
 

 

Läskraft 
 

Projektets namn: Ökad Läskraft i Kalix 

 

Planerat startdatum: Hösterminen 2013-07-01 

 

Planerat slutdatum: Vårterminen 2015-06-30 

 

Projektets syfte: 

Syftet med Projektet ”Ökad Läskraft” är att finna nya former för att inspirera 
elever att läsa mer, känna ökad motivation och lust att läsa. Läsning av böcker 

och tidningar på fem år har sjunkit från 30 % till 19 % bland de unga.  För unga 
killar: en halvering från 36 % till 18 % (Mediarådet 2010). Ett läsfrämjande projekt 
ska öka intresset för läsning hos både pojkar och flickor, med tydligt genusfokus 
också minska skillnaderna mellan pojkar och flickors läsande. En bieffekt av 
detta ska visa sig genom att måluppfyllelsen på delproven i läsförståelse i 
nationella proven i svenska för år 3 och 6 blir ännu bättre.  
 

Projektets mål: 

Att på två år nå tillbaka till de siffror som gällde 2008. 1/3 av eleverna i årskurs 
1 till 6 ska vara aktiva läsare. Alla elever ska aktivt läsa tidningar, böcker i 
skolan. I år 6 ska alla elever nå lägst betyget E i svenska.  

Uppföljning och utvärdering av projektets mål: 
Genom nationella prov i svenska mäts elevernas måluppfyllelse på delproven 
som mäter läsning och läsförståelse. För att kunna se ökad läslust och högre 
måluppfyllelse krävs långsiktighet. Genom samarbetet med kommunens 
bibliotek mäts om det lånas mer böcker och om intresset för böcker har ökat. 
Med böcker avses även böcker som distribueras och läses direkt från digitalt 
media. 



Nya språket lyfter (beskrivning av materialet se nedan) används för att kunna 
följa elevens språkutveckling, materialet ger lärare möjlighet att observera och 
systematiskt iaktta elevernas förmågor inom olika områden av betydelse för 
språkutvecklingen. Nya språket lyfter synliggör också elevens språkutveckling 
och framsteg för eleven på ett tydligt sätt. 

 

Projektets genomförande: 
Under ledning av läs- och skrivutvecklaren, tillsammans med ansvariga för skol- 
och kommunbibliotek samt IKT pedagog skapas gemensamma möten kring 
litteraturen, läsa högt och prata om läsningen för att öka läslusten. Under dessa 
möten planeras samtalen med lärarna för att pedagogiskt planera läsandet i 
klasserna. Grundinställningen är att läraren får kännedom om litteratur som 
kan anpassas till elevers intressen, ålder och mognad. Lärarens förmåga att 
leda, lära ut lässtrategier och stimulera aktivt läsande – där läsandet bearbetas 
med öppna frågor ska hela tiden utvecklas.  Kombinationen av eget läsande och 
gemensamma läsupplevelser som ska främja läslusten och läsförståelsen. 
Genom att inbjuda föräldrarna till läsupplevelser i skolan och till samtal kring 
läsandet stimuleras lustläsningen i hemmen, att elever och föräldrar ska skapa 
mer tid för fler läsupplevelser. Läs-och skrivutvecklaren kommer tillsammans 
med bibliotekarierna ta fram ska ”boklådor”, i dessa lådor kommer det finnas 
klassuppsättningar på olika titlar för de olika åldrarna. Boklådorna kommer 
skolorna kunna boka under olika perioder, det kommer dessutom i lådorna att 
finnas förslag på arbetsgång för hur de kan arbeta med litteraturen.  

 

Projektplan: 

  

 Läs- och skrivutvecklaren sätter ned datum där åtta studiedagar under 
projekttiden reserveras till att jobba med pedagogisk planering av hur 
förmågan att läsa och förstå ska utvecklas systematiskt. Dagarna 
innehåller diskussion kring alla de förmågor som ingår i kunskapskraven 
för eleverna i år 1 – år 6.  

 Redan nu är bestämt att lärarna som undervisar i svenska i låg- och 
mellanstadiet träffas en studiedag innan skolstart. Lärarna får i uppdrag 
att läsa en gemensamt vald skönlitterär barn- och ungdomsbok (1-3 resp 
4-6), boken ska inspirera, väcka tankar och ge idéer för deras 
undervisning.  Under uppföljningsträffar enligt punkten ovan kring boken 



diskuteras olika modeller samt erfarenhetsutbyte om hur boken kan 
användas i undervisning. 

 Biblioteket kommer att ta fram förslag på titlar för boksamtal för de olika 
åldrarna. När läs- och skrivutvecklaren, bibliotekarierna och lärarna möts 
vid terminsstarten får lärarna vara med och välja vilka titlar de önskar ha 
till boksamtal, dessa titlar som väljs ut ska vi sedan beställa 
klassuppsättningar på. 

