höstterminen – i de två 

halvdagarskonferenser som anordnas. På den första konferensen medverkar David 
Lagercrantz. På bägge konferenserna medverkar Ann Boglind. 

x Alla deltagande klasser får ta del av de filmade författarintervjuerna, framtagna exklusivt för 
de som arbetar med respektive författares bok. 

x En inspirationsskrift tas fram med texter om läsning och de valda böckerna. Skriften sprids till 
lärare och skolbibliotekarier i alla deltagande skolor. 

x Varje skola får en klassuppsättning på 35 böcker av en av de åtta titlar som ingår. 
Uppsättningen förvaltas av skolbiblioteket. 

x Varje skola som deltar bekostar en klassuppsättning på 35 böcker av någon av de andra 
titlarna som ingår. Uppsättningen förvaltas av skolbiblioteket. 

x Eleverna och lärarna ges tid att planera och arbeta med den bok som valts. 
x Eleverna arbetar med boken i grupp under cirka en månad och redovisar sedan i en form som 

de själva väljer. Det kan vara muntligt, i gemensam text, filmat, teater, improvisation eller på 
annat sätt. Det kan också vara som podcast. För den läsovane kan dessa kreativa 
förhållningssätt till berättelser och läsande skapa nyfikenhet, läslust och ökad läsning.  

x Talböcker finns för elever med lässvårigheter. 
x Projektet genomförs inom svenskämnet och är på svenska. Ett informationsblad om projektet 

på ett tio-tal språk tas fram. 

 

För mer information kontakta: Läsrörelsens koordinator Vilda Andrée, vilda.andree@lasrorelsen.nu, 
070-730 81 76 

 
 

_______________________________ 
 
 
Den ideella föreningen Läsrörelsen första landsomfattande kampanj startade år 2000 på Bok & 
Bibliotek i Göteborg och tog som motto ”Ge dina barn ett språk”. Bakgrunden var dels den kraftiga 
minskningen av småbarnsföräldrars läsning för sina barn, som redovisades i den s.k. Barnbarometern 
1999. En annan bakgrund var den OECD-undersökning som visade att 25 procent av alla vuxna 
svenskarna hade en bristande läs- och skrivförmåga. En uppföljande studie visade att 20 procent av 
de unga vuxna (18-25 år) inte kom upp i den läs- och skrivförmåga som krävs när man går ut den 
obligatoriska skolan. Läsrörelsen har under åren arbetat med många metoder och modeller kring att 
berätta, läsa, skriva och lära. Ett unikt projekt är Bok Happy Meal i samarbete med McDonald’s. 
Sedan 2001 har 95 boktitlar av 87 olika författare och illustratörer i en total upplaga på 16,9 miljoner 
barn- och bilderböcker ingått. Ett annat projekt är att lyfta fram skollovet vecka 44 till ett lustfyllt Läslov 
för alla elever mellan 7 och 19 år, som inleddes förra året. Ett växande nätverk med hittills 80 parter 
har bildats med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga 
organisationer, kulturinstitutioner och företag. 
 
 

 

mailto:vilda.andree@lasrorelsen.nu


Intresseanmälan till  

Berättelser som förändrar   
Ett projekt i 100 högstadieskolor och 100 gymnasieskolor 

 
Skolans namn …………………………………………………………………………………. 
 
Ange om det är högstadium eller gymnasium …………………………………………… 
 
 
Kommun ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Postadress ……………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Mailadress ………………………………………………………………………………………. 
 
Telefonnummer ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Rektors namn …………………………………………………………………………………. 
 
 
Kontaktperson, svensklärare + mailadress ……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Kontaktperson, skolbibliotekarie + mailadress ………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
Ort   Datum 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
Anmält av 
  
 

Maila intresseanmälan senast den 23 juni till:  
 

info@lasrorelsen.nu   

mailto:info@lasrorelsen.nu

