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Läsfrämjande
Vad är det?



Läsfrämjande insatser i
folkbibliotekens regi

(Schmidt, 2015, 2016, 2020, 2021) 

Sagostunder
Bokcirklar

Läslovsaktiviteter etc. 
I bibliotekets lokaler utanför skoltid

Boktips
Författarbesök etc. 

I samverkan med grundskolan

Insatser/projekt



Följeforskning läsfrämjande
Folkbibliotek i samverkan med grundskolan

6 bokprat årskurs 2 (observationer och intervjuer)

Kulturakuten fritidshem, elever 9-10 år, (observationer och intervjuer)

Presentera böcker och genom det 
främja läslust

Läsa högt, dramatisera och 
musicera berättelsens slut – vidga 

vad det är att läsa   



”Jag lånade den boken om en kille, en fakir”
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• Presenterar, håller upp och visar bokens
framsida, talar om karaktär, handling, 
dilemma alternativt läser ett stycke

• Ställer korta frågor till barnen, lyssnar, 
nickar och fortsätter med nästa och nästa
bok

• Följs av boklån med möjlighet till 
indiviudellt stöd

• Följs av individuell läsning i klassrummet
och/eller läsning hemma



Barns röster – glädje och nyttoperspektiv

”de berättar om böcker”

”annars man kanske inte visste att de böckerna fanns”

”jag tror jag kommer börja läsa mycket nu”

”man behöver kunna läsa för att göra allting typ”

”Tänk om man får ett brev och ska vinna 2000 kronor och inte kan 
läsa!”

”det är för att förstå mer ord och kunna välja jobb”

”när man går i högre klasser då ska man klara nationella proven”



Interaktiv högläsning 

• Direkt gestaltning - eleverna görs delaktiga 

• Mot berättelsens dilemma 

• Hur fortsätter berättelsen?

• Dialog och gestaltning genom musicerande eller dramatiserande 

• Improviserad gestaltning där musik och drama varvas 

• Alla elever synliggörs på något sätt i relation till den lästa bokens 
innehåll 



Barns röster – glädje och medvetenhet

“man blir glad av att vara med”

“vi får fortsätta med berättelsen och visa hur den slutar och göra det 
med musik eller med teater”

“det är några som inte är jättebra”

”det är många som har blå men de flesta har röd, jag har grön”



Läsfrämjande 
Behövs det och varför? 



Slutsatser – Bokprat/Kulturakuten

• Två framträdande synsätt: att kunna läsa vs att läsa med lust 

• Snävhet vad gäller andra genrer än fiktion, andra språk än svenska 

(och också andra format än det tryckta formatet). 

• Det läsande barnet som en individuell läsare.  

• Behov av ett mer vidgat synsätt där praktiker som stöder läskunnighet 

integreras med praktiker som stöder positiva upplevelser av att läsa. 

• Behov av samtal om samt bearbetning av innehåll i barnlitteratur. 



Skolinspektionens granskning 2021-22

• 25 grundskolor, årskurs 4-6

• Läsfrämjande via undervisning i ämnet svenska

• Strategiskt läsfrämjande på skolnivå

• Digitala medier och verktyg kopplat till läsning i klassrummet



Slutsatser

• Initiativ från enskilda lärare

• Övergripande strategier saknas (rektors roll/ansvar betonas)

• Synsättet att “läsning är en prioriterad aktivitet som ska ske på ett
läsfrämjande sätt” saknas

• Samlad bild av elevers läsvanor/läsintresse saknas

• Samverkan med skolbibliotek behöver stärkas

• Elevers samtal kring läsning behöver stärkas

• Läsfrämjande minskar i takt med elevernas stigande ålder

• Böcker vs digitala medier



Då, nu och framöver

• Avsaknad av samtal och bearbetning kring litteratur (Ewald, 2007; 
Schmidt, 2013)

• Fokus på lästräning (Schmidt, 2013; Skoog, 2012)

• Läsintresse minskar (Nordlund & Svedjedal, 2020) 

• Socioekonomisk bakgrund påverkar

• Skillnader mellan pojkar och flickor (gruppnivå)

• Hur skulle barns läspraktiker kunna se ut? 



Läsfrämjande i grundskolan 
ULF-projektet Stärka språk och positiva läsvanor – vidga 
möjligheterna för dialogisk högläsning, 2021-22



Barns och ungas läspraktiker 

Funktionell 
läsning 

Upplevelse-
baserad 
läsning 

Reflekterande
och kritisk 

läsning

(Schmidt, 2018, 2021, kommande) 
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Språk- och kunskapsutvecklande 
förhållningssätt i undervisning 

• Eleverna får möta språk och skriftspråk i sammanhang där
ämnesinnehållet görs begripligt och används i deras egen 
kommunikation. 

• Språkanvändning där elever blir delaktiga och där språkets
formella aspekter successivt integreras.  

• Utgångspunkt i det en elev kan just nu. 

(Cummins, 2001) 



Tillvägagångssätt 

•

•

•



Möta texten (Langer 2011, 2017)

• Komma in i berättelsen

• Vara i berättelsen

• Röra sig genom berättelsen

• Tänka om vad som kan hända i berättelsen

• Lämna berättelsen och göra något nytt 
(transformation).

catarina.schmidt@juse 



catarina.schmidt@juse 



Meningserbjudanden 

• Regn och moln 

• Bakar molnbullar 

• Smakar molnbullar

• Pappa stressad 

• Svävar fram över staden 

• Om du får en molnbulle i din hand?

Delaktighet, 
kommunikation kring 

innehåll där du får visa 
dig själv, investera av 

din identitet









Elevaktiv undervisning genom  
meningsskapande resurser 
•Sinnlighet och kroppslighet 

•Fantasi och lek 

•Rörelser och gester 

•Upprepande av ord, fraser, hela meningar

•Textskapande (samtal, tredimensionellt skapande/bildskapande, 
skrivande)

•Viktigt komma nära, kunna se – användandet av digital teknologi där 
bilder och skriven text  synliggörs/förstoras/förstärker mötet 
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Betydelsefullt för att 
eleverna ska kunna möta och 

förstå berättelsen 



- Vi anpassar undervisningen så att eleverna förstår innehållet och samtidigt får 

möjlighet att utveckla språket (Carina, Taylor, årskurs 1, Råslättskolan)

- "Vi förtydligar och förstärker istället för att förenkla!” (Carina, Taylor, årskurs 1)
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“Nu vet barnen hur
man pratar om 
litteratur”
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Funktionell 
läsning 

Upplevelse-
baserad 
läsning 

Reflekterande
och kritisk 

läsning

(Schmidt & Hvit Lindstrand, 2022)



Dialogisk högläsning i förskoleklassen och årskurs 
1 ”Jag tycker att molnbullen smakar delikat” 
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BUS
Barnlitteratur, Undervisning, Språk- och kunskapsutveckling 



Språklärande potential i upplevelsebaserad och gemensam läsning 2023-24

Undervisningspraktiker i förskolan och i F-3 i grundskolan 

Samverkan med förskolor Råslätt, Smedsbyn i Huskvarna

Samverkan med F-3, Råslättskolan, Rosenlundsskolan 
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Tack för er uppmärksamhet! 
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