 I projektet används ”boklådor”, varje låda har en titel och ca 25 exemplar 
av boken. I lådan ska det finnas en pärm, den ska innehålla förslag på 
arbetsgång/modeller för hur läraren kan arbeta med boken och koppling 
till Lgr 11 (pedagogisk planering). Den ska också innehålla ett USB-minne. 
Tanken är läraren som arbetar med boken kanske hittar material och 
länkar under arbetets gång, detta kan då läraren spara i pärmen eller på 
USB och nästa som lånar lådan kan då också använda materialet och fylla 
på ytterligare. 

 Vid skolstarten kommer läraren tillsammans med sina elever välja ut 
böcker ur Barnbokskatoalogen, som sedan biblioteket sätter ihop till ett 
paket till klassen. Biblioteket kommer låna ut böcker och sätta ihop paket 
ur barnbokskatalogen, berätta och inspirera om de olika böckerna. 

 Lärarna bestämmer också vid terminsstarten att en timme från 
svenskundervisningen vigs till ”lästimme”. Under lästimmen ska hela 
skolan läsa, dock ingen tyst läsning. 

 Lärarna ska få utbildning och inspireras på hur de kan använda olika 
digitala verktyg för att utveckla sin undervisning i svenska, med särskild 
vikt på läsningen och läsförståelsen. För att kunna se texterna, diskutera 
och bearbeta dem gemensamt används läsplattor, dokumentkameror 
och digitala skrivtavlor.  

 Föräldrar ska informeras om projektet vid föräldramöten, där kommer de 
också få tips på hur de kan läsa med sina barn, vad man kan läsa, hur de 
kan skapa gemensamma möten i hemmen kring olika texter, tips på hur 
de kan få upp läskondisen osv. Läsning kräver tid och engagemang. 
Föräldrarna ska få stöd så de kan engagera sig ännu mer kring sina barns 
läsning.  

 Under projekttiden sker författarbesök, gärna att författaren möter 
eleverna via Skype. Eftersom många av de för eleverna kända författare 
är bosatta långt ifrån oss är Skype (eller liknande) en möjlighet att ändå 
få kontakt med dem. 



 Boken ”Uppdrag språklyft” ska finnas till varje klass 1-6. (Den kommer för 
åk 4-6 under våren 2013).  Boken ska fungera som inspiration och stöd 
för läraren att utveckla elevernas egenproducerade texter inom olika 
genrer. Boken Uppdrag Språklyft uppmuntrar också till samtal kring 
texter och har dessutom en direkt koppling till Skolverkets 
diagnosmaterial i svenska ”Nya språket lyfter”. Nya språket lyfter 
används för att kunna följa elevens spårkutveckling, materialet ger lärare 
möjlighet att observera och systematiskt iaktta elevernas förmågor inom 
olika områden av betydelse för språkutvecklingen. 

 Nya språket lyfter synliggör också elevens språkutveckling och framsteg 
för eleven på ett tydligt sätt. 

 Genom samarbetet med kommunens kulturskola får projektet ytterligare 
en dimension genom att eleverna ska få möjlighet att göra 
dramatiseringar utifrån litteratur de läst. ”Lekens betydelse” är viktig för 
motivationen och nyfikenhet. 

 Eleverna ska känna att deras uppdrag har ett syfte, det ska kännas viktigt 
och gärna en mottagare som kan ta del av uppdraget. En länk för att öka 
motivationen är att projektet har en blogg ”Läskraft” där eleverna skriver 
recensioner på böckerna de läst. På så vis inspireras andra klasser att 
vilja läsa just den boken, eleverna kan också göra kommentarer till 
recensioner. Genom bloggen kan tar vi del av varandras tankar och 
reflektioner. 

 Biblioteket erbjuder sin kompetens genom en ”meny” för de olika 
årkurserna, på så vis kan läraren beställa efter önskemål. De informerar 
också eleverna innan de går på sommarlov om ”sommarboken”, dvs alla 
elever som läser åtta böcker får en bok av biblioteket. 

 Vid slutet av vårterminen träffar läs- och skrivutvecklaren en 
bibliotekarie och pedagogerna för att utvärdera året och tillsammans 
planera hur projektet går vidare och utvecklas. 

 

Tidsplan första året 

När? Vem? Vad? 

HT-2013  

Augusti (S-dag) 

Kl. 08-17.00 åk. 1-6 

 

Läs-och skrivutvecklaren, 
bibliotekarierna, lärare som 
undervisar i svenska från fsk-
åk.6. och IKT-pedagog 

Läs- och skrivutvecklaren 
presenterar tillsammans med 
bibliotekarier projektet 
”Läskraft”.  

Biblioteket visar en meny 
med titlar som passar till 



boksamtal, tillsammans väljer 
vi ut titlar som vi vill ha 
klassuppsättningar på. 

Läs- och skrivutvecklaren 
presenterar olika modeller 
för hur de kan använda 
skönlitteratur i 
undervisningen. 

