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I en tid då allt fl er lärare och skolor över hela landet 
rapporterar om ett minskat läsintresse hos sina 
elever, så kan vi på Sandeklevsskolan i Bergsjön 

konstatera att intresset för läsning och skönlitteratur 
är lika stort hos sexåringar som hos sextonåringar. 
   Nyckeln till detta är vårt utmärkta skolbibliotek, 
som är en naturlig del av skolans verksamhet. Vi har 
ett stort utbud av böcker för alla åldrar och smaker, 
och en pedagog på skolan som ansvarar för inköp och 
har full koll på barn- och ungdomslitteratur.
   På skolan har vi ett Biblioteksråd som träffas 
ungefär en gång i månaden och planerar olika projekt 
och aktiviteter. Ett av våra projekt som inkluderar 
alla på skolan är Hela Skolan Läser. Då stannar all 
undervisning upp mellan 9.45 och 10.15 varje dag den 
veckan och samtliga – elever, pedagoger och övrig 
personal – ägnar sig åt läsning. I varje klassrum tänds 

ett stearinljus för att det ska bli extra mysigt. Inga 
undantag fi nnes; har man till exempel gymnastik på 
schemat den tiden så sitter man i gymnastiksalen och 
läser…

Som start- och avslutningssignal har vi ett allanrop, 
där en eller fl era pedagoger nynnar på signaturmelodin 
till det gamla TV-programmet Boktipset med Stefan 
Mählqvist som programledare! Idén föddes ur nostalgi, 
men har blivit ett begrepp och synonymt med just 
läsning. Under veckan kan man höra såväl små som 
stora elever gå och nynna på denna låt… 
   Denna läsvecka är mycket uppskattad av elever i alla 
åldrar. Vi har den en gång per termin och hoppas att 
den kan vara en tradition som fortgår under många år 
framöver.

Hela Skolan Läser

Christian Bengtsson, lärare på Sandeklevsskolan i Bergsjön. 

Hela Sandeklevskolan i Bergsjön, Göteborg, läste v20 mellan kl 09.45 -10.15, vt – 08

 ”Bra, för många läser 
inte hemma eftersom 
det kan vara stökigt, 
trångbott och ingen har 
läsvana hemma.”

framö

Arwid
sa
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Robert 5a 1. Pojken som levde 
med strutsar av Monika Zak.
2. Det är superbra. Vi har aldrig 
tid i skolan att läsa tyst annars. 
Man lever sig verkligen in i boken. 

Charlie 5a 
1.High school musikal av Peter 
Basocchinai.
2. Bra om man har en bra bok. Alla 
i klassen gillar att läsa.

Bahra 5a 1. Tvättade pengar 
av Martin Widmark och Petter 
Lidbeck. 
2. Det är bra och roligt. Man lär 
sig mer.

Randima 4b 1. Den döda hunden 
av Petter Lidbeck. 
2. Bra. Det är kul att läsa när det är 
lugnt och tyst.

Intervjufrågor: 
1.Vilken bok läste du? 2. Vad tycker du om att ha en sådan här läsestund varje dag, samma tid en hel vecka?

En pojke 9a 1. Guldhjärtat av Ulf 
Stark. 
2. Bra, för många läser inte 
hemma eftersom det kan vara 
stökigt, trångbott och ingen har 
läsvana hemma.

Amina 9a 1. Moby Dick av 
Herman Melville
2. Bra. Vi läser klassiker nu.

Soka 7b 1. Jag behöver dig mer än 
jag älskar dig av Gunnar Ardelius
2. Skönt och jobbigt på samma 
gång. (Jobbigt då man inte får 
glömma boken).

Maria 9a 1. En liten prinsessa av 
F H Burnett. 
2. Skönt och avslappnande

Barbara 7c 1. LBD av Grace 
Dent 
2. Jättebra! Lär mig mer svenska 
ord.

Ramta 4b 1. Witch. Ugglans 
skugga av Lena Kaaberböl
2. Bra. Man lär sig läsa. Jag läser 
bara böcker i skolan.

Nardos 2a 1. Eva och Adam. 
Lyckliga idioter av Måns 
Gahrton
2. Jättebra stund. Man får läsa i 
lugn och ro. Det är kul att läsa. 
Det är spännande.

Abdullah 2a 1. När Johan vaknar 
en morgon då är han stark av 
Petter Lidbeck. 
2. Bra för man lär sig läsa tyst 
och man lär sig läsa.
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