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 Läsprojekt i år 3 i Borås läsåret 2005-2006. 
 
Ändamålen för detta läsprojekt har varit:  
Att utveckla arbetssätten kring läsutvecklingen i år 3 som ett led i förberedelsen för år 4, 
utveckling av samarbetet kring läsutveckling mellan Borås Stadsbibliotek och år 3 i skolorna 
inom Kommundel Centrum och Gånghester, samt att undersöka eventuella skillnader mellan 
pojkars och flickors läsning. 
 
Stiftelsen Föreningssparbanken ställde upp med ett bidrag på 98 000 kr. Orsaken till den stora 
summan var att man betraktade detta som ett pilotprojekt. Om det blev lyckosamt kunde 
arbetsmetoderna användas och fungera i större sammanhang i fortsättningen. 
Vi bildade en projektgrupp där de olika klassernas lärare ingick tillsammans med 
bibliotekarien. Denna grupp styrde hela projektarbetet, och här delgav deltagarna varandra 
problem och tipsade om arbetsmetoder. Gruppen sammanträdde sammanlagt fem gånger. 
Man startade med en enkät till eleverna, där de fick svara på frågor om böcker och läsning. 
Det fanns frågor om vad man helst läste, vem man bad om hjälp vid bokval m m . 
Denna enkät upprepades sedan vid projekttidens slut.  Här kunde man se om man påverkar 
attityderna till läsning. 
 
I projektet låg fortbildning till lärare och bibliotekarie. Katarina Herrlin föreläste om god 
läsutveckling. Det finns pengar anslagna till ytterligare en föreläsning. Denna kommer att äga 
rum under hösten 2006. 
 
Biblioteket köpte in böcker för en stor del av projektpengarna. Dels köpte man uppsättningar 
av 15 ex/titel för att använda under de fyra intensivperioder man planerade. Dessutom köptes  
extra exemplar in av en mängd titlar som vi bokpratade kring vid klassbesöken. Man delade 
upp eleverna i två grupper/klass. Det var en enkel nivågruppering. Projektet inleddes i 
september. Alla klasser kom till biblioteket en gång/månad. Då fick man ett bokprat och 
tillfälle att låna böcker som man kunde läsa hemma. Under hösten lade man in två 
intensivmånader då varje klass fick med sig två uppsättningar böcker, en lätt och en litet 
svårare. De elever som behövde fick böckerna som talböcker för att kunna följa med de 
övriga i klassen. Under denna månad arbetade man med boken man läste, man gjorde nya 
framsidor, skrev nya slut eller gjorde nya illustrationer. Under våren upprepade man detta .det 
blev totalt fyra läsmånader, med fria perioder dessemellan. Vissa klasser läste fler 
klassuppsättningar och arbetade mycket med de olika böckerna. 
 
Alla är överens om att man satsat mycket tid i skolan på läsning. Man har låtit eleverna läsa 
varje dag även då det inte har varit intensivperioder. Tiden till detta har man tagit från andra 
ämnen. Man upplever läsningen som en så viktig basresurs att detta har ansetts legitimt. 
I början av projekttiden besökte bibliotekarien samtliga klassers föräldramöten. Där gav hon 
information om projektet och tipsade om högläsningsböcker. De allra flesta föräldrarna blev 
mycket intresserade och utgjorde en god draghjälp. 
 
I januari fick alla elever träffa Helena Bross som gjorde ett författarbesök i Borås. Det blev 
givande diskussioner kring hennes böcker som de allra flesta hade läst. 
Under maj månad undersökte man elevernas läsförmåga. Målet var ju att alla skulle uppnå 
LUS 15.Denna nivå innebär att man läser flytande text. Detta gick nu inte riktigt: 
Vid terminens slut ställde man ut materialet kring projektet på Stadsbiblioteket barnavdelning. 
Detta  var intressant och många besökare kom och tittade på illustrationerna och läste 
recensioner och mycket annat. 
 



Enkäten som eleverna besvarade i maj visar att det är fler som läser varje dag. Fler hittar sina 
böcker genom att läsa  på baksidan och genom att se på texten inne i boken. Den största 
förändringen här finns bland pojkarna. När man ska ange en bra läsare är det nu flera som 
nämner sig själva.  
 
De blivande treorna har varit mycket intresserade av att arbeta på liknande sätt. Därför 
kommer vi att fortsätta med ett nytt projekt även under läsåret 2006-07. Det blev litet pengar 
över som vi har använt till att köpa in litet fler titlar av nyutkomna böcker. Detta är en 
förutsättning för ett lyckat resultat. Man måste kunna tillgodose den efterfrågan man får när 
man presenterar en bok som många vill läsa. Får man vänta för länge innan man får boken 
hinner läslusten att svalna. 
 
Borås i september 2006  Anita Widell 
 


