




Vi är…



Innehåll

När alla…

läser samma text

läser olika text

tema

medan du läser

bokcirkel



Alla läser samma text



 Alla
 läser
samma
 text 





Alla läser samma text

mödomshinnan       
mödom + hinna

“I Sverige sa man förr att det alltid dog en 
höna på bröllopsnatten.”



“EPA” Eget - par - alla
Think- Pair- Share

I do - We do - You do Modellera & Minilektioner

https://docs.google.com/document/d/1IJ_KoDE6MwxqUkc2wdzQpeTGv7berf3KNHdrjwQum-c/edit?usp=sharing


Ett elev- 
exempel





När alla läser olika texter - tema

bild på kärleksböcker





Boklåda 8:2A Kärlek (33 böcker)
Förbjuden kärlek, Bali Rai (1 ex)
(o)planerat bröllop, Bali Rai (1 ex)
Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så 
himla mycket, Gunnar Ardelius (3 ex)
Bara kärlek kan krossa ditt hjärta, Gunnar Ardelius (1 ex)
Dags att våga?, Åsa Nilsson (1 ex)
Love, Simon, Becky Albertalli (1 ex)
Bögslungan, Per Alexandersson (1 ex)
Hjärtans fröjd, Per Nilsson (3 ex) 
Bortgift, Simonette Schwartz (1 ex)
Det händer nu, Sofia Nordin (5 ex)
Ingen du känner, Christina Wahldén (3 ex)
Stjärnlösa nätter, Arkan Asaad (1 ex)
Det går bara inte, Camilla Jönsson (1 ex)
Mitt bultande hjärta, Alf Kjetil Walgermo (1 ex)
Turk & Timotej - en natt, Forss & Krog (1 ex)
Ung, bög och jävligt kär, Johannes Sandreyo (1 ex)
Förrädaren, Tony Samuelsson (1 ex)
Som om jag frågat, Johanna Lindbäck (1 ex)
Oväntat möte, Bo R. Holmberg (1 ex)
Nära dig, Tomas Dömstedt (1 ex)
Kondomjakten, Straarup & Söndergaard (1 ex)
Till alla killar jag har gillat, Jenny Han (1 ex)
Spelet, Bali Rai (1 ex)

Boklåda 8:2B Kärlek (22 böcker)
Hur kär får man bli?, Katarina von Bredow (6 ex)
Släppa taget, Katarina von Bredow (3 ex)
Flyga högt, Katarina von Bredow (4 ex)
Bara inte du, Katarina von Bredow (1 ex)
Expert på att rodna, Katarina von Bredow (4 ex)
Syskonkärlek, Katarina von Bredow (1 ex)
Knappt lovlig, Katarina von Bredow (1 ex)
Räcker det om jag älskar dig?, Katarina von Bredow (2 ex)

Boklådor tema kärlek



Speglar och 
fönster 



“Motiverade läsare läser ca en miljon ord 
per år. Motsvarigheten för en omotiverad 

läsare är ca 100 000 ord per år.” 
(Ur rapporten “Att läsa och förstå”, Skolverket 2016)



Läsning som social hävstång 



Medan du läser - tema kärlek

Innan
1. Titta på omslaget till din bok, se efter vem som skrivit den och läs baksidestexten. Vad får du för uppfattning om boken? Beskriv 

dina förväntningar i några meningar och spara pappret.

Under tiden
2. Läs några kapitel och fundera på hur du tror att kärlek kommer att påverka huvudpersonen i boken. Kommer hon/han/hen att bli 

kär i någon? Kommer det att handla om lycklig eller olycklig kärlek? Kan man märka vad huvudpersonen har för syn på kärlek? 
Eller vilken erfarenhet från tidigare? Fundera och skriv ner tänkbara svar.

3. Läs halva boken. Tänk på kärlekstemat i boken. Beskrivs kärlek som något bra och fantastiskt eller som något jobbigt och 
besvärligt eller båda delarna? Plocka ut ett citat ur boken som stödjer din åsikt eller tanke.

4. Läs tre fjärdedelar av boken. Hur tror huvudpersonen att omgivningen (kompisar, föräldrar, familj eller samhället) ska reagera 
på kärleken? Blir det som huvudpersonen förväntat sig?

Efteråt
5. Nu när du läst ut boken är det dags att ta fram pappret du skrev innan du började, det med dina förväntningar på. Stämde de 

med vad du anser nu? Välj mellan att skriva en ny baksidestext, rita ett nytt omslag eller att skriva ett boktips om boken. 
6. Gör en jämförelse. Sätt dig ner tillsammans med någon som läst en annan bok om kärlek. Diskutera era böcker och försök hitta 

likheter och skillnader. Gör ett diskussionsprotokoll.



Medan du läser - tema kärlek

Eleverna har ett dokument i Classroom där de besvarar frågorna

Ibland lektionstid - ibland läxa

Formativ respons / “hjälp på traven”-kommentarer 

Exempel på hur svaren kan utvecklas lyfts på tavlan

När uppgiften är klar lämnar läraren en summativ bedömning med 
formativ ansats.

Elevinflytande - välja t.ex. ett filmat boktips, klassisk bokrecension, 
“Hem- och expertgrupper”, muntlig bokredovisning…

Läsning 

pågår men 

aktiviteterna 

kan skilja!



Läslyssna?

… när man behöver



Samtal och 
frågor

EPA om…

Vad tänker du om att låta eleverna “läslyssna”?



Bokcirkel

Fem bokcirkel-möten, fem roller 

Fem ex av varje bok

Varje elev behövs

Introduktion före och bearbetning efteråt

Läsa på lektionstid?

6-7 veckor.

Eleverna samtalar om litteratur - läser på djupet - skriver



Upplägg



Rollerna

Diskussionsledare leder mötet, förbereder diskussionsfrågor

Sammanfattare sammanfattar det lästa avsnittet (skriftligt, läser upp)

Persongranskare personbeskrivning av karaktär - inuti, utanpå, runtomkring

Illustratör gör en illustration och förklarar sin tanke

Ordletare samlar 20 ord, gör en ordlek



Bokcirkel

Minilektioner

Eleverna gillar det!

Fallgropar…



● Högläsning
● Hög elevaktivitet
● Kontext och motivation
● Stöttningsstrategier
● Nyckelord 
● Förberedelse inför läsning
● Interaktion
● Skriftlig formativ respons
● En text för alla - samhörighet
● Olika text i samma tema - proximal utvecklingsnivå



Samtal och 
frågor Hur mycket plats låter vi läsningen ta?

Får eleverna läsa både fönster- och spegelböcker?

Är all läsning bra?

Andra frågor…



Nästa gång…

Läsa och förstå digitala texter 27/10 15:30                 Läsa och samtala om svåra ämnen 24/11 15:30



Tack för idag!

Kontaktuppgifter:

petra.l.andersson@grundskola.goteborg.se

cecilia.lind@grundskola.goteborg.se


