
 

ALLA KLASSER 
ÅRSKURS 2-6 

Alla klasser från årskurs 2-6 är med på 
projektet. 

Alla klasser får en Sportbok att samla sina 
resultat i vid start av projektet. Vi samarbetar 
med idrotten i projektet. 

Alla elever i klassen skall läsa minst en bok 
med temat sport samt att minst en 
högläsningsbok i klassen skall handla om sport. 
Böckerna redovisas i klassens sportbok. 

Klassen skall också ha samlat in minst 5 timmar 
med rörelse från rasterna. Dessa samlas i 
klassens sportbok. 

När man läst och rört sig enligt ovan regler så 
får man vara med på utlottning av en sportbag. 

 

INSTAGRAM 

Lägg upp dina böcker och tips om sport 

IMOVIE / YOUTUBE 

Gör en Imovie med klassens boktips med temat 
sport 

 LÄSPROJEKTET 

BÖCKER 
OCH SPORT 
Läs,tipsa,sporta och var med i utlottningen. 

  



 

ALLA ELEVER I ÅRSKURS 2-6 

 
LÄS MINST EN BOK 

Du skall läsa böcker med tema sport. 
Alla i klassen måste läsa minst en bok 

med temat sport för att ni skall få vara med och 
tävla om sportbagen. Skriv upp alla böcker i 
klassens Sportbok. 

 

RÖR DIG PÅ RASTERNA 

Ni skall  röra er minst 5 timmar/klass 
på rasterna för att få vara med i 
tävlingen om sportbagen. Skriv upp 

alla minuter i klassens Sportbok och om ni 
springer/går lilla eller stora slingan så glöm inte 
att skriva upp hur många meter det är också. 

 

TIPSA PÅ INSTAGRAM OCH YOUTUBE 

Du kan tipsa om böcker med temat 
sport på Instagram och / eller göra en 
Imovie med klassens tips som vi 

lägger på youtube. 

 VAD GÖR KLASSLÄRAREN 

• HÖGLÄSNIGSBOK OCH ELEVBOK 

Ni skall läsa minst en bok högt i klassen med 
temat sport. Eleverna skall läsa minst en bok 
var med temat sport spelar ingen roll om det 
är bänkbok eller läsläxan. 

• KLASSENS SPORTBOK 

Se till att eleverna fyller i titlar på de böcker 
de läser och att de fyller i minuter och meter 
de rör sig i klassens Sportbok. När ni fått 
ihop 5 timmar rörelse och gjort klart 
läsutmaningen så får ni vara med på 
utlottningen. ( Glöm ej att fortsätta spara 
meter till idrotten fram till jullovet.) 

 

Böcker och 
sport  

 

en utmaning fram till 
höstlovet   
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