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Introduktion 
Gränslöst Maxi är ett projekt som startade hösten 2006. Projektet är initierat av Helsingborgs 
bibliotek och riktar sig till elever och lärare i årskurs 7-9. I Gränslöst Maxi kombinerar vi 
användandet av internet med det traditionella läs- och skrivfrämjandet arbetet. Som redskap 
för samtal om böcker har vi skapat en blogg, Brutalt Bra Böcker. Vi har även skapat en blogg 
för skrivande, Brutalt Bra Texter, där elever kan publicera sina egna texter från våra 
Skrivarverkstäder och Skrivarläger. För att marknadsföra projektet har vi medvetet arbetat 
med att skapa ett gemensamt uttryck i logotyper, hemsida, bloggar, bokmärken och affischer. 
 
Projektdeltagare 

− Martin Bensch, barnbibliotekarie 
− Agneta Edwards, litteraturpedagog 
− Maria Johansson, barnbibliotekarie 
− Maria Johansson-Näslund, skol- och barnbibliotekarie 
− Conny Palmkvist, författare och skrivpedagog 
− Johanna Wallberg, IT-strateg 

Boklådor och Brutalt Bra Böcker 
Temat för den första boklådan var ”Gränslösa möten”. Året därpå var temat "Kamp & kärlek" 
och "Liv & död". Boklådorna har finansierats av Statens Kulturråd och skolorna har köpt 
lådorna till ett reducerat pris. Genom skapandet av en interaktiv blogg med namnet Brutalt 
Bra Böcker, har eleverna fått möjlighet att lämna sina reflektioner och diskutera med andra 
elever som läst samma bok. Som komplement till det digitala samtalet om böckerna har vi 
mött eleverna då vi har presenterat böckerna. 
 
Bloggen: Brutalt Bra Böcker 
Boklådan 2007: Gränslöst Maxi 2007 
Boklådan 2008: Gränslöst Maxi 2008 

Skrivarverkstad och Brutalt Bra texter 
Vi har även haft en mobil skrivarverkstad som har turnerat på de deltagande skolorna. 
Skrivarverkstadens blogg fick namnet Brutalt Bra Texter och har tagit emot bl.a. dikter, 
noveller och serier som sedan publicerats på Brutalt Bra Texter. Sommaren 2007 hade vi 
skrivarkurser med författarna Conny Palmkvist och Eva Susso, som resulterade i en bok. 
 
Bloggen: Brutalt Bra Texter 
Boken: Brutalt Bra Texter 

Inspirationsträffar 
Pedagoger som ingår i projektet har erbjudits att delta i inspirationsträffar två gånger per 
termin, där vi har diskuterat metodik för samtal om böcker och skrivande. Träffarna har bland 
annat bestått av föreläsningar, presentation av böckerna och författarbesök. Även eleverna har 
haft tillfälle att träffa författare. Vi har skapat en hemsida som främst vänder sig till de 
pedagoger som tagit del av projektet. 
 
Hemsidan: Gränslöst Maxi 


