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

Jenny Edvardsson
Umeå

maj 2019

Vem är Jenny Edvardsson?

Lärare/
förstelärare

Bloggare

Författare/
Föreläsare

Läsande förebild

Kommer i sommar!
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Min utgångspunkt

• Pojkar 16-18 år – FT och VF 

• Ovana läsare

• Ointresserade läsare

• Långsamma läsare:
• läsåret 17/18: 68 % stanine 1-3 i läshastighet
• läsåret 18/19: 50 % 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?
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Val av litteratur

• 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)

Boktips från läsprojektet ”Läs 20 minuter varje 
morgon”

Gemensam läsning och samtal

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

• Samtal i mindre grupp
• får sätta ord på sina tankar, 
• får hjälp att förstå innehållet, 
• får ta del av nya perspektiv 
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Exempel från 
undervisningen

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 (2017) s 51
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Läsprotokoll som stöd före, under och efter 
läsningen

• Anteckningar med papper och penna

• Anteckningar i Google Dokument

• Anteckningar på post it-lappar

Romanläsningen/novelläsningen

• Genomförs i klassrummet

• Högläsning

• Lässtopp 

• Tid att fylla i läsprotokollet

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)
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Samtal kring Gun-Britt Sundströms Början

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

Frågor?
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Hör gärna av dig!

frokenje@gmail.com

0728-857846

jennypawendes.blogspot.se

@jennypawendes

@jennypawendes

www.jennyedvardsson.se

mailto:frokenje@gmail.com

