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Läsfrämjande undervisning 29/9 -20

- som fångar elevernas läsintresse, 
- som skapar förutsättningar för ett livslångt läsande
- och som samtidigt stärker elevernas språkutveckling

Vad ska vi ha 
litteraturen till? Vad 

betyder den för 
undervisningen?  



Det evolutionära språnget

catarina.schmidt@ju.se



“Konstens allmänna poäng är a/ få oss uppmärksamma. 
E7ersom konsten all8d på e/ eller annat sä/ handlar om 
livet, utgår den automa8skt från a/ livet är värt en sådan
uppmärksamhet” 

(Ford, 2014) 



Med litteraturens hjälp (Nussbaum, 2010)

• Se den andre 
• Se sig själv 
• Se från e/ annat perspek8v 
• Nå sammanhang 
• Få omvärldskunskap 
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Gå på besök hos andra (Arendt)
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Indirekta erfarenheter  (Nussbaum)



Litteraturen borde vara till för alla 

• Berä%ar om oss och om vår existens. 
Förfa%as från alla tänkbara perspek;v. 

• Lika vik;g för barn som för vuxna.  



Men finns litteraturen för alla? 
• Socioekonomiska faktorer 
• Barns läs- och medievanor 
• Språklig bakgrund 
• Skolans undervisning



Barns och ungas läs- och medievanor 
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Skärmdump: Statens
Medieråd (2019, s. 7)
www.statensmedierad.se

http://www.statensmedierad.se/


Läsvanor och läsattityder 

• Läsandet dominerar fortfarandet över lyssnandet. 
• Barn i Sverige är i högre grad negativa till läsning jämfört 

med andra likvärdiga länder. 
• Oron har förflyttats till varför barn och unga inte läser.
• Läsförmåga, tid för läsning och läsmotivation hänger ihop. 

(Nordlund & Svedjedal, 2020; Pirls, 2016; Pisa 2018)
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Läsfrämjande undervisning 

- som fångar elevernas läsintresse,
- som skapar förutsä:ningar för e: livslångt läsande
- och som sam;digt stärker elevernas språkutveckling

AA få komma in i 
och vara i en 

beräAelse med hela 
sin kropp och alla 

sina sinnen.  



Molnbullar av Baek Heena (2020) 

Bilderbokens multimodala konstform: 
Bild + skrift + berättande. 



Var det något du särskilt  
du tyckte om i 
berättelsen? 

Jag undrar….
Var det något i 

berättelsen du inte 
gillade?

Var det något du tyckte 
var konsEgt, var det något 

du inte förstod? 

Chambers, 2011



När vi hade ätit av molnbullarna 
svävade vi också upp i luften!
Ja, det gjorde vi. Det är sant. 
Vi ska visa vad som hände. 

MÅLA 
DRAMATISERA 

FANTISERA 
FÖRFATTA 

VISA ANDRA 
REPRESENTERA SIG SJÄLV I VÄRLDEN GENOM ATT ANVÄNDA SPRÅK OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER 



Läsfrämjande undervisning 

- som fångar elevernas läsintresse,
- som skapar förutsättningar för ett livslångt läsande
- och som samtidigt stärker elevernas språkutveckling

Kräver aA flera 
aspekter av 

läsförmåga beaktas 
och stöds. 

Förstärks genom 
multimodal och 

estetisk bearbetning 
(analogt/digitalt). 



Läsning är ’flera saker’ 

catarina.schmidt@ju.se

Förundran, 
engagemang, 

känslor

Reflekterande och 
kritiskt 

Funktionellt, 
ändamålsenligt 

(Schmidt, 2018, 2016)

Grafem + fonem 

Automatiserad 
avkodning 

Olika 
texJyper/

genrer 



Knäcka ’koden’ (bokstav +ljud) 

• Barn har olika förutsättningar 
• Barn har olika erfarenheter av vad man kan göra med språk
• Barn har olika språkliga bakgrunder 
• Barns vägar in i tal- och skriftspråk ser olika ut och tar olika 

lång tid. 
• Gäller också nyanlända barn och unga
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Förundran, 
engagemang, 

känslor

Reflekterande och 
kri8skt 

Funktionellt, 
ändamålsenligt 

(Schmidt, 2018, 2016)

AutomaMserad 
avkodning/
Inkodning   

Olika 
texttyper/

genrer 

Direkt upplevelse 

Dras mot, rör oss 
hit och dit 

Utrymme för att 
känna och uppleva 

och uttrycka sig. 

