
Alla läser 
 

Böcker ska blänka som solar 
och gnistra som tomtebloss. 

Medan vi läser böckerna 
läser böckerna oss. 

Kan böckerna läsa människor? 
De kan de förstås! 

Hur skulle de annars veta 
allting om oss? 

Lennart Hellsing 

ann.pihlgren@isd.su.se 
anns.pihlgren@norrtalje.se  
www.kunskapskallan.com    

mailto:ann.pihlgren@isd.su.se
mailto:Anns.pihlgren@norrtalje.se
http://www.kunskapskallan.com/




 
Språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människor sin identitet, uttrycker 

känslor och tankar och förstår hur andra känner 
och tänker. 

 
Kursplanen i Svenska, s. 222. 



 
I undervisningen ska eleverna möta samt få 

kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 
skilda delar av världen. Undervisningen ska 

också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om olika former av sakprosa.  

 
Syfte, kursplan i Svenska Lgr 11, s. 222. 



- Vad skulle den handla om? sa Diana. 

- Det vet jag inte ännu. Jag vill ha tag i en väldigt fin 
intrig – spännande men ändå inte banal. Usch, jag 
avskyr sådan där gottköpslitteratur. En redaktör 
håller alltid mycket styvt på en fin intrig – på 
karaktärsteckningen med förstås. Det enda jag har 
fullt bestämt är hjältinnans namn. Hon ska heta 
Feodora Lester. Det låter bra, tycker du inte det? Du 
får inte så mycket som knysta om det här för någon, 
hör du det, Diana. Jag har inte anförtrott mig för 
någon utom för dig och farbror Harrison. Han visade 
sig inte värst uppmuntrande – han sa’, att det 
skrives redan förut alldeles för mycket strunt, och 
han hade trott mig om bättre, sa’ han, sedan jag 
legat ett år vid högskolan. 

- Det ska du inte fästa dig vid. Vad vet herr Harrison 
om högskolan? utbrast Diana full av förakt.  
 

Utdrag ur ”Drömmens uppfyllelse” ur serien Anne på Grönkulla av L. M. 
Montgomery. 

 
 





Så varför ska alla LÄSA?! 







Johan Amos Comenius 





”Barnet. Hvad ska det blifva?”  
Första läsåret ABC och läsebok från 1889.  



Vill du läsa? från 1935 med illustration av Elsa Beskow. 



Nu ska vi läsa. Första boken. Från 1962. Illustration Ingrid Wang Nyman. 
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Nutida illustration i Första läseboken. Illustration Eva Eriksson. 
 











Q-hunden: 

Och aldrig någonsin fick han skriva sitt eget namn eller 
läsa sitt namn, för han hade ju inget! Och då blev han så 
arg på alla som hade ett namn, och så blev han bov. Och 
han hatar all bokstäver! Han vill att alla bokstäver ska 
bort! 

Nu öppnades dörren till den lilla kammaren med en 
smäll och Boven störtade ut med en fantastisk maskin i 
handen. Den såg ut som ett mellanting mellan en 
dragbasun och en dammsugare och var full med 
knappar och handtag.  

- Ha! sa Boven. Äntligen är lettrosugen funktionabel! 
Sista skruven på plats! Hör du Q-hund! Här har vi gått 
omkring och stulifierat lite bokstäver här och var genom 
att skrapa med en pennkniv, men snart ska det bli andra 
bullifikationer! Snart ska jag kunna regera universum 
och hela världen! Ta tidningen som ligger där! 

- Ja, Boven, sa Q-hunden. Varsågod. Nej förresten där är 
ett Q, det får jag, snälla Boven! Och så ryckte Q-hunden 
tidningen till sig och slickade i sig ett Q.  

 

Och så sög Boven med lettrosugen över tidningen och 
alla bokstäverna lossnade från pappret och försvann. 
Och snart var hela tidningen tom på bokstäver. Det var 
bara bilderna kvar. 

 
Utdrag ur ”Varför är det så ont om Q?” av Hasse Alfredsson. 





Det tänkande klassrummet 

• Skolan som en tredje praktik – kunskapsverkstaden  

• Dialog och läsning som läromedel 

• Elever som utvecklas att ifrågasätta likriktat tänkande 

– till förmån för frihet, förnuft och känsla 

– som kan förnya samhället genom missnöje och kreativitet 

• Lektioner som utvecklar disciplinerat tänkande och 
vetenskapliga begrepp 

 

 

 

 



De kom att tänka på vad den där underbart lysande saken på den mörka 
himlen borde kallas. Måne var ett ord som de aldrig hört.  

- Kanske skulle man kunna säga att den heter Fåtölj. Det är ett ord som 
jag hört på mina många och långa vandringar, sa stora Älgen. 

- Märkligt förslag, sa Ugglan. Det där med Fåtölj är något helt annat. En 
sorts mössa. Liksom avlång och prickig. Gul. 

- Om jag för en gångs skull får säga min mening, sa Pytteälgen, så tycker 
jag att den där saken där uppe ser ut att heta Bacon.  

- Ett ord som jag aldrig hört, sa Stora Älgen. Inte på någon av mina 
många och långa resor. Men det är ju så mycket nytt nuförtiden. 

- Om jag får säga en sak till, sa Pytteälgen, så är det att Bacon är ett 
väldigt bra ord som passar till en väldigt bra sak. Jag vill bara att ni 
provar det.  

- Bacon? sa Räven och smakade på ordet. Bacon. Ett väldigt fint ord 
tycker jag, ligger bra i munnen. Jag måste nog prova att yla till det. För 
säkerhets skull. Och Räven satte igång att yla mot månen. Det lät 
mycket fint och högtidligt. 

- Det kan mycket väl vara ett Bacon däruppe, sa Räven när han ylat 
färdigt. Det låter nästan så. 

- Märkligt, sa Ugglan och tittade på månen. Bacon? Bacon. Jodåvars. 
Förhållandevis bra ord. 

- Jag har som sagt ingenting emot ordet, sa Stora Älgen. Kanske 
ingenting för det heller. Jag har bara aldrig stött på det. Det verkar 
väldigt nytt om man säger. Inte för att jag har något emot nya saker… Jo, 
en del nya saker förstås. Food-processor är jag helt emot. 
Utdrag ur ”Hit och dit men ganska långt bort” av Johan Althoff. 



Skolan ska främja förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse.   

 
Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som 
är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.  

 
I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de 

praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas.  

 
Lgr 11, s. 7. 



Identifikatorisk läsning (Trondman,1994)  

• En särskild läsart, som inriktas på förståelse och analys, 
snarare än avkodning eller memorering. (Coles, 1989, Lindström, 2000, 
Marton & Säljö, 1997) 

– hos personer, som bytt socialgrupp genom att t.ex. utbilda sig 
och/eller som på ett framgångsrikt sätt hanterat svåra 
barndomsupplevelser. (Emery & Csikszentmihaly, 1981), Furman, 1998, Lindström , 
2000, Trondman,1994) 

• Läsaren tar till sig texten på ett personligt, känslomässigt 
plan men också genom att analysera och granska texten 
och jämföra dess innehåll med egna erfarenheter. (Rosenblatt, 
1995, Wade et al., 1994) 

• Ett kritiskt läsande kan erbjuda läsaren möjlighet att se 
lösningar i svåra situationer i livet. (Lindström, 2005) 

– Fiktiva karaktärer fungerar som samtalspartners i inre dialoger. 
– Läsaren får del av händelser och miljöer, som han/hon annars 

inte skulle komma i kontakt med. 



Eftertänksam dialog 

• Fokus på samtalskultur OCH intellektuellt 
utforskande 

• Det mänskliga samtalet genom tiderna 

– Texten, författaren och karaktärerna som 
samtalspartners om de allmänmänskliga idéerna 

• Sokratiska samtal, P4C och PwC, deliberativa 
samtal m.fl.  



Till sist sa Tommy: 

- Varför gick du baklänges? 

- Varför jag gick baklänges? sa Pippi. 
Lever vi inte i ett fritt land kanske? Får 
man inte gå, hur man vill? Förresten 
ska jag säga dig, att i Egypten går alla 
människor på det viset och ingen 
tycker, att det är det minsta konstigt. 

- Hur vet du det, frågade Tommy. Du 
har väl inte varit i Egypten? 

- Om jag har varit i Egypten? Jo, det 
kan du skriva opp, att jag har. Jag har 
varit överallt på hela jordklotet och 
sett mycket konstigare saker än folk, 
som går baklänges. Jag undrar, vad du 
skulle ha sagt, om jag hade gått på 
händerna, som folk gör i Bortre 
Indien? 

- Nu ljuger du allt, sa Tommy. 

Pippi funderade ett ögonblick. 

- Ja, du har rätt. Jag ljuger, sa hon 
sorgset. 

- Det är fult att ljuga, sa Annika, som 
nu äntligen vågade öppna munnen. 

- Ja, det är mycket fult att ljuga, sa 
Pippi ännu mera sorgset. Men jag 
glömmer bort det lite då och då, 
förstår du. 
Utdrag ur ”Pippi flyttar in” av Astrid Lindgren 



Alla ska läsa – utmaningar! 

• Livet börjar nu – varför ska jag läsa just nu? 
– Hur kan skolan motivera varje elev i varje skede av livet? 

– Hur kan vi definiera läsningens särskilda uppgift i livet? 

• Vilka motiv har skolan själv i läsaktiviteter? 
– Vilka dolda budskap motverkar faktiskt läsning? 

• Hur kan läsning bli en elevaktiv verksamhet i skolan och 
inte en passiv konsumtion? 
– Hur kan identifikatorisk läsart utvecklas? 

• Hur kan bibliotek omidentifieras som läsbefrämjande 
aktiviteter, istället för förvaring av böcker? 



 Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin 
unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att kunna ge sitt bästa i 
ansvarig frihet.  

 Lgr 11, s. 7 och Lgy 11, s. 5. 

 





Så har du i stora drag 
skådat alla ting som kan visas  
och lärt dig de viktigast orden 

i det latinska och svenska språket. 
Fortsätt nu och läs flitigt 

andra goda böcker, 
så att du blir lärd, vis och from. 

Tänk på detta: 
frukta Gud och åkalla honom, 

så att han skänker dig vishetens ande. 
Farväl! 

 
Avslut i ”Orbis Sensualium Pictus” av Johan Amos Comenius.  

 


