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Läsrörelsen och David Lagercrantz i stor nationell lässatsning
Läsrörelsen samarbetar med David Lagercrantz i läsprojektet Berättelser som
förändrar i 100 högstadieskolor och 100 gymnasieskolor. Minst 35 000 elever från
hela landet kommer att delta. Projektet har möjliggjorts med stöd från
PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

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 och biografier, memoarer
och serier.
David Lagercrantz blev en av landets främste läsfrämjare med utgivning 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 menar att i en omvälvande tid då vår medmänsklighet sätts på prov, kan en stark berättelse göra
skillnad. Det övergripande målet är också att berättelserna ska fördjupa elevernas kunskaper om
andra och sig själva och bidra till ett mer humant samhälle.
– 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.
En konferens för alla skolledare anordnas och 20 inspirations- och utbildningskonferenser för
hundratals lärare och skolbibliotekarier. Åtta boktitlar väljs ut som eleverna arbetar med. Författare
deltar genom nygjorda filmer. Inbjudan går ut till Sveriges alla skolor inom kort.
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 högstadieoch gymnasieskolor. Läsrörelsen har byggt upp en bred erfarenhetsbank som vi kommer att
utgå ifrån, säger Läsrörelsens ordförande och projektledare Elisabet Reslegård.
Projektet Berättelser som förändrar som har möjliggjorts med stöd av PostkodLotteriets
Kulturstiftelse presenteras utförligt i projektplanen.
– Med Berättelser som förändrar ger Läsrörelsen landets högstadie- och gymnasieelever en
lustfylld ingång till litteratur. Böcker har förmågan att ge andra perspektiv och öka förståelsen
för våra medmänniskor. Vi är stolta över att stödja denna nationella, läsfrämjande satsning,
säger Angelica Månsson-Gerde, General Manager för Postkodlotteriets Kulturstiftelse.
För mer information, kontakta: Lina Kåberg Stene, tel 0707-62 04 66, lina.kaberg.stene@gmail.com
Bilaga: Projektbeskrivning Berättelser som förändrar.

