
Engagerad läsning
Hur får vi till det?

Stockholm, tisdagen den 25:e oktober



Livet i texten

● Läsfrämjande undervisning med fokus på läsning mellan raderna, textsamtal och stimulans 
till textutveckling:

● Hur väcker du engagemang och skapar intresse för läsning genom att se till elevens specifika 
intressen?

●  Hur engagerar och utmanar du eleverna språkligt och hur kan elevernas mångkulturella 
erfarenheter tas tillvara i undervisningen? 

● Hur kan du använda bildstöd och relevanta följdfrågor i analys av texter, som underlättar förståelse? 
● Hur stöttar du eleverna som har svårt att läsa mellan raderna? 
● Hur bemöter du elever som inte finner studiero till att öka sin uthållighet och ge läsningen tid och 

träning? 
● Hur guidar du eleverna till självständig och reflekterande läsning? 



Frågor?

● Ställ gärna frågor under tiden, om det uppstår oklarheter
● Planerad frågestund på slutet
● Information från Kompetento:

"Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor digitalt:

Gå till slido.com/kompetento

Gilla andras frågor som du tycker är intressanta för större chans att de tas upp och blir besvarade."



 Syftet och det centrala innehållet
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● Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

● Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 
Att urskilja texters budskap, tema och motiv, samt deras syfte, mottagare och sammanhang. Att 
urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

● Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, 
lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor



Läsning mellan raderna

● Undervisa explicit
● Börja i det enkla och igenkänningsbara
● Skapa en känsla av nöjdhet och säkerhet
● Återkoppla till de gemensamma upplevelserna
● Utmana och accelerera
● Skapa eget för att skapa förståelse



Igenkänning



Textsamtal

“Fördelar med ett strukturerat textsamtal är att alla vet vad de skall göra, alltså samtalsledaren vet sin uppgift och de övriga i gruppen 
vet också om vad de ska göra då blir det enklare att leda samtalet utan några pauser eller förvillelser. Dock finns det även nackdelar 
med ett strukturerat samtal, till exempel så kan de övriga i samtalet kanske inte våga säga vad de tycker eftersom samtalsledaren inte 
utför sin uppgift ordentligt genom att tycka för starkt om sina åsikter och fördela ordet till andra som har andra åsikter än du själv.” (H åk 
9)

“Fördelar är om man diskuterar med gruppen då kommer man fatta mer och diskuterar om sina åsikter med andra. 
Nackdelar är om alla i gruppen håller med om negativa saker men du har positive åsikter så kan du inte göra den positiva 
sammanfattningen eftersom många hänger med de andra, det är bara du som håller med din åsikt.” (E åk 9) 

“Fördelar kan vara att i sådana tillfällen får alla en chans att delta i samtal men också leda samtalet, det kan vara bra för personer som 
har skrivsvårigheter, så de slipper skriva alla sina tankar och istället kan prata ut dem, man kan skriva små nyckelord eller enstaka 
meningar på vad man tycker är viktigt och sen kan man prata ut dem. Ifall man har dessa övningar i grundskolan kan det vara bra 
träning för längre fram i tiden. Nackdelar, precis så som folk tycker det är enklare att prata ut och svårare att skriva ut, kan de vara 
tvärtom, att en person kan skriva hur mycket som helst men sedan inte veta hur de ska lägga orden till tals. Alla lär sig på olika sätt och 
därför funkar alla metoder olika för olika personer. Jag tycker det finns mer fördelar än nackdelar när de går till såhär.” (T åk 9)



Stimulans till textutveckling

● Generativ läsning
● Vägen till skrivande
● Reciprocitet
● Ställ de rätta frågorna (och följdfrågorna)

En fråga till Jag, En av David Levithan

Berätta om Kelsea Cook. Vem är hon? På vilket sätt ingriper En i hennes liv? Vad tänker du om det? Ingriper du 
om du vet att någon mår dåligt? Vad kan man göra? Vilka textkopplingar kan du göra här?

Vilka kopplingar kan du göra  till vårt värdegrundsarbete om att vara ”upstander” eller “bystander”?



Engagemang och intresse - eller i alla fall motivation



Språk och kultur

● Identifikation skapar empati (IE-metoden se Abrahams barn, Sigtunastiftelsen för vidare info)

Sofia träffar Miranda och berättar om sitt liv. Miranda ställer många nyfikna frågor. De blir vänner.
 

-   Vad vill du göra i framtiden? Frågar Miranda.
-   Jag vet inte än, men allting måste ju ordna sig på något sätt, svarar Sofia.
-   Men du måste väl veta vad du vill bli i framtiden, du måste ju bestämma något!
-   Jag har ju inga ben, jag vet inte vad jag ska göra. Vad tror du? Kan jag verkligen få en framtid?
-   Ja visst! Rullstolen ska inte förhindra dina aktiviteter!
-   Om Gud vill!
-   Var är din familj, förresten? Varför har de lämnat dig här?
-   Min pappa och min syster är döda och min mamma är hemma med min lillebror Alfredo. Var är din familj? Är du gift? Har du barn?
-   Jag är gift, men min man jobbar i en skola, som lärare långt borta. Vi bor inte tillsammans.
-   När ska han komma tillbaka då?
-   Det vet jag inte, kanske när skolan har lov.



Bildstöd för analys

Ord, bilder och symboler

Jämför:
 
● Broschen och kaffemuggen

 
● Syskonkärlek

 
● Samarbete och svårigheter mellan huvudkaraktärerna och deras kompisar.



Stödstrukturer för förståelse och studiero

● Högläs
● Läsberätta
● Sammanfatta
● Samarbeta
● Skapa frågor som stödjer förståelsen
● Backa långsamt runt hörnet



Tips och tricks

● “Luktsalt” (lektionsdesign)

● Avsätt generöst med tid

● Bättre fördjupat än för mycket

● Textutdrag är bra mycket bättre än ingenting - leve antologierna

● Modellera, tänk högt och skapa eller visa modelltexter



Kollaboration - fråga mig och prata med varandra

Åse Wewel

lärare i svenska och sva, Fittjaskolan Botkyrka norra

läromedelsförfattare

Spegla språket, Sanoma utbildning

Kom igång! Natur & kultur



Några boktips 

● En sekund i taget, Sofia Nordin
● Eldens hemlighet, Henning Mankell
● Förr eller senare exploderar jag, John Green
● Ingenting och allting, Nicola Yoon
● Jag, En, David Levithan
● Kom i gång! Läsebok, Åse Wewel

● Lektionsdesign - en handbok, Helena Wallberg
● Det tänkande klassrummet Ann S. Pihlgren