Grafem + fonem
Fonem + grafem 



Den direkta upplevelsen 

• Hugger tag
• Drabbar 
• Är omedelbar 
• Skapar e3 utrymme för fortsa3 reflek9on 
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Som barns lek: 
En rörelse fram och 

tillbaka 
Upptäcker

Har ännu inte en klar bild 
MELLANRUM 

Upplevelse som möjliggör 
att vi ’kliver in’ i 

berättelsen/verket/texten 
och möter dess innehåll.  



Om dePa talar man endast med kaniner 
(Anna Höglund)
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Att bli en sån som läser

Barn unga ser sig själva och andra genom 
berättelser. 
De visar sig själva för andra genom bildskapande och 
berättande. 

• Möjliga jag                                
• Möjliga sätt att vara 
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Upptäcka skriften –
visa sig själv för 

världen. 
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Förundran, 
engagemang, 

känslor

Reflekterande och 
kriBskt 

FunkBonellt, 
ändamålsenligt 

(Schmidt, 2018, 2016)

Automatiserad 
avkodning/
inkodning  

Olika 
texJyper/

genrer 

Direkt upplevelse 

Dras mot, rör oss 
hit och dit 

Utrymme för att 
känna och uppleva 

och uttrycka sig.   

Mellan och bortom 
raderna  

Intertextuella 
kopplingar 

I relation till egna och 
andras erfarenheter  

Avsändare, trovärdighet, 
källkritik  

Vem kan man vara? 
Vilka synliggörs? 

Vill jag förändra beräJelsen 
och i så fall varför? 

Grafem + fonem
Fonem + grafem 



LÄSA AKTIVT OCH FÖRUNDRAS 

(Langer, 1995; Schmidt, 2016)

ATT VARA UTANFÖR
OCH KLIVA IN

När jag ser framsidan …

Nu när jag vet 
vad boken handlar om …

ATT RÖRA SIG BORTOM
Nu vet jag mer om detta och 
nu vill jag lära mig mer om …

Jag ska skriva en ny berättelse
om samma person …

ATT OBJEKTIVERA
Den påminner om en 
annan bok jag läst …

Jag har varit med 
om något liknande själv …

ATT VARA I
OCH RÖRA SIG

Jag tror att det här kommer hända …

Det måste vara så att …

ATT STIGA UR
Om jag hade mött en …

Jag har också varit på …

Så tycker inte jag …

catarina.schmidt@gu.se



Före, under och efter

• Vem eller vilka handlar berättelsen om?  
• Vem är det som berättar? 
• Vilken plats är vi på? Vad tror du?
• Vad tror du kommer hända?
• Läslogg
• Textproduktion
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Lyssna i roller 
• Läs berättelsen/del av berättelsen
• Samtala
• Läs berättelsen igen – lyssna i roller
• Hot spot (leds av dig) barnen ger 

respons utifrån sin roll
• Eleverna återberättar/gestaltar 

berättelsen muntligt, skriftligt eller 
multimodalt  utifrån sin roll 
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Johan/Johanna
Ludde
Olivia  



Brown girl dreaming (Woodson)
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Martin Luther King Jr. 1929-68

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of
former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit
down together at the table of brotherhood.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state
sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of
oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation 
where they will not be judged by the color of their skin but by the 
content of their character.
I have a dream today!
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I have a dream

• Jämföra de två 
texterna 

• Jämföra med en 
ny text/TV-
program, 
nyhetshändelse 
etc.

• I relation till 
mänskliga 
rättigheter Min dröm

Vår dröm 



Kritiskt textgranskning 
• Varifrån kommer texten?
• Vem eller vilka är avsändare?  
• Hur kan vi ta reda på det och bedöma trovärdigheten i detsamma?
• Vem kan man vara? 
• Vem kan man inte vara? 
• Kan vi förändra texten? 
• Vill vi det och varför? 
• Hur gör vi det? 

(Schmidt, 2018, 2016)
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Förundran, 
engagemang, 

känslor

Reflekterande och 
kritiskt 

Funktionellt, 
ändamålsenligt 

(Schmidt, 2018, 2016)

Automatiserad 
avkodning/
inkodning  

Olika 
texttyper/

genrer 

Direkt upplevelse 

Dras mot, rör oss 
hit och dit 

Utrymme för att 
känna och uppleva 

och uttrycka sig.   

Mellan och bortom 
raderna  

Intertextuella 
kopplingar 

I relation till egna och 
andras erfarenheter  

Avsändare, trovärdighet, 
källkritik  

Vem kan man vara? 
Vilka synliggörs? 

Vill jag förändra berättelsen 
och i så fall varför? 

