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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka förståelseprocesser frågorna i PIRLS, 

Progress In International Reading Literacy Study, testar gentemot de förståelseprocesser 

eleverna får träna på i olika läromedel i svenska. Studien består av en komparativ analys där 

läromedlens frågor kategoriserats utefter de förståelseprocesser som förekommer i PIRLS 

ramverk. Vi har upptäckt att läromedlen och läsförståelseprovet i PIRLS 2011 samstämmer 

till viss del. De undersökta delarna av läromedlen erbjuder dock inte tillräckliga verktyg för 

att nå goda resultat i PIRLS . För att ge eleverna goda förutsättningar att prestera väl i PIRLS 

krävs därför att antingen de kapitel i läromedlen som inte undersökts i studien eller att 

undervisningen i övrigt kompletteras med fler färdigheter. Under studiens genomförande 

har vi även kommit att ifrågasätta PIRLS-provens relevans i ett svenskt sammanhang då 

PIRLS ramverk inte är fullkomligt samstämmigt med lgr11, dock fyller proven ett syfte i ett 

internationellt perspektiv.  
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Inledning  
För 23 år sedan lades Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation ned 

och därmed blev det lärarens eget ansvar att förhandsgranska och kvalitetssäkra de 

läromedel som används i undervisningen (Skolvärlden, 2014-11-19). När staten avsade sig 

ansvaret att förhandsgranska läromedlen fick istället Skolverket och Skolinspektionen en 

betydande roll i granskningen, dock inte i förhand som tidigare, utan i efterhand (Skolverket, 

2015; Skolvärlden, 2014).  Det är därmed läraren som har individuellt ansvar att kontrollera 

läromedlen innan de tas in i undervisningen och på så vis säkerställa dess relevans och 

kvalitet samt att de svarar mot styrdokumenten. Den problematik som dock uppstår är att 

lärare har allt mindre tid till dessa granskningar samt att det blir en bekvämlighet att 

använda de läromedel som finns till hands sedan tidigare (Skolvärlden, 2014).  

Dagens Nyheter (2015-04-06) skriver om den rådande attityd svenska lärare har gentemot 

läromedelsanvändning och hur det blivit stämplat som något fult och bekvämt. Enligt vår 

erfarenhet på lärarutbildningen framställs läromedel som något som bör undvikas eller 

åtminstone användas med ett kritiskt förhållningssätt. Efter fyra års studier på 

grundlärarprogrammet kan vi inte annat än hålla med om den kritik som riktats mot 

läromedel och vi får känslan av att användning av läromedel försvagar vår lärarprofession då 

vi istället uppmuntras att skapa eget material.   

Resultaten i PIRLS 2011, Progress In International Reading Literacy Study,  visar att svenska 

elevers läsförståelse försämrats ytterligare sedan PIRLS 2006 (Skolverket, 2012, s. 6). Som 

Skolverkets generaldirektör, Anna Ekström, menar finns det skäl till oro efter de fallande 

resultaten. Hon menar att läsförståelsen utgör en grund för lärande i samtliga ämnen och att 

en bristande sådan kan leda till svårigheter i deltagandet i samhället (Origo, 2015-05-20). 

Mot bakgrund av de fallande läsförståelseresultaten i PIRLS samt avsaknaden av 

läromedelsgranskning är vår intention med denna studie att undersöka om uppgifterna i ett 

urval av läromedel ger elever förutsättning att prestera väl på PIRLS läsförståelseprov. 
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Bakgrund 
PIRLS är en studie som granskar läsförståelsen och läsförmågan hos elever i årskurs 4. 

Sverige har deltagit i PIRLS tre gånger; 2001, 2006 och nu senast 2011 då 49 länder och 4622 

svenska elever deltog. PIRLS-provet genomförs i årskurs 4 på grund av att det oftast sker en 

förändring i eleveras läsförmåga i den åldern på så vis att läsningen då blir ett sätt att 

inhämta nya kunskaper istället för att fokus ligger på läsinlärning (Mullis, Martin, Kennedy, 

Trong & Sainsbury, 2009, s. 8). Studiens huvudsakliga ändamål är att möjliggöra jämförelse 

av elevers läsutveckling i ett internationellt perspektiv. Genom en sådan jämförelse kan 

likheter och skillnader mellan skolsystemen tydliggöras samt att den utveckling som sker 

inom läsförståelseområdet länderna emellan kan identifieras (Skolverket, 2012, s. 12).   

PIRLS följer därför ett ramverk som ska göra det lättare att utvärdera och följa upp de olika 

aspekter som kan påverka läsförmågan. PIRLS ramverk utgår ifrån olika teoretiska synsätt 

om vad läsförmåga är, vilket delas upp i två aspekter. Den första aspekten syftar till att 

synliggöra läsarens förmåga att avkoda och tolka texten, medan den andra aspekten 

fokuserar läsningens intentioner och hur eleverna får verktyg att utveckla sitt läsande 

(Skolverket, 2012, s. 15; Mullis, m.fl, 2009, s. 13).   

Dessa två aspekter mynnar ut i tre perspektiv som läsförmågan mäts utifrån, där två 

perspektiv testas i läsförståelseprovet och ett i form av enkäter (Skolverket, 2012, s. 17; 

Mullis, m.fl,  2009,s. 13). Dessa perspektiv är: förståelseprocesser, syften med läsning och 

läsvanor och inställning till läsning.  

Förståelseprocesserna, som testas i läsförståelseprovet, delas upp i fyra punkter som i sin tur 

delas upp i två kategorier; textbaserade samt tolkande och värderande. I de textbaserade 

förståelseprocesserna ingår punkten uppmärksamma och återge explicit uttryckt 

information vilket innebär att eleverna ska hitta vanligt förekommande och tydligt uttryckt 

information i texten. Det kan exempelvis vara återkommande ord och fraser, eller att eleven 

ska urskilja textens huvudsakliga innebörd (Skolverket, 2012, s. 17; Mullis, m.fl, 2009, s. 13). 

Denna förståelseprocess utgör ungefär 20% av provets frågor (Skolverket, 2012, s. 22). Den 

andra punkten i kategorin textbaserade förståelseprocesser är dra enkla slutsatser där 

eleverna ska visa på likheter och idéer i texten som följer varandra samt påvisa hur dessa 

hänger samman. Dessa slutsatser är inte alltid direkt uttalade i texten men är oftast väldigt 
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tydliga ändå. Frågor som behandlar förståelseprocessen dra enkla slutsatser utgör ungefär 

30% av provets frågor (Skolverket, 2012, s.17, 22).  

I de tolkande och värderande förståelseprocesserna ingår punkten tolka och integrera idéer 

och information som innebär att eleven ska granska större textstycken och se samband 

genom att återge implicit information. Här är det även viktigt att eleven kan dra slutsatser 

utifrån personliga erfarenheter och kunskaper. Denna förståelseprocess utgör ungefär 30 % 

av provfrågorna (Skolverket, 2012, s. 22). Den fjärde förståelseprocessen, i kategorin 

tolkande och värderande, är granska och värdera innehåll, språk och textelement och syftar 

till att eleven självständigt ska skapa en uppfattning om textens innehåll och uppbyggnad 

samt förhålla sig kritisk till den. Här krävs det att eleven har förkunskaper om textens 

struktur och genre, samt olika språkkonventioner då uppgiften exempelvis kan vara att 

utifrån egna slutsatser bedöma informationen eller överväga rimligheten att något inträffar i 

texten eller verkligheten (Skolverket, 2012, s. 17). Den fjärde förståelseprocessen utgör 

ungefär 20 % av provfrågorna (Skolverket, 2012, s. 22). 

Till varje text formuleras 13-15 frågor som omfattar de fyra förståelseprocesserna. PIRLS 

studie involverar många olika länder där elevers erfarenhet och kunskap yttras på olika sätt 

och därför finns en begränsning i hur mycket av elevens personliga erfarenhet som får 

framträda i svaren, det är därmed viktigt att svaren på frågorna tydligt knyts an till texten 

(Skolverket, 2012, s. 18).  

Det andra perspektivet i PIRLS studie undersöker två olika syften med läsning, vilka 

konkretiseras i läsförståelseprovet, och åskådliggör elevers förmåga att förstå, tolka och 

värdera skönlitterära texter samt sakprosatexter. Provet består av fem skönlitterära texter 

och fem sakprosatexter och vid varje PIRLS-undersökning byts fyra texter ut mot fyra nya 

texter och resterande behålls, detta för att kunna jämföra resultaten över tid (Skolverket, 

2012, s. 18).  

Det tredje perspektivet i PIRLS, som prövas genom enkäter, är elevers läsvanor och 

inställning till läsning och detta kontrolleras genom en enkät där elever svarar på olika 

frågor. Enkäternas funktion är att ge en tydlig bild över elevernas läsvanor både hemma och 

i skolan samt huruvida deras inställning och hemmiljö påverkar deras läsning samt för att se 

vilka möjligheter det finns att utvecklas till en god läsare under en hel livstid (Skolverket, 
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2012, S. 18; Mullis, m.fl, 2009,s. 14). Lärare, vårdnadshavare och skolledning svarar också på 

en enkät för att belysa de förutsättningar och läsvanor som finns på skolan, i undervisningen 

och i hemmet (Skolverket, 2012). Detta görs för att få förståelse och inblick i elevernas och 

skolans läsvanor och inställning samt om detta påverkar undersökningens resultat. Det 

betyder alltså att det finns aspekter som påverkar elevers läsvanor både i hemmet och i 

skolan, likväl som den egna inställningen har en påverkan på elevens läsförmåga (Skolverket, 

2012).  

PIRLS 2011 resultat 

Att delta i olika slags internationella undersökningar leder till insikt i det svenska 

skolsystemet ur en nationell och internationell synvinkel genom att det möjliggör jämförelse 

både olika länder emellan såväl som jämförelse inom Sverige i ett tidsperspektiv (Skolverket, 

2012, s. 12; Mullis, m.fl, 2009, s. 1-2). Enligt PIRLS 2011 har svenska elevers läsförmåga 

försämrats sedan PIRLS 2006. I perioden mellan proven som skrevs 2001 och 2006 skedde 

också en försämring av resultaten, vilket alltså innebär att resultaten sjunkit under tio år. 

Dock är svenska elevers läsresultat ändå goda i jämförelse med resterande deltagande 

länders läsresultat. Till exempel är Sveriges läsresultat i genomsnitt högre än 

genomsnittsresultaten för övriga deltagande EU- och OECD-länder och trots att resultaten 

sjunkit når ändå de flesta svenska elever över den nivå som enligt PIRLS är den definitivt 

lägsta godtagbara läsförståelsenivån (Skolverket, 2012, s. 6). 

Skolverkets rapport från 2012 redogör för olika anledningar till de fallande resultaten och en 

av dessa utgörs av skolans ouppfyllda uppdrag att kompensera för elevers olika tillgångar 

och resurser hemifrån. Skolans kompenserande uppdrag innebär att elevernas resultat inte 

ska vara beroende av exempelvis familjens socioekonomiska situation (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2012, s. 6), dock visar PIRLS att denna faktor fortfarande har en betydande 

inverkan. Undersökningarna har visat att skillnaden mellan de elever som har goda tillgångar 

och resurser hemma och de elever som har det sämre ställt i den aspekten är i Sverige 

mycket lägre än genomsnittet i övriga EU- och OECD-länder (Skolverket, 2012, s. 41) 

Resultaten visar även att elever som är födda i Sverige och som har minst en förälder född i 

Sverige presterar bättre på proven än de elever som är födda utomlands eller har föräldrar 

som båda är utlandsfödda (Skolverket, 2012, s. 7).  
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Ytterligare resultat från PIRLS 2011 visar att flickor når högre läsresultat än pojkar i de flesta 

deltagande länder, dock har flickornas resultat sjunkit sedan 2001 och skillnaden pojkar och 

flickor emellan är därmed inte lika omfattande (Skolverket, 2012, s. 7). Det är främst 

läsförståelsen för sakprosatexter som försämrats, enligt PIRLS 2011, även om den 

skönlitterära läsförståelsen också till viss del minskat (Skolverket, 2012, s. 7). En av 

anledningarna till denna utveckling kan vara att eleverna läser skönlitterära texter i större 

utsträckning än sakprosa i skolan (Skolverket, 2012, s. 8). För att elever ska lära sig olika slags 

lässtrategier för både avkodning och läsförståelse visar studier att det krävs aktiv 

undervisning i strategierna och detta är något svenska elever får i mycket mindre 

utsträckning än elever i andra länder (Skolverket, 2012,s .8-9). 

Läromedel 

Enligt Skolverket (2015) beskrivs läromedel som ett pedagogiskt verktyg som används för att 

underlätta undervisningen. Läromedlens utformning har med tiden förändrats från 

industrialiseringen till idag, och i början av 1900- talet sågs främst planscher och 

uppstoppade djur som läromedel. Läromedelsproduktionen har sedan gått igenom olika 

faser, från att lärare gemensamt skapat läromedel till ett mer elevaktivt synsätt där eleverna 

själva får söka information och kunskap. I och med den tekniska utveckling som skett där 

både internet och datorer fått större plats i undervisningen har det öppnat upp för nya 

möjliga läromedel (Korsell, 2007, s. 17). 

Korsell diskuterar det faktum att det ofta dras ett likhetstecken mellan lärobok och 

läromedel, där läromedel förklaras som ”förlagsproducerat pedagogiskt material”. I den 

kategorin ingår då inte det egenproducerade läromedlet eller annat material som 

exempelvis digitala hjälpmedel, bilder, spel och lärarproducerade arbetsuppgifter. Detta i sig 

blir motsägelsefullt då skolor och pedagoger antyder att de arbetar ”läromedelslöst” fast de i 

själva verket använder sig av pedagogiskt material som kännetecknas som läromedel, dock 

inte läroböcker (Korsell, 2007, s. 22).  I vår analys kommer dock begreppet läromedel 

användas som benämning för de läroböcker vi valt att undersöka och vi har därmed gjort en 

avgränsning från begreppets vidare definition.  
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Forskningsöversikt 
Nedan redogörs för den tidigare forskning som genomförts i ämnet för att påvisa var vår 

studie befinner sig inom detta forskningsfält. Dock är detta forskningsfält begränsat vilket 

också leder till att denna studie fyller en viktig funktion. Nedanstående forskning har även 

valts ut i syfte att skapa ett sammanhang för PIRLS olika perspektiv; förståelseprocesser, 

syften med läsning samt elevers läsvanor och inställning till läsning (Skolverket, 2012, s. 18).  

International Association for the Educational Achievement 

På 1950-talet togs initiativet till att upprätta en internationell, jämförbar och vetenskapligt 

grundad undersökning för att granska problem som var vanligt förekommande i en mängd 

olika skolsystem. Den organisation, International Association for the Educational 

Achievement (IEA), som då upprättades hade som mål att belysa olika faktorer som leder till 

goda akademiska resultat. Undersökningen skulle därmed möjliggöra jämförelse och 

samarbete länder emellan och organisationens medlemmar skulle bestå av forskare som 

fattar beslut baserat på vetenskapliga, snarare än politiska, diskussioner (Elley, 1992). 

Övergripande syften med undersökningen är att:  

- Beskriva nio- och fjortonåringars frivilliga läsvanor. 

- Identifiera skillnader mellan olika riktlinjer och instruerande praktiker kring läsning 

för att se hur de påverkar elevers frivilliga läsning samt läsprestationer. 

- Framställa giltiga prov och enkäter för att undersöka olika länders 

läsförståelseutveckling. 

- Framställa verktyg för att erhålla inhemsk information om läsförståelseutveckling 

över tid (Elley, 1992, s. 3).  

IEA är ett organ med huvudfokus på olika jämförande studier, däribland PIRLS. IEA genomför 

PIRLS var femte år och har därmed en omfattande bild av elevers läsutveckling och 

läsförmåga samt huruvida denna förändrats med tiden (Elley, 1992). 

PIRLS, ämnesproven i svenska och lgr11 

En rapport från Skolverket 2012 skriven av forskarna Caroline Liberg och Åsa af Geijerstam 

behandlar frågan om huruvida Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011:s (lgr11) syn på vad läsande innebär samstämmer med PIRLS 2011:s 
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definition av läsning. Samstämmigheten mellan PIRLS 2011 och de delar som testar 

läsförståelse i de nationella proven i årskurs 3 från 2012 undersöks också (Skolverket, 2012, 

s. 8). I rapporten konstateras exempelvis att lgr11 och PIRLS 2011:s ramverk innehåller 

många likheter gällande synen på läsning, det vill säga läsaspekter som i lgr11 kallas för 

lässtrategier och i PIRLS 2011 kallas för förståelseprocesser. Även vikten av att låta elevernas 

tidigare erfarenheter få ta plats i läsförståelsen stämmer överens lgr11 och PIRLS 2011 

emellan (Skolverket, 2012, s. 24-25). Sammanfattningsvis konstateras att läsförståelse både i 

lgr11 och PIRLS 2011  ses som något utöver att endast kunna avkoda en text (Skolverket, 

2012, s. 26).  

Dock förekommer även skillnader såsom att det i PIRLS 2011 ingår ett kritiskt förhållningssätt 

i vissa förståelseprocesser, vilket alltså saknas till stor del i kursplanernas innehåll i lgr11 för 

årkurserna 1-3 (Skolverket, 2012, s. 25-26). Det saknades även till stor del i Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, vilken fortsättningsvis 

kommer benämnas som lpo94 (Skolverket, 1994). Det kritiska förhållningssättet lyfts dock 

fram i större utsträckning i kursplanernas innehåll för årskurs 4 (Skolverket, 2012, s. 25-26). 

I jämförelsen mellan PIRLS 2011 och ämnesproven i årskurs 3 kan utläsas att ämnesproven 

främst testar två av de fyra förståelseprocesser som finns i PIRLS 2011; uppmärksamma och 

återge explicit uttryckt information och dra enkla slutsatser. Även förståelseprocessen att 

tolka och integrera idéer och information finns i ämnesproven men i mindre omfattning än i 

PIRLS läsförståelseprov (Skolverket, 2012, s. 39). Slutsatsen av jämförelsen är att 

ämnesprovet i årskurs 3 och PIRLS-provet innehåller många likheter trots att vissa skillnader 

ändå finns. Att skillnader finns beror dock på att de båda proven skrivs i olika årskurser och 

därmed strävar efter olika kunskapskrav (Skolverket, 2012, s. 39-40). Med detta som 

bakgrund är det också intressant att undersöka huruvida de färdigheter som övas i ett urval 

av vanligt förekommande läromedel samstämmer med de färdigheter proven i PIRLS 2011 

testar.  

Läsförståelse 

I svensk forskning och litteratur används vanligtvis begreppen läsförmåga och läsfärdighet i 

relation till olika läsaktiviteter och läsinlärning, medan det i internationell forskning används 

det något vidare begreppet literacy. Literacy syftar inte enbart till läsförmåga och 
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läsförståelse utan inkluderar även skrivandet och förmågan att använda detta i kombination 

med andra figurer som kartor, tabeller och grafer samt en förståelse för hur det kan 

tillämpas i samhället och vid yrkesutövning (E-Gustavsson, 1997, s.13). Carina Fast beskriver 

literacy som något mer än en förmåga att avkoda texter. Hon menar att denna förmåga 

påverkas av olika kontexter som sociala, ekonomiska, kulturella och religiösa (Fast, 2007, 

s.35).  

Literacy förknippas ofta med känslor och attityder som antingen yttras genom entusiasm 

eller distansering. Det kan exempelvis handla om känslorna inför läsning som antingen kan 

vara positiva eller negativa beroende på relationen läsaren har till läsningen (Fast, 2007, s. 

37). David Barton (1994, s. 35) menar att det är personens förhållningssätt gentemot dessa 

känslor och attityder som styr handlingarna i relation till literacy. Barton (1994, s. 35) menar 

att barns literacy- utveckling påverkas av sociala och historiska sammanhang, exempelvis när 

det kommer till läs- och skrivinlärning. Historiskt sett har barn idag andra förutsättningar för 

lärande jämfört med andra tidsperioder.  

Catarina Schmidt (2013, s. 29) skriver i sin avhandling, Att bli en sån’ som läser, om svenska 

elevers fallande resultat i läsförståelse i PIRLS 2006 och 2011. Schmidt (2013, s. 29) menar 

att resultaten är en påföljd av de bristande resurser och verktyg eleverna får med sig i 

undervisningen för att lösa uppgifter som exempelvis kräver att eleven kan analysera, dra 

slutsatser och utläsa implicit information i texten.   

Enligt Skolverkets rapport (2007, s. 88), skriven av Caroline Liberg, arbetar inte svenska 

lärare med lässtrategier i samma utsträckning som skolor i andra deltagande länder. Svenska 

elever har därför inte de medel som krävs för att utläsa en texts huvudbudskap, göra 

jämförelser mellan olika texter samt identifiera textens struktur och språkliga drag i lika stor 

grad som elever i andra länder.  För att utöka elevernas förståelse är det viktigt att 

läsutvecklingen blir en process som inkluderar alla ämnen och texter, såsom skönlitterära 

verk och sakprosatexter (Skolverket, 2007, s. 88).  Det är även mindre vanligt att eleverna 

diskuterar den lästa texten då läsningen vanligtvis sker individuellt och inte ger utrymme för 

diskussion kring innehållet (Skolverket, 2007, s. 86).  

Liberg och af Geijerstam (Skolverket, 2012, s. 12) redogör för fyra punkter gällande 

läsförståelse, vilka är: 
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 Att kunna avkoda en text. 

 Att kunna förstå en text på olika nivåer. 

 Att kunna använda sig av det lästa på olika sätt utefter situation och ändamålet med 

läsningen. 

 Att ifrågasätta texten utifrån olika perspektiv, såsom formalia, innebörd och vilken 

funktion texten fyller samt på vilket sätt dessa delar påverkar varandra. 

Läsförståelse är ett begrepp som rymmer många tolkningar och är väldebatterat av forskare. 

De ovanstående perspektiven på läsförståelse tydliggör att det råder olika uppfattningar om 

vad begreppet faktiskt innebär, både i Sverige och internationellt. Det faktum att de 

ovanstående perspektiven och PIRLS ramverk inte ser precis likadana ut innebär i sin tur att 

det med stor risk kommer finnas skillnader och likheter mellan läromedlen och PIRLS prov. 

Liberg (Skolverket, 2007, s. 88) nämner att elever måste undervisas i strategier för att 

utveckla sin läsförståelse och ett möjligt sätt att åstadkomma detta på kan dock vara genom 

användning av läromedel där eleverna får bearbeta texter på olika nivåer.  

Som framgår i detta avsnitt har exempelvis forskning om läsförståelse och samstämmigheten 

mellan PIRLS 2011, ämnesproven i svenska i årskurs 4  samt lgr11 bedrivits av olika forskare. 

Dock har läromedelsuppgifter inte jämförts med PIRLS 2011:s förståelseprocesser tidigare 

och detta är alltså det hål vi avser fylla med denna studie.  
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Teoretisk utgångspunkt  
Under denna rubrik presenteras vår teoretiska utgångspunkt; reading literacy. Literacy är ett 

vanligt förekommande begrepp som inkluderar många företeelser, såsom multimodala 

texter, verbal kommunikation samt läsning och skrivning. I PIRLS 2011 testas dock endast 

elevers läsförståelse och därför används det mer avgränsade begreppet reading literacy som 

alltså är en del av den mer övergripande termen literacy (Fast, 2009, s. 33).  

Reading literacy 

IEA:s definition av reading literacy handlar om förmågan att både kunna förstå och använda 

de skriftspråkliga former som begärs av samhället och/eller värdesätts av individen (Elley, 

1992, s. 3). Exempel på olika skriftformer i samhället är att läsa tidningsartiklar, att läsa 

skyltar samt att avläsa tabeller. Att de skriftspråkliga formerna även ska värdesättas av 

individen innebär exempelvis tolkning av texter inom skönlitteraturen och att kunna läsa 

mer komplicerade texter förknippade med ett visst yrke (Elley, 1992, s. 3).  I begreppet 

reading literacy ingår även uppfattningen att läsning uppstår i olika sammanhang med olika 

syften, vilket innebär att läsaren samspelar på olika sätt med olika sorters texter (Binkey, 

m.fl 1995, s. 75). En del av reading literacy är de fyra förståelseprocesserna som denna 

studie ska utgå ifrån. 

Reading literacy används alltså i PIRLS som en teoretisk utgångspunkt för att förklara 

läsförmåga ur ett vidare perspektiv. Det ska bidra till reflektion över det lästa och på så vis 

erhålls verktyg för att uppnå mål anpassat efter både individ och samhälle. Läsaren kan på så 

vis känna mening med sitt läsande, både genom att läsa individuellt för nöjes- och lärandes 

skull samt för att kunna interagera i samhället (Skolverket, 2012, s. 16).    

Till PIRLS-provet hör ett bedömningsmaterial, PIRLS 2011 Assessment Framework, där 

reading literacy preciseras samt där vilka aspekter av reading literacy som ska bedömas 

tydliggörs enligt IEA (Mullis, m.fl, 2009, s. 10). PIRLS kombinerar alltså begreppen reading 

och literacy för att få ett övergripande begrepp som förklarar vad just läsning innebär, vilket 

alltså beskrivs som förmågan att både kunna reflektera och tillämpa det lästa för att uppnå 

personliga och sociala mål (Mullis, m.fl, 2009, s. 11).  
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Begreppet reading literacy användes först i studien Reading Literacy Study från 1991 och har 

därefter utgjort grunden för PIRLS (Mullis, m.fl, 2009, s. 11). År 2006 justerades definitionen 

för reading literacy för att passa yngre barn och för att framhäva vikten av läsning i både 

skol- och vardagssammanhang och den lyder: 

For PIRLS, reading literacy is defined as the ability to understand and use those written language 
forms required by society and/or valued by the individual. Young readers can construct meaning 
from a variety of texts. They read to learn, to participate in communities of readers in school and 
everyday life, and for enjoyment (Mullis, m.fl, 2009, s. 12). 

PIRLS ramverk, PIRLS 2011 Assessment Framework, lyfter fram tre övergripande perspektiv 

av elevers reading literacy. Dessa är förståelseprocesser, syften med läsning samt läsvanor 

och inställning till läsning (Mullis, m.fl, 2009, s. 13). Både förståelseprocesserna och syften 

med läsning utgör grunden i läsförståelseprovet. Förståelseprocesserna är uppdelade i två 

kategorier; textbaserade samt tolkande och värderande och det är detta perspektiv vi väljer 

att utgå ifrån i denna studie. Förståelseprocesserna består av nedanstående punkter (Mullis, 

m.fl, 2009, s. 13): 

 Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information. 

 Dra enkla slutsatser. 

 Tolka och integrera idéer och information.  

 Granska och värdera innehåll, språk och textelement.  

En text kan förstås på många olika sätt och förståelsen är beroende av vilken 

förståelseprocess som efterfrågas, exempelvis om läsarens uppgift går ut på att tolka texten 

eller att kunna lyfta fram vissa tankar eller idéer som framträder i den. Att aktivt kunna skifta 

perspektiv mellan dessa förståelseprocesser beroende på uppgiften innebär att eleven intar 

ett metakognitivt perspektiv. Det som även påverkar förståelsen av en text är läsarens egna 

erfarenheter (Mullis, m.fl, 2009, s. 23) De frågor eleverna får svara på i PIRLS 

läsförståelseprov behandlar en av dessa fyra förståelseprocesser åt gången, vilket ger 

eleverna möjlighet att synliggöra olika förmågor som de besitter (Mullis, m.fl, 2009, s. 24).  

Nedan redogörs för innebörden av de fyra förståelseprocesserna:  

1. Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information 

Uppmärksamheten som ägnas till explicit uttryckt information i texter är beroende av vem 

som läser, vilket leder till att viss tydligt uttryckt information prioriteras medan annan 
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information prioriteras bort. Vanligt förekommande är att läsare lägger märke till de 

textstycken som antingen bekräftar eller bestrider en idé som läsaren haft om texten, 

exempelvis om vad dess budskap är. Ytterligare anledningar till varför läsare tidvis behöver 

uppmärksamma explicit uttryckt information är för att säkerställa sin förståelse för textens 

innebörd (Mullis, m.fl, 2009, s. 24).  

För att besvara en viss fråga använder sig olika läsare av olika sätt att hitta och förstå 

informationen i en text och för att överhuvudtaget kunna välja ut specifika textstycken 

behöver läsaren både vara medveten om vad den explicit uttryckta informationen innebär 

samt hur den relaterar till frågan hen ska besvara (Mullis, m.fl, 2009, s. 24-25). För att kunna 

hitta explicit uttryckt information i en text krävs att läsaren förstår textens helhet relativt 

omgående och innebär att läsaren riktar in sig på textens meningar och/eller fraser för att 

hitta den efterfrågade informationen (Mullis, m.fl, 2009, s. 25). Mullis m.fl (2009, s. 25) listar 

några exempel på textuppgifter som prövar förmågan att uppmärksamma och återge explicit 

uttryckt information: 

 Lokalisera information som förknippas med det faktiska målet med läsningen. 

 Identifiera en viss tanke eller idé. 

 Finna begrepps eller ords definitioner. 

 Lokalisera exempelvis tidpunkt eller plats i en berättelse. 

 Utläsa huvudbudskapet (där det finns tydligt uttalat). 

2. Dra enkla slutsatser 

Att kunna avkoda explicit uttryckt information räcker inte för att skapa innebörd i en text. 

Genom att kunna dra slutsatser i en text kan läsaren fylla ut textens innebörd på en djupare 

nivå. Ofta dras dessa slutsatser utifrån olika textdelar som är explicit uttryckta, men själva 

slutsatsen är det alltså inte (Mullis, m.fl, 2009, s. 26). De enkla slutsatser elever som deltar i 

PIRLS läsförståelseprov alltså ska dra är textbaserade och tämligen tydliga, utan att vara 

explicit uttryckta. Att lägga ihop olika tankar eller idéer i en text är något skickliga läsare gör 

automatiskt och denna typ av förståelseprocess kräver att läsaren lyfter fokus från meningar 

och fraser till att inta ett helhetsperspektiv eller åtminstone inrikta sig på en vidare del av 

texten (Mullis, m.fl, 2009, s. 26). Mullis m.fl (2009, s. 26) redogör även för olika 

exempeluppgifter som kräver förmågan att kunna dra enkla slutsatser: 
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 Beskriva hur en viss händelse lett till en annan. 

 Utläsa huvudbudskapet av en följd av argument. 

 Bestämma referenten av ett pronomen. 

 Urskilja generaliseringar. 

 Redogöra för förhållandet mellan två karaktärer i texten. 

3. Tolka och integrera idéer och information 

Även i denna förståelseprocess krävs att läsaren intar ett vidare perspektiv, antingen med 

hela eller delar av texten i fokus. Läsaren måste tolka och integrera olika idéer som är 

implicita i texten men som också kan kräva tolkning utifrån egna personliga erfarenheter. På 

grund av att läsaren måste koppla det lästa till egna erfarenheter och tidigare kunskaper 

kommer svaren från eleverna att skilja sig åt och genom detta skapas en mer fullständig eller 

individuell förståelse för texten (Mullis, m.fl, 2009, s. 27). Exempel på läsuppgifter som testar 

denna förmåga är (Mullis, m.fl, 2009, s. 27): 

 Urskilja ett övergripande budskap med en text. 

 Reflektera kring andra möjliga sätt att agera än vad en viss karaktär i texten gjort. 

 Jämföra och ställa olika typer av information emot varandra. 

 Förmedla vilken stämning en berättelse har. 

 Tolka texten utifrån verkliga erfarenheter, tankar eller idéer. 

4. Granska och värdera innehåll, språk och textelement 

Att läsaren granskar och värderar en texts innehåll, språk och textelement innebär att inta 

ett kritiskt förhållningssätt till texten. Läsaren jämför sin uppfattning av texten gentemot sin 

personliga uppfattning om världen, vilket kan leda till något slags ställningstagande till 

texten. Denna förståelseprocess handlar till viss del om att undersöka textens form, det vill 

säga författarens språkanvändning och textens struktur, som sedan kopplas till läsarens egen 

uppfattning om exempelvis hur en text inom en viss genre ska utformas (Mullis m.fl, 2009, s. 

28).  

Förståelseprocessen kan också innebära att läsaren får överväga tillvägagångssättet 

författaren valt att framställa sitt budskap på eller att ifrågasätta författarens skicklighet, 

riktighet eller syfte med det skrivna, för att identifiera styrkor och svagheter med 
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framställningen av texten. Denna förmåga fyller alltså ett annat syfte än att endast skapa 

mening till en text, exempelvis eftersom läsaren i denna förståelseprocess använder sig av 

sina tidigare erfarenheter av läsning, samt sina förkunskaper då textens budskap eller 

innehåll ska kritiseras utifrån läsarens individuella världsuppfattning eller utifrån ett mer 

objektivt perspektiv (Mullis m.fl, 2009, s. 28). Följande exempel på läsförståelseuppgifter 

testar elevernas förmåga att granska och värdera innehåll, språk och textelement (Mullis 

m.fl, 2009, s. 29): 

 Uppskatta sannolikheten att händelser som förekommer i texten skulle kunna hända 

i verkligheten. 

 Förklara hur författaren kunnat skapa ett överraskande slut. 

 Bedöma texten som helhet eller hur tydligt informationen i texten framgår. 

 Fastställa författarens åsikt om textens centrala innehåll. 

Ovanstående förståelseprocesser, som tillhör begreppet reading literacy, kommer fungera 

som analysverktyg vid bearbetningen av vår insamlade empiri. Förklaringen av varje 

förståelseprocess kommer alltså utgöra en mall vid kategoriseringen av läromedlens 

uppgifter i vårt analysavsnitt. 
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Syfte och frågeställning 
Då tidigare forskning behandlat samstämmigheten i synen på läsförståelse i PIRLS, nationella 

proven och Lgr11 är syftet med denna studie istället att jämföra synen på läsförståelse i 

PIRLS 2011 samt i olika läromedel. På detta sätt kompletteras helhetsperspektivet i hur 

läsförståelse tolkas inom flera olika instanser som på olika sätt influerar undervisningen. De 

valda läromedlen kommer att studeras utifrån de förståelseprocesser som PIRLS undersöker. 

Dessa består av att hitta vanligt förekommande och tydligt uttryckt information i texten, visa 

på likheter och idéer i texten som följer varandra samt påvisa hur dessa hänger samman. 

Eleverna ska även granska större textstycken och se samband genom att återge implicit 

information och skapa en uppfattning om textens innehåll och uppbyggnad samt förhålla sig 

kritisk till den (Skolverket, 2012, s. 17, Mullis, m.fl, 2009, s. 13). Frågeställningen lyder 

således: hur samstämmig är synen på läsförståelse i läromedlen för årskurs 4 och PIRLS 

2011?   
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Metod 
Nedan presenteras den metod som använts under studiens genomförande. Studiens 

utformning har baserats på Thomas Denks (2002) beskrivning av komparativa analyser och 

har följt den didaktiska modell Denk redogör för.  

Metod för datainsamling 

Vår analys kommer att bestå av en komparativ analys mellan de förståelseprocesser som 

övas genom frågor tillhörande två olika texter i fem läromedel och de förståelseprocesser 

som testades i PIRLS 2011. Komparativa analyser kan ge möjlighet att lyfta likheter och 

skillnader mellan olika företeelser (Denk, 2002, s. 7). Vid genomförande av komparativa 

analyser kan vår medvetenhet om läromedel utvidgas då vår förmåga att kritiskt granska 

läromedel ökar . En förutsättning för komparativa analyser är alltså att likheter och skillnader 

förekommer mellan de företeelser som ska jämföras (Denk, 2002, s. 7).  

Denk (2002, s. 7-8) förklarar att en generell målsättning med denna typ av analys är att 

erhålla kunskap om en viss företeelse med fokus främst på dess struktur och innebörd samt 

anledningarna till dessa. Beroende på vilken slags analys som utförs fokuseras någon del av 

den generella målsättningen och denna analys kommer att utgöras av en beskrivande studie 

(Denk, 2002, s. 8). 

Beskrivande studier kan genomföras genom att ett visst fenomen eller en grupp av fenomen 

beskrivs. Denna analys kommer genomföras i form av att läromedlens frågor kopplas till 

komparativa typologier. Komparativa typologier fungerar enligt Denk som olika kategorier, 

vilket innebär att frågorna i läromedlen delas in i de olika typologierna utifrån specifika 

kriterier, i den mån de stämmer överens (Denk, 2002, s. 8-9). Studiens analytiska verktyg, det 

vill säga PIRLS fyra förståelseprocesser, ska inte utgöra kategorier med olika nivåer av 

avancemang, vilket innebär att de processer som frågorna i läromedlen testar endast 

kommer att delas in i dessa fyra typologier utan någon form av inbördes ordning, exempelvis 

från minst till mest avancerad (Denk, 2002, s. 10). Denna form av typologier kallas nominella 

typologier. 
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Urval 

Enligt Denk (2002, s. 47) medför komparativa analyser ett stort ansvar för forskaren att välja 

ut sina undersökningsobjekt, i detta fall läromedel. Forskaren måste i detta urval exempelvis 

ta den aktuella forskningsfrågan samt hur analysen ska utformas i beaktning. 

Forskningsobjekten väljs därmed ut utifrån den variation de utgör, med det menat de 

variationer frågorna inom läromedlen består av snarare än att läromedel väljs ut på grund av 

att de är lika och att analysen därmed visar ett i förhand förväntat resultat (Denk, 2002, s. 

48). Olika undersökningsobjekt för alltså med sig olika möjligheter att dra slutsatser (Denk, 

2002, s. 47). 

Vårt urval har bland annat baserats på det Denk (2002, s. 7) diskuterar om huruvida en 

beskrivande studie förutsätter att de valda läromedel vi analyserar består av likheter och 

skillnader. Vi har därmed utgått från fem olika läromedel som innehåller både likheter och 

skillnader vad gäller innehåll, genre och struktur.  

De flesta av de valda läromedlen är utgivna innan PIRLS 2011 och är relevanta på så vis att 

de fortfarande används i skolverksamheten. Detta påstående grundar vi på att läromedlen 

hämtats från ett forskningsbibliotek som mottar de vanligast förekommande läromedlen 

från olika förlag (http://www.ub.uu.se). Ytterligare en anledning till detta urval är att PIRLS 

2011 genomfördes under vårterminen 2011 (Skolverket, 2012) och därmed hade inte den 

nya läroplanen (lgr11) ännu trätt i kraft, samt att de valda läromedlen är utformade för 

undervisning i årskurs 4, det vill säga den årskurs PIRLS genomförs i.  

I vår urvalsprocess har det dock uppstått viss problematik då vi främst ville analysera de fem 

populäraste läromedlen som används i skolverksamheten. Vi kontaktade därmed förlagen 

för att erhålla statistik om vilka de fem vanligaste läromedlen inom läsförståelse är, men fick 

till svar att denna information är konfidentiell. Detta medförde att vi fick utgå från de 

vanligaste läromedel som tillhandahölls på det forskningsbibliotek vi inhämtade vårt 

material (http://www.ub.uu.se).  

Vi har valt att analysera två stycken texter ur fem läromedel på grund av att vi ville få ett 

bredare undersökningspann än endast en text per läromedel eftersom syftet med studien är 

att undersöka de enskilda läromedlens samstämmighet med PIRLS 2011:s läsförståelseprov. 

Samtidigt ville vi undersöka så många läromedel som möjligt som används i 
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skolverksamheten. Hade möjligheten funnits att analysera samtliga texter i alla fem 

läromedel hade studiens giltighet ökat men på grund av studiens tidsomfång krävdes en 

begränsning i antalet texter. Vår förhoppning är dock att den insamlade datan förmedlar en 

representativ bild av läromedlens innehåll på grund av att det ändå är två av läromedlens 

texter som analyseras samt att dessa texter utgör både den första och sista texten i varje 

läromedel. Anledningen till att analysera läromedlens första och sista text grundades på idén 

om att textuppgifterna blir alltmer avancerade för varje kapitel och därmed skulle eventuellt 

frågor tillhörande de sista texterna kunna kategoriseras in i andra förståelseprocesser än 

frågorna i de första texterna. 

Arbetsfördelning 

Undersökningsmaterialet består av två texter med tillhörande frågor ifrån fem olika 

läromedel, det vill säga totalt tio olika texter. Vi valde att analysera fem texter var, där Malin 

Johansson Thörner analyserat Ett år i källaren, första texten i Kompisar? (2008), Har svalorna 

en kompass i sitt huvud, första texten i På liv och död (2006), Snorre Sturlasson, första texten 

i Lingva (1997), Alice i underlandet, sista texten från Simsalabim (2014), samt Resan, sista 

texten i Akrobat (2006). Sofie Wahlberg har analyserat Avslutningsdagen, sista texten i 

Kompisar? (2008), Bli vän med mörkret!, sista texten i På liv och död (2006), David och 

Goljat, sista texten  i läromedlet Lingva (1997), Tjuvjakt i natten, första texten i läromedlet 

Simsalabim (2014) samt Jupiter, Jupiter!, första texten i Akrobat (2006).  

Material 

Nedan presenteras en sammanfattning av de utvalda texterna ifrån varje läromedel som 

ingår i denna studie. Till en början analyserades endast den första texten med tillhörande 

frågor i de fem läromedlen. Dock upptäckte vi att utrymme fanns för utökning och 

analyserade därmed även läromedlens sista text med frågor för att få ett bredare 

undersökningsspann. Ett bredare undersökningsspann resulterar även i en mer tillförlitlig 

empiri (Denk, 2002, s. 10). 

Läromedlet Kompisar?, första texten 

Texten är en skönlitterär berättande text skriven i jag-form och heter Ett år i källaren. Den 

skildrar en familjs flytt från Libanon till Sverige. Berättaren, Robin, beskriver i texten om 
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resan från Libanon till Sverige och dagen han börjar skolan. Robin berättar även om tiden de 

hölls gömda i en källare på grund av att de är i Sverige utan tillstånd. 

Kompisar?, sista texten  

Texten är skönlitterär och heter Avslutningsdagen. Texten handlar om att det snart är 

sommarlov och Robin redogör för sin forskning han arbetat på ett tag. Det handlar om 

mobbning och hur en av pojkarna i klassen, Alex, blivit mobbad efter att en ny pojke, Tom, 

börjat i klassen. De tidigare eleverna i klassen föll för grupptrycket när Tom kom och deltog i 

mobbningen av Alex. I slutet berättar Robin att klassen träffats för att öva inför 

skolavslutningen men då hände något oväntat, Alex stod upp för sig själv och det blev ett 

slagsmål. 

Läromedlet På liv & död, första texten 

Texten heter Har svalorna en kompass i sitt huvud? och är en faktatext där läsaren får reda 

på fakta om svalorna och hur deras resa från Afrika till Sverige ser ut samt anledningen till 

varför svalorna flyttar under året.  

På liv & död, sista texten 

Texten är en sakprosa text och heter Bli vän med mörkret! Texten handlar om vad man kan 

göra om man är mörkrädd, vad man kan se om man går ut en natt, vad några olika djur 

tycker om mörker samt att människor ofta är rädda för saker de inte vet särskilt mycket om. 

Läromedlet Lingva, första texten 

Texten heter Snorre Sturlasson och är en faktatext som handlar om Snorre och hans liv.  

Lingva, sista texten 

Det här är en berättande text som heter David och Goljat. Berättelsen handlar om David som 

ska besegra jätten Goljat för att det är krig. 

Läromedlet Simsalabim, första texten 

Texten är skönlitterär och heter Tjuvjakt i natten och handlar om Kajsa som åkt till sin farmor 

över sommaren. Kajsa misstänker att några skumma typer har kommit till området för att 
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stjäla örnungar och mitt i natten ser hon dem komma med en båt utan några lampor och 

hon måste agera snabbt för att rädda örnarna.  

Simsalabim, sista texten 

Texten heter Alice i underlandet och är skönlitterär. Den handlar om Alice som följer efter en 

kanin ner i ett hål i marken och faller flera mil.  

Läromedlet Akrobat, första texten 

Det här är den första texten i kapitlet Läsa, texten är skönlitterär och heter Jupiter, Jupiter! 

Texten handlar om Ellen som bor på landet med sin familj och hund Jupiter. Familjen ska 

flytta till stan och Ellens föräldrar har bestämt att Jupiter inte får följa med och därför är 

Ellen både arg och ledsen. Efter ett bråk med föräldrarna ror Ellen ut med Jupiter i deras eka, 

varpå det sker en olycka och Ellen faller i vattnet och håller på att drunkna, men Jupiter 

räddar henne och därefter är Ellens föräldrar oerhört tacksamma för Jupiter och han får följa 

med familjen in till stan iallafall. 

Akrobat, sista texten 

Det här är den sista texten i kapitlet Läsa i läromedlet Akrobat och heter Resan. Texten är 

skönlitterär och handlar om tvillingarna Tilda och Liam och deras pappa som stöter på 

problem när de ska iväg på resa till Korfu.  

Databearbetning och analysmetod 

Denk (2002, s. 10) förklarar att typologierna som används i en komparativ analys ska vara 

fullkomliga och tydligt åtskilda. Detta innebär att allt som undersöks ska kunna kategoriseras 

in i någon av typologierna, samt att typologierna inte får överlappa varandra. Dock kommer 

allt material säkerligen inte kunna kategoriseras in i dessa fyra typologier eftersom syftet 

med analysen är att undersöka samstämmigheten mellan förståelseprocesserna i 

läromedlen och förståelseprocesserna i PIRLS 2011. Endast om detta samstämmer till fullo 

kommer allt material kunna kategoriseras. Med detta som bakgrund har vi valt att införa 

kategorin övrigt i analysen. 

En komparativ analys kan utföras på olika sätt. Vanligt är dock att den följer samma struktur 

som andra empiriska studier, det vill säga att den har ett syfte, en forskningsfråga samt 
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analytiska verktyg för att kunna uppnå syftet och besvara forskningsfrågan (Denk, 2002, s. 

31). I denna analys kommer de valda typologierna att användas som analytiska verktyg och 

hädanefter används PIRLS egen benämning, det vill säga förståelseprocesser, istället för 

Denks (2002, s. 8-9) typologibegrepp. I vår studie har vi valt att följa Denks (2002, s. 98) 

didaktiska modell för komparativa analyser som består av elva faser. Faserna redogör för 

hela arbetsprocessen; från att specificera en frågeställning i fas 1 som ska besvaras i studien, 

till att analysera undersökningsobjektet utifrån analytiska verktyg och slutligen att formulera 

en slutsats i fas 11 (Denk, 2002, s. 98, 108, 110).    

I vår studie kommer de utvalda texterna i läromedlen att analyseras utifrån valda 

analysverktyg, vilket som tidigare nämnts utgörs av PIRLS fyra förståelseprocesser. De 

analytiska verktygens operationella funktion innebär i vår studie att de frågor tillhörande 

läromedlens texter kategoriseras in i någon av dessa förståelseprocesser, i den mån de 

stämmer överens, och genom det kan en slutsats nås gällande de enskilda läromedlens 

samstämmighet med PIRLS 2011:s läsförståelseprov (Denk, 2002, s. 101-102). De analytiska 

verktygen presenteras mer ingående i det tidigare kapitlet Teoretisk utgångspunkt. 

Vid kategorisering av frågorna tillhörande de olika läromedlen har vi använt våra analytiska 

verktyg som mall för att se var och om frågorna stämmer överens med 

förståelseprocesserna, det vill säga om en fråga passar in i en viss kategori eller inte (Denk, 

2002, s. 104). Vid tveksamma fall har vi diskuterat tillsammans och förhållit oss till de fasta 

ramar den teoretiska utgångspunkten förutsatt. De frågor som fallit utanför dessa ramar har 

istället placerats in i kategorin övrigt och därför består denna kategori av en blandning av 

olika slags frågor.  

Reflektion över metoden 

För att studien ska ha en stark validitet krävs att frågeställningen kan besvaras med den data 

som samlats in (Denk, 2002, s. 49). Vår frågeställning gällande samstämmigheten mellan de 

färdigheter som tränas genom frågor i de fem läromedlen och de färdigheter som testas i 

PIRLS 2011 har undersökts genom kategorisering av läromedlens uppgifter utefter de 

analysverktyg som hämtats från PIRLS ramverk. Studien hade med fördel kunnat utökas 

ytterligare med fler texter för att få ett bredare undersökningsmaterial och därmed högre 

validitet.  
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Denk (2002, s.51) redogör för vikten av metodens reliabilitet, exempelvis för att säkerställa 

att samma resultat uppnås oavsett när undersökningen genomförs. I strävan efter detta har 

vi därför genomfört analysen på ett systematiskt sätt med hjälp av utförliga analysverktyg 

och därmed varit konsekventa i analysens utförande. 
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Resultat och analys 
Nedan redovisas och analyseras vår empiri, där datan ifrån de granskade läromedlen 

presenteras i form av en tabell per läromedel. Efter varje tabell följer en analys utifrån våra 

analytiska verktyg, det vill säga de fyra förståelseprocesserna som utgör en del av begreppet 

reading literacy. De frågor som tillhör de granskade läromedlens första och sista text har 

alltså först kategoriserats i tabellen utefter vilken förståelseprocess de passar in i och sedan 

analyserats i den löpande texten. De olika texternas frågor som inte kunnat kategoriseras in 

enligt analysverktygen, på grund av att de inte stämmer överens med någon av 

förståelseprocesserna, har blivit placerade i kategorin övrigt. I tabellen benämns 

förståelseprocessen uppmärksamma och återge explicit uttryckt information som process 1, 

dra enkla slutsatser som process 2, tolka och integrera idéer och information som process 3 

och granska och värdera innehåll, språk och textelement som process 4. 

Som nämnts tidigare baseras PIRLS ramverk på reading literacy och målet är att elever ska 

vara förtrogna med förståelseprocesserna samt använda dem på olika sätt. Reading literacy 

är ett vidare begrepp av läsförmåga som ska bidra till att läsaren gör reflektioner och skapar 

goda verktyg för att bearbeta en text (Skolverket, 2012, s. 16). De fyra förståelseprocesserna 

kan därför ses som de verktyg som ska hjälpa elever att ta sig igenom texten på olika nivåer, 

från att utläsa explicit uttryck information till att reflektera och analysera texten med hjälp 

av olika strategier.  

Tabell 1. Antal frågor per förståelseprocess 

Lingva Första texten Sista texten 

Process 1 12 0 

Process 2 2 1 

Process 3 3 0 

Process 4 1 0 

Övrigt 0 0 

 

Förståelseprocessen uppmärksamma och återge explicit uttryckt information förekommer i 

hög grad i Lingvas (1997) första text, vilken är en faktatext. Ett exempel på en sådan fråga ur 
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den första texten är: ”Vad hette Snorres fru?”. Denna fråga kräver att läsaren kan lokalisera 

information som uttrycks tydligt i texten genom att fokusera på textens meningar och fraser 

och frågan tillhör därför denna förståelseprocess. Övriga frågor från texten som placerats in i 

denna kategori har liknande utformning som denna och kräver samma slags färdighet av 

läsaren. Resterande förståelseprocesser förekommer i form av en till tre frågor per process i 

läromedlets första text, det vill säga i mycket mindre utsträckning än förståelseprocess 1. I 

Lingvas första text förekommer tre frågor i förståelseprocess 3 och ett exempel från den 

kategorin är: ”Varför pratar vi fortfarande om Snorre Sturlasson idag?”. Denna fråga har 

placerats i förståelseprocess 3 på grund av det krävs att läsaren kan skapa en helhetsbild 

samt inta ett historiskt perspektiv om varför Snorres arbete förts vidare genom att lägga 

samman information ifrån olika textdelar. Även läsarens tidigare erfarenheter kan här 

påverka besvarandet av frågan, vilket leder till att svaren kan se mycket olika ut beroende på 

vem läsaren är. 

I Lingvas sista text, vilken är en berättande text, finns endast en fråga och den lyder: ”Hur 

kunde David besegra jätten Goljat? Var det för att han var så stark? Eller var det för att han 

var så klok? Hur gjorde han?” och denna har placerats i förståelseprocess 2, dra enkla 

slutsatser. Detta för att det i texten inte står uttalat vad anledningen till att David kunde 

besegra jätten på var, utan det krävs att läsaren kan dra slutsatser ifrån en explicit uttryckt 

händelse till en annan.   

 

Tabell 2. Antal frågor per förståelseprocess 

På liv & död Första texten Sista texten 

Process 1 0 0 

Process 2 2 0 

Process 3 1 0 

Process 4 0 0 

Övrigt 0 1 
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På liv och döds (2006) första text är en faktatext och innehåller totalt tre frågor, varav två 

tillhör förståelseprocess 2 och en fråga tillhör förståelseprocess 3.  Ett exempel på en fråga 

som placerats in i förståelseprocess 2 är: ”Vilka faror möter svalorna på sin väg från Afrika till 

vårt land?”. Denna fråga har placerats i dra enkla slutsater på grund av att det krävs av 

läsaren att hen kan göra enkla kopplingar från textens innehåll, vilka alltså inte står explicit 

uttryckta.  Den fråga som placerats in i förståelseprocess 3 lyder: ”En svala gör ingen 

sommar”, säger man. Vad tror du att man menar med det?”.  För att läsaren ska kunna 

besvara frågan behöver hen inta ett vidare perspektiv om vad texten handlar om och kunna 

tolka informationsdelar i texten som är implicita. Läsaren kan också behöva koppla till egna 

tidigare erfarenheter eller förkunskaper, såsom vilka typiska sommartecken Sverige har.  

I läromedlets sista text finns endast en fråga vilken har placerats i kategorin övrigt. Frågan 

lyder: ”Alla är vi rädda för något. Vad är du rädd för och hur skulle du kunna övervinna din 

rädsla?”. Vid besvarandet av denna fråga behöver inte läsaren ta själva texten i beaktande 

och därför passar den inte in i någon av förståelseprocesserna. 

Tabell 3. Antal frågor per förståelseprocess 

Simsalabim Första texten Sista texten 

Process 1 5 0 

Process 2 3 0 

Process 3 3 2 

Process 4 4 0 

Övrigt 6 2 

 

Simsalabims (2012) första text innehåller totalt 21 stycken frågor.  Fem stycken frågor tillhör 

förståelseprocess 1 och en av dem lyder: ”Hitta de här orden i texten om Kajsa och skriv av 

meningen de finns i (tassade, lanternor, bevis, yrvaken, lövruska).” Här krävs det att läsaren 

lokaliserar orden i texten, som även är markerade i texten, och skriver av dem, därav 

placeringen i process 1. Det finns även fyra frågor som placerats i förståelseprocess 4 och ett 

exempel på en sådan fråga är: ”Vad tyckte du gjorde Tjuvjakt i natten spännande?”. Läsaren 

behöver här vara medveten om författarens språkanvändning för att kunna identifiera och 
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förklara hur författaren gått tillväga för att åstadkomma spänning i texten. Läsaren kan 

eventuellt också koppla texten till tidigare erfarenheter av läsning för att kunna ta ställning 

till författarens framställning av texten.   

Simsalabims sista text är en berättande text och innehåller totalt fyra frågor, varav två 

placerats i förståelseprocess 3. En av dessa frågor är: ”Vad tycker du att texten om Alice 

handlar om?”. Läsaren behöver inta ett helhetsperspektiv av texten för att komma fram till 

vad hen som individ anser vara den övergripande handlingen i texten för att kunna besvara 

frågan. Detta innebär att texten kräver en personlig tolkning från läsaren.  

Tabell 4. Antal frågor per förståelseprocess 

Kompisar? Första texten Sista texten 

Process 1 5 2 

Process 2 2 1 

Process 3 1 5 

Process 4 0 0 

Övrigt 0 0 

 

I Kompisar?, första texten förekommer totalt åtta frågor och texten tillhör den berättande 

genren. Frågorna är i stor utsträckning flervalsfrågor och i förståelseprocess 2 finns följande 

fråga: ”Under vilken årstid kom berättaren till Vilhelmina? Alternativ 1: i början av vintern, 

alternativ 2: i slutet av sommaren, alternativ 3: i slutet av vintern”. I texten får läsaren veta 

att berättaren anlände till Vilhelmina i december och därför behöver läsaren dra en enkel 

slutsats om vilket alternativ som är korrekt.  Frågan som placerats i förståelseprocess 3 lyder: 

”Så här skriver Robin: De hade kallat mig araben den första tiden, men vår lärare hade sagt 

åt dem att det kunde uppfattas fel. Robin förstod inte det där. Vad tror du läraren 

menade?”. Läsaren behöver här göra kopplingar till egna erfarenheter för att kunna besvara 

frågan, vilket kommer leda till att svaren på denna fråga kan skilja sig mycket beroende på 

vem läsaren är.  

Läromedlets sista text innehåller också åtta frågor varav merparten tillhör process 3. Frågan 

tillhörande förståelseprocess 2, dra enkla slutsatser, är: ”Här är den sista sidan i Robins 
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anteckningsbok, där han skrev om vad han fått veta om mobbingen av Alex. Men det saknas 

några ord. Om du har koll på handlingen kan du säkert fylla i dem! Det kan vara flera ord i 

varje lucka”. För att kunna besvara denna fråga krävs det att läsaren intar ett 

helhetsperspektiv av texten och kan formulera meningar till anteckningsboken som baseras 

på olika idéer i textens handling, det krävs alltså att slutsatser dras snarare än att läsaren i 

texten endast letar efter ord som passar in i anteckningsboken, det vill säga explicit uttryckt 

information.  

Tabell 5. Antal frågor per förståelseprocess 

Akrobat Första texten Sista texten 

Process 1 4 4 

Process 2 2 2 

Process 3 2 3 

Process 4 0 0 

Övrigt 2 2 

 

I läromedlet Akrobats (2006) första text finns tio stycken frågor totalt, där merparten tillhör 

förståelseprocess 1. Även förståelseprocess 2 och 3 förekommer i texten. Tillhörande 

förståelseprocess 3 finns frågan: ”I texten står det inte hur Ellen blev räddad. Skriv och 

berätta hur du tror det gick till”. För att besvara frågan krävs att läsaren har åtminstone en 

del av texten i fokus. Läsaren behöver ta olika informationsdelar i beaktande för att sedan 

lägga samman dessa till ett eventuellt händelseförlopp, vilket även kan vara kopplat till 

personliga erfarenheter.  

Till den första texten hör även två frågor som placerats i kategorin övrigt. En av dem 

uppmanar läsaren att skriva en lista över vad hen tycker är bra med skönlitteratur. Då denna 

fråga inte är kopplad till någon förståelseprocess tillhör den därför denna kategori.  

Akrobats sista text innehåller elva frågor, varav fyra tillhör förståelseprocess 1. Ett exempel 

på en sådan fråga är: ”Vem är det som ordnar deras nya pass”. Detta står explicit uttryckt i 

texten och kräver att läsarens fokus ligger på meningar och fraser för att kunna hitta rätt 

information.  
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Diskussion 
Nedan följer en sammanfattning av ovanstående analys och därefter en diskussion kring vår 

studies resultat i förhållande till uppsatsens forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkt.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de granskade läromedlen ger olika förutsättningar att öva 

på de färdigheter som testas i PIRLS läsförståelseprov. I läromedlet Lingva förekommer 

samtliga fyra förståelseprocesser i den första texten som testas i PIRLS, dock fokuseras 

främst förståelseprocess 1, det vill säga uppmärksamma och återge explicit uttryckt 

information, över resterande processer. I Lingvas sista text förekommer endast en 

förståelseprocess. I läromedlet På liv och död förekommer inte alla förståelseprocesser, 

endast två i läromedlets första text, vilka är förståelseprocess 2 och 3, och ingen i 

läromedlets sista text. I Simsalabim finns samtliga förståelseprocesser med i den första 

texten, dock inte i den sista. I Kompisar? förekommer förståelseprocess 1, 2 och 3 i båda 

undersökta texter. Detta är även fallet i läromedlet Akrobat, där tre förståelseprocesser 

förekommer. 

De frågor i läromedlen som inte kunde kategoriseras in i någon av de fyra 

förståelseprocesserna placerades i kategorin övrigt på grund av att de inte uppfyllde 

processernas olika kriterier. Detta tyder alltså ytterligare på att läromedlen och PIRLS 2011 

inte är helt samstämmiga. Det var totalt 14 frågor från samtliga texter som placerades i 

kategorin övrigt.  

Som framgår i kapitlet tidigare forskning är literacy ett begrepp som rymmer en vid syn på 

vad läsförståelse innebär och forskarna Liberg och af Geijerstam listar fyra punkter som 

konkretiserar begreppets innebörd (Skolverket, 2012, s. 12). En av dessa punkter är att 

kunna förstå en text på olika nivåer och en annan lyder att ifrågasätta texten utifrån olika 

perspektiv, såsom formalia, innebörd och vilken funktion texten fyller samt på vilket sätt 

dessa delar påverkar varandra. Dessa punkter stämmer överens med PIRLS fyra 

förståelseprocesser då processerna i sig innebär förmågan att kunna förstå en text på olika 

nivåer. Förståelseprocess 4, det vill säga Granska och värdera innehåll, språk och textelement 

motsvarar också Liberg och af Geijerstams punkt att ifrågasätta texten utifrån olika 

perspektiv, såsom formalia, innebörd och vilken funktion texten fyller samt på vilket sätt 

dessa delar påverkar varandra (Skolverket, 2012, s. 12).  
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I Liberg och af Geijerstams studie undersöks graden av samstämmighet mellan lgr11 och 

PIRLS 2011:s ramverk och där framgår att samstämmigheten dem emellan är relativt hög då 

läsförståelse specificeras i lässtrategier (lgr11) och förståelseprocesser (PIRLS 2011). Likaså 

lyfts elevernas personliga erfarenheter fram som ett viktigt element för läsförståelsen 

(Skolverket, 2012, s. 26). Sammanfattningsvis kan alltså sägas att synen på läsförståelse i 

både lgr11 och PIRLS ramverk stämmer överens med literacy-begreppets vida definition av 

läsförståelse (Skolverket, 2012, s. 26). Dock kräver literacy-begreppets innebörd och PIRLS 

ramverk ett starkare kritiskt förhållningssätt från eleverna, samt att de ska kunna granska 

texter utifrån ett metakognitivt perspektiv, än vad lgr11 och de undersökta texterna i 

läromedlen gör.  

Både Schmidt (2003, s. 29) och Liberg (2007, s. 88) poängterar att elever är i behov av att 

erhålla goda verktyg från undervisningen för att klara uppgifter som testas i exempelvis 

PIRLS 2011. Utifrån vår analys kan vi se att de texter som undersökts ger olika goda 

förutsättningar inför proven, men vi ser också bevis på att läraren behöver komplettera den 

övriga undervisningen för att tillgodose eleverna med tillräckliga kunskaper. Dock finns inga 

garantier för att den övriga undervisningen kompletterar de texter som i låg grad 

samstämmer med PIRLS 2011 på grund av att PIRLS ramverk inte helt stämmer överens med 

lgr11 (Skolverket, 2012, s. 26).  

PIRLS 2011:s fokus på att erhålla ett kritiskt perspektiv tränas endast i Lingvas och 

Simsalabims första texter, det vill säga att frågor i dessa texter placerats i förståelseprocess 

4. Att det i läromedlens undersökta delar inte krävs att eleverna intar ett kritiskt perspektiv 

kan dock bero på att den förmågan inte lyfts fram i varken lpo94 eller lgr11 i särskilt stor 

omfattning för årskurserna 1-3 (Skolverket, 1994; Skolverket, 2011). Som Skolverket (2012, s. 

25-26) framför ökar det kritiska perspektivets omfattning i kursplanen för årskurs 4 men 

detta är något eleverna som skriver PIRLS läsförståelseprov endast har en begränsad 

erfarenhet av än.  

Enligt Skolverkets rapport om huruvida lgr11, de nationella proven i svenska samt PIRLS 

2011 samstämmer (Skolverket, 2012, s. 22) ska de fyra förståelseprocesserna utgöra ungefär 

lika stor del av frågorna i PIRLS, med något mer fokus på dra enkla slutsatser och tolka och 

integrera idéer och information, det vill säga förståelseprocess 2 och 3 (30 % vardera och 
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övriga två 20 % vardera). Som utläses i tabellerna är det dock förståelseprocess 1 som 

dominerar i de flesta läromedelstexterna, det är alltså inte större fokus på förståelseprocess 

2 och 3 förutom i Kompisar? där flertalet frågor tillhör förståelseprocess 1 i den första texten 

och förståelseprocess 3 i den sista texten. Givetvis är PIRLS 2011:s provupplägg inte en 

riktlinje läromedelsförfattare behöver förhålla sig till men det är dock intressant att 

uppmärksamma på grund av den mängd frågor eleverna behöver svara på inom varje 

förståelseprocess i PIRLS läsförståelseprov. 

Enligt Skolverket (2012, s. 8) kan en av anledningarna till svenska elevers fallande 

läsförståelseresultat i PIRLS 2001, 2006 och 2011, huvudsakligen vid läsning av 

sakprosatexter, bero på att eleverna får mer erfarenhet av att läsa skönlitteratur i skolan än 

sakprosa. Vissa texter i de läromedel vi undersökt har bestått av sakprosa, exempelvis en 

text i Lingva och båda texterna i På liv och död. Detta innebär att de olika texterna i 

läromedlen ger olika förutsättningar för övning av läsförståelse av sakprosa och skönlitterära 

texter. Vi är medvetna om att en generalisering av läromedlens samstämmighet med PIRLS 

2011 är problematisk på grund av att det endast är två texter per läromedel som undersökts.  

En eventuell progression i läromedlen, som tidigare nämns i uppsatsens urvalsavsnitt, kan 

utläsas i Kompisar? då fem av åtta frågor tