
 
 

Pressmeddelande 2016-09-15 

Läsrörelsen på Bokmässan med tre seminarier och monter 
 

Introducerar: 
Projektet BERÄTTELSER SOM FÖRÄNDRAR, i 200 skolor  
Presentation av de 10 boktitlar som valts ut 

 

Fortsätter fjolårets succé: 
Höstlov blir Läslov  
Extrainsatt medverkan av Matilda Westerman, utbildningsdepartementet 

 

Redovisar: 
Småbarnsprojektet – i 29 kommuner – BERÄTTA, LEKA, LÄSA 

 

Presenterar: 
De aktuella projekten presenteras på Molnets scen 
 

Möt oss: 
I monter A01:05 
 
 

Torsdag 22/9 kl. 10.30–10.50, F2 

 

BERÄTTA, LEKA, LÄSA 

 

Följeforskning av ett projekt med 1-, 2- och 3-åringar. Presentation av den löpande 
utvärdering/följeforskning som gjordes av projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA. Projektet var ett nära 
samarbete mellan Läsrörelsen och förskolor och bibliotek om närläsning av bilderböcker med barn i 
åldern 1-3 år. Något som genomfördes under 2013–2015 i 29 kommuner i Västmanlands, Sörmlands 
och Örebro län. Boktitlarna var Här dansar Herr Gurka av Lennart Hellsing och Poul Ströyer, Kanel och 
Kanin. Dikter om kroppen av Ulf Stark och Charlotte Ramel och Gummi-Lisa hittar hem av Anna 
Bengtsson.  

 

Medverkande: Docent Barbro Johansson och fil. dr. Sandra Hillén, bägge vid Centrum för 
konsumtionsvetenskap Handelshögskolan Göteborg som har följt projektet och Susanna Ekström, f.d. 
universitetsadjunkt Stockholms universitet och huvudpedagog för projektet. Moderator: Läsrörelsens 
ordförande och projektledare Elisabet Reslegård. 

 

Arr. Läsrörelsen i samarbete med Kulturstiftelsen och Landstingen i Västmanland, Sörmland och 
Örebro län 

 

 

Lördag 24/9 kl. 10.00–10.45, K3 

 

INSPIRATION INFÖR LÄSLOVET!  
Extrainsatt medverkan av Matilda Westerman, stabschef på utbildningsdepartementet. 

 

Läslov fick en rykande start förra året. I år blir det ännu mer kraftfullt. Kom och bli inspirerad i ett 
samtal fullt av ingångar och kreativa uppslag kring läsning och berättande på oväntade platser och i 
nya sammanhang. I dagens Sverige där språket och läsningen får allt större betydelse är det dags att 
höstlovet förvandlas till ett Läslov – för alla som går i skolan, från 6-åringarna till de nästan vuxna. 
Första steget mot förvandlingen togs på Bokmässan förra året med både kulturministern och 
utbildningsministern som munviga deltagare på ett välbesökt seminarium. När väl Läslovet drog igång 
med aktiviteter över hela Sverige vecka 44 så var det inte många som saknade höstlovet.  

 

 
 



 
 
 
Medverkande: författaren David Lagercrantz, Karin Wahlén, kulturcoach Östersunds Fotbollsklubb, 
Hussein Al Saidan, studerande från Angered och författaren Sara Kadefors. Moderator: författaren 
och scenpoeten Louise Halvardsson. 

 

Arr. Nätverket Läslov vecka 44 – ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen 
med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga 
organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk. 

 

 
Lördag 24/9 kl. 13.00 – 13.45, K1 

 

BERÄTTELSER SOM FÖRÄNDRAR 
 

Ett projekt i 100 högstadieskolor och 100 gymnasieskolor. För att förstå sin egen verklighet måste man 
ofta sätta sig i någon annans. I det som förefaller vara främmande går det att se sig själv. Läsrörelsens 
projekt i samarbete med David Lagercrantz utifrån skönlitteratur, memoarer och serier presenteras 
och de tio titlar som valts ut.  

 

Medverkande: Författaren David Lagercrantz, Ann Boglind, universitetslektor institutionen för 
litteratur, idéhistoria och religion Göteborgs universitet och huvudpedagog för projektet, Johan 
Unenge, författare, serietecknare och Sveriges förste läsambassadör och läscoach samt Elisabet 
Reslegård ordförande och projektledare för Läsrörelsen. Moderator: journalisten John Chrispinsson. 

 

Arr. Läsrörelsen och Kulturstiftelsen 

 

 
Lördag 24/9 kl. 15.00–15.20, Molnets scen våning 2 

 

LÄSRÖRELSENS AKTUELLA PROJEKT 

 

Berättelser som förändrar och Läslovet presenteras av Elisabet Reslegård, David Lagercrantz och 
Johan Unenge. Se seminarierna ovan.  

 

Arr. Lärarnas Riksförbund 
 

 
 
 
För mer information:  
Lina Kåberg Stene, kommunikatör, 0707-62 04 66, lina.kaberg.stene@gmail.com 
Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare Läsrörelsen, 0706-25 81 74, reslegard@yahoo.se 
 
www.lasrorelsen.nu 
www.läslov.se 
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