Grafem + 
fonem Fonem 

+ grafem 

Vilka läspraktiker erbjuds barn och unga?



“If you only knew about
literacy from being in this
classroom what would you
think it was for?”

(Comber refererad i Hall, 2002, s. 194)
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Så här? Kompisläsning, egen läsning, 
tillsammansläsning
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Skärmdump
Partner reading, private 
reading and guided
reading
Jodi Marie,  
Units of Study In 
Reading TCRWP 
2019-09-25



Så här?  
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Anette Ewalds (2007) visar i sin doktors-
avhandling, när det gäller läskulturer i årskurs 4
och 5, att aktiviteter som kvantitativ läsning,
tyst läsning, individuellt arbete och
skrivande av bokrecensioner dominerar, en
slags färdighetsdiskurs. Tid ägnades åt dessa
aktiviteter, i stället för att eleverna fick tid att
diskutera det lästa tillsammans med läraren
och med varandra.

(Westlund, 2016, s. 82)



Hassan 

• Tillgång till filmer, datorspel
• Tillgång till Iphone, bärbar dator
• Tillgång till arabiska och svenska 

7/1 2014 Catarina 35

(Schmidt, 2013, 2016)
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Nä, jag gillar inte böcker, 
men jag kan 
läsa perfekt

Mitt rum är som Harrys. 
För titta här har 
han ugglan och här är har 
sin säng. 

När ett ord gör så att 
man inte
förstår det andra, då är 
det inte 
kul att läsa. 
Som när det står ”same”
Och så vet man inte vad 
det är. 
Då vill man inte läsa 
boken.  

Tror du han hade 
föräldrar på riktigt?

Hassan, 10 år



Likvärdig undervisning

Fokus på Hassans möjligheter till 
utveckling

7/1 2014 Catarina 37



Läsfrämjande undervisning 

- som fångar elevernas läsintresse,
- som skapar förutsättningar för ett livslångt läsande
- och som samtidigt stärker elevernas språkutveckling

Behöver 
genomsyra 

alla 
undervisning. 

Kräver 
organisation 

av 
klassrummets 

läsning. 

Kräver tillgång 
till litteratur 

och 
bearbetning av 

densamma.  

Förutsätter 
öppenhet för 

olika 
läsprofiler.  



Tillsammans och på egen hand 
Språk-, läs- och skrivlärande i en stödjande kontext  

• Dialogisk högläsning, samtal, delade läsupplevelser. 
Aktiviteter i anslutning till gemensam och dialogisk 
högläsning.
• Den egna läsningen: tyst och på egen hand, par som läser 

högt för varandra, lärare som lyssnar på elever individuellt 
eller i par. Den fortsatt egna läsningen på högstadiet och 
gymnasiet.
• Läsgrupper (intresse/nivå/relationer) – lärare går runt och 

lyssnar. Boksamtal på  slutet.
• Boktips av elever och lärare: läsande förebilder, olika 

läsprofiler.
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Dialogisk högläsning 
Före: Väck nyfikenhet, bjud in, bläddra igenom, titta på framsidan, läs ett 
visst spännande stycke, visa en viss bild, presentera 
dilemmat/karaktären/platsen. 

Under: Läs medryckande, titta upp då och då - möt ögon, nicka/bekräfta. 
Gör planerade stopp. Var samtidigt beredd att stanna upp beroende på 
barnens respons. 

Efter: Bearbeta, dra nytta av upplevelsen och bokens innehåll. Nu kan 
språkanvändning i allvar och mening ske. 
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Tänk själv – vad hade du gjort? 

•Egen tanke

•Par 

•Alla 
Aktiv läsning (Westlund, 2017)
Läsa mellan raderna (inferenser) (Stensson, 2007)

catarina.schmidt@ju.se



Hela kroppen – visa förståelse och befäst ord 

• Dramatisera vald del/valda delar 
• Visa något med kroppen – hur kändes det/hur gjorde 

hon/vad hände 
• 4-hörn- övning: 3 tolkningar + 1 öppen. ”Ni som tror att….gå 

dit”. ”Ni som har en annan idé gå dit” (hörn 4).  
• Upprepa medryckande ord. 
• Integrera bearbetning av litteratur med estetiska 

uttrycksformer. 
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Läsloggen – ett redskap för tanken 

• Analogt eller digitalt. 
• Reflektera: skriva, rita, klistra in etc. 
• Dokumentera gemensamma läsupplevelser och individuella 

läsupplevelser. 
• Elevens läslogg (egen agens) som ger viktig input till dig som lärare. 
• Se Gunilla Molloys artikel i modulen Samtal om text i del 3 (läslyftet). 
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Att ta till sig och använda strategier för läsförståelse 

• Upptäcka tillsammans genom 
läsupplevelse där läraren 
successivt förstärker, 
uppmuntrar och tydliggör 
strategier för läsförståelse. 

• Använda särskilt namn och 
särskild symbol för specifik 
strategi. Utgå från strategin: 
förklara, modellera, öva. 
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Elevernas ålder spelar roll.
Eleverna ska kunna använda 

strategin på egen hand.  

Hogedal, 2017; Liberg, 2017

Skillnad på att visa och på att säga.  



Den egna läsningen: i par och/eller individuellt

• Eleverna vet vad de ska läsa och var de ska sitta. 
• Det vet hur de ska läsa och med vem. 
• Sätt samman beroende på intresse/nivå/relationer. 
• De som läser högt för varandra gör det för att kunna höra 

vad de läser (deras avkodning är ännu inte automatiserad). 
• Läraren lyssnar ALLTID på en eller flera elever. 
• För att bli bra på att läsa och utveckla en tilltro till sin 

förmåga måste man få läsa ofta och i meningsfulla 
sammanhang. 
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Individuell läsning i samverkan med hemmet

• Introduceras och följs upp. 
•Måste vara meningsfull och individanpassad.  
• Kan innebära att delar av eller hela texter som skapats 

gemensamt i klassen läses. 
• Behöver INTE vara enbart läsebok. 
• Så fort läsflyt utvecklats behöver elever få läsläxa i form av 

barnlitteratur (faktaböcker/fiktion/poesi etc.). 
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Läsgrupper

• En grupp med 4-6 elever samma bok, alla har var sitt 
exemplar av boken. Alla elever vet var de sitter och hur de 
gör när de turas om att läsa.
• Lärare går runt och lyssnar. Riktar stödet mot den eller de 

grupper som särskilt behöver det. 
• När en grupp läst ut sin bok – avslutande samtal med dem. 

Ev. ge någon form av uppgift att redovisa för klassen. 
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Boktips varannan vecka 

• Anslå tonen. Berätta om en bok (framsida + titel, författare, 
kort vad den handlar om, visa storlek och omfattning på 
text). 
• Auktionera ut. 
• Alla ska ha en bra bok på kö. 
• Ingen ska säga ”jag har ingen bok att läsa”. 
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Läs- och skrivundervisning

Didaktiska val
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Förundran, 
engagemang, 

känslor

Reflekterande och 
kritiskt 

Funktionellt, 
ändamålsenligt 

(Schmidt, 2018, 2016)

Automatiserad 
avkodning/
inkodning  

Olika 
texttyper/

genrer 

Direkt upplevelse 

Dras mot, rör oss 
hit och dit 

Utrymme för att 
känna och uppleva 

och uttrycka sig.   

Mellan och bortom 
raderna  

Intertextuella 
kopplingar 

I relation till egna och 
andras erfarenheter  

Avsändare, trovärdighet, 
källkritik  

Vem kan man vara? 
Vilka synliggörs? 

Vill jag förändra berättelsen 
och i så fall varför? 

Grafem + 
fonem Fonem 

+ grafem 

Vilka läspraktiker erbjuds barn och unga?



Helhetssyn på läs- och skrivpraktiker 

(Luke & Freebody, 1997)

• Flera medier
• Flera modaliteter 
• Ofta multimodalt 
• Flera texttyper 
• Flera språk
• Dessa praktiker är avhängiga 

varandra

catarina.schmidt@gu.se



“Det finns tre nödvändiga grundvillkor för att barn ska få
likvärdiga förutsättningar att utveckla läsmotivation: skolans
undervisning måste ge en god läsförmåga; det måste finnas
tid att avsätta till läsning både i skolan och på fritiden; det 
måste finnas varierad tillgång till olika typer av lockande
texter och vägledning för matchning”. 

(Nordlund, 2020, s. 43) 
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Till slut….J

• Gör litteraturen för barn och unga rättvisa 
• Skolbibliotek, skolbibliotek, skolbibliotek 
• Läs högt varje dag och bearbeta läsupplevelsen 
• Organisera för klassrummets läsning - följ upp och använd läslogg
• Läsläror kan inte ersätta litteratur 
• Följ berättelsen/verket genom flera medier 
• Glöm inte det egna skapandet och det egna skrivandet
• Läs, läs, läs och bearbeta, bearbeta, bearbeta. 
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Skapa minnen kring böcker, gör litteraturen 
rättvisa och erbjud lyhörd aktivitet 
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Lycka till med ert viktiga arbete! 
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