
”Man fattar bättre när man 
får tala om det man läst!”

- om inkluderande läsundervisning

Jenny Edvardsson

@jennypawendes



Vem är Jenny Edvardsson?

Lärare/
förstelärare

Bloggare

Författare/
Skribent

Föreläsare

Läsare



"En bok ska vara spännande, det ska 
kännas som man åker in i en annans 
liv. Den ska få en att längta att läsa."

Elev hösten 2017



Min utgångspunkt

• Pojkar 16-17 år 

• Ovana läsare

• Ointresserade läsare

• Långsamma läsare (läsåret 17/18: 68 % stanine 1-3 i läshastighet) 



Vad är en inkluderande läsundervisning?

• En undervisning där alla kan delta och vara delaktiga – skapa 
stödfunktioner som finns från början och för alla

• Elever i svårigheter istället för elever med svårigheter



Hur skapa en läsning för alla?

• Litteratur som engagerar (enligt Rita Felski):
• Igenkänning 

• Förtrollning/Hänförelse

• Kunskap

• Chock 

• Litteratur med manliga huvudpersoner (enligt Karin Taube)

• Litteratur som knyter an till elevernas egna erfarenheter och världar 
(enligt Christina Olin-Scheller)



I klassrummet

• Läs, läs, läs – läsning är en färskvara (behöver tränas)

• Stötta med Inläsningstjänst/Legimus/Spotify/Talsyntes/Högläsning

• Arbeta med strukturerad läsundervisning - modellera



• Arbeta med läsloggar och skrivuppgifter

• Arbeta med gemensam läsning och samtal i mindre grupp
• får sätta ord på sina tankar, 

• får hjälp att förstå innehållet, 

• får ta del av nya perspektiv 



Hur kan man göra?
Exempel från klassrummet



Exempel: Boksamtal enligt Chambers modell

• Aidan Chambers modell ”Tell me” (Berätta för mig)

• Fyra grundfrågor:
1. Vad är det du gillar i texten?

2. Vad är det du ogillar i texten?

3. Vilka frågetecken har du?

4. Vilka mönster eller kopplingar ser du?



Bild hämtad från Jenny Edvardssons Metafor (2016) s 51



Läsprotokoll som stöd före, under och efter 
läsningen

Anteckningar med papper och penna

Anteckningar i Google Dokument

Anteckningar på post it-lappar



Samtal i mindre grupp

• 5-8 elever per grupp

• Eleverna med sig skönlitterär text och anteckningar (läsprotokoll) till 
samtalet

• Varje samtal ca 60 minuter (med kort utvärdering)



Samtal kring Gun-Britt Sundströms Början



Fördelar Med Chambers modell

• Enkel modell som kan användas i alla åldrar

• Utgår från elevernas läsning – deras anteckningar styr samtalets 
innehåll



Boksamtalen gör att eleverna

• kommer till tals – små grupper, alla måste tala

• lär sig lyssna och knyta an till det de hör

• tränas på att uttrycka sig muntligt

• lär sig analysera och reflektera (exempelvis se mönster)

• får ta del av olika perspektiv, vilket leder till en ökad förståelse



”Man fattar bättre när man får 
tala om det man läst!” 



Exempel läsloggar och lässtopp – skönlitterär 
roman

• Den utvalde av Lois Lowry



Lektion 1: Introduktion av arbetsgång



Introduktion av roman

Arbeta med 
lässtrategin 
Att förutspå (RT)



Lektion 2-10: Högläsning, lässtopp och 
diskussionsfrågor



Diskussionsfrågor – koppling till vårt nutida 
samhälle



Fördelar med lässtopp och läsloggar

• Alla elever får på egen hand skriva ner sina tankar och svar.

• Jag som lärare kan återkoppla direkt till var och en (muntligt eller 
skriftligt).

• Blir, för mig som lärare, tydligt om eleverna missförstått något i 
boken.

• Alla elever vet i förväg om vad som ska diskuteras och kan förbereda 
sig.



”Fröken, nu har jag varit och 
lånat del 3. Vad tyckte du om 
den?”
Den utvalde – del 1

Blå tråd – del 2

Budbäraren – del 3

Sonen – del 4



Boktips - Romaner/noveller att börja med



Frågor?



Hör gärna av dig!

frokenje@gmail.com
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jennypawendes.blogspot.se
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