Lärarna får en skönlitterär 
bok var som ska vara 
utgångspunkten för fortstatta 
träffar. 

Läs- och skrivutvecklaren 
presenterar boken ”Uppdrag 
Språklyft” som också ska ingå 
i projektet. 

Visa på vilket sätt kan elever 
med funktonsnedsättningar 
få stöd i projektet med 
digitala medel. 

Augusti-September-Oktober 

 

Läs-och skrivutvecklaren 

 

Deltar vid föräldramöten 

”Hur läser vi för, med och 
tillsammans med våra barn” 

Oktober (S-dag) Läs-och skrivutvecklaren och 
lärarna.  

Uppföljning av den 
skönlitterära boken. 

Erfarenhetsutbyte 

Ipad i läs-och 
skrivutvecklingen 

VT-2014 

Januari 

Läs-och skrivutvecklaren, 
Lärarna och IKT-pedagog. 

 

 

Uppföljning och 
erfarenhetsutbyte. 

Behöver vi köpa in nya titlar 
på 
klassuppsättningar/boklådor? 

Hur kan du använda Skype i 
undervisningen, tex ett 
författarbesök via Skype. 

Juni Biblioteket Bibliotekarierna informerar 
på skolorna om 
”Sommarboken”. 

Juni Läs- och skrivutvecklaren, 
bibliotekarier och lärarna. 

Utvärdering av projektet. 

Hur går vi vidare? 



 

Tidsplan andra året 

När? Vem? Vad? 

HT-2014 

Augusti (S-dag) 

Läs-och skrivutvecklaren, 
bibliotekarierna, lärare som 
undervisar i svenska från åk. 
1-6. och IKT-pedagog. 

 

Augusti-September-Oktober 

 

Läs-och skrivutvecklaren Deltar på föräldramöten för 
de nya förskoleklassbarnen, 
dvs de som inte var med i 
projektet från början. 

”Hur läser vi för, med och 
tillsammans med våra barn” 

 

Oktober (S-dag) Läs-och skrivutvecklaren och 
lärarna. 

 

VT-2015  

Januari (S-dag) 

Läs-och skrivutvecklaren och 
lärarna 

Start utvärdering 

Juni Läs-och skrivutvecklaren, 
bibliotekarierna och lärare. 

Avslutningsträff med 
redovisning av utvärderingen 

 

Huvudsaklig målgrupp för projektet: 

Elever och lärare i årskurserna 1 till och med 6. 

Projektets väntade effekt vad gäller jämställdhet och 
tillgänglighet: 

Elevernas delaktighet och inflytande vid val av litteratur och möjligheten att 
komma till tals vid boksamtal ska göra att eleverna känner att de har mer 
utrymme och större inflytande i undervisningen.  Läsandet ska utgå från 
elevens intressen vilket forskning visar ökar pojkarnas intresse till läsande. I 
samtalen ska genusperspektiven belysas. 

Projektets projektorganisation: 
Utgörs av läs- och skrivutvecklare, bibliotekspersonal, några representanter för 
skolledning och lärare.  



Projektets fortsättning: 

När projektet är avslutat ska arbetssätt och förhållningssätt som varit 
framgångsrika vara implementerade i ordinarie verksamhet. 

Samarbetspartners: 
Projektets dagliga ledning sker genom läs- och skrivutvecklaren i Kalix kommun. 
Samarbetspartners lokalt är biblioteket och kulturskolan. Regionalt sker 
samarbetet genom Regionalt utvecklingscentrum (RUC) med läs- och 
skrivutvecklare i andra kommuner i Norrbotten.   

Integrera projektet i den löpande verksamheten: 
Det är viktigt att lärarna känner engagemang och delaktighet för att projektet 
ska fungera. Genom att tidigt informera lärarna via träffar kommer de få 
möjlighet att var med och påverka projektet.  En viktig del i projektplanen 
utgörs av arbetet med pedagogisk planering av undervisningen i läsning, 
läsförståelse för att utveckla de förmågor som uttrycks i kunskapskraven. Detta 
garanterar projektets integrering i den löpande verksamheten. 

Hur andra kommer att kunna ta del av projektets resultat: 

Projektet driver en blogg med samma namn som projektet där projektet 
beskrivs, diskussioner sker samt resultat som påverkats av projektet läggs ut. 
Det är på bloggen som elevernas recensioner kommer att finnas.  

Spridning sker till de olika nätverk som Läs- och skrivutvecklaren samt lärare är 
med i t.ex. NCS. 

Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och 
genomförande: 
Syftet med projektet ”Ökad Läskraft” är att finna nya former för att inspirera 
elever att läsa mer, känna ökad motivation och lust att läsa. Projektet har stor 
betydelse eftersom medborgaren i ett modernt samhälle måste hantera att 
kunna läsa flera olika sorters texter samt använda lässtrategier för att förstå 
dess innehåll. I projektet sker samarbete med olika nivåer i kommunen för att 
nå ut till så många som möjligt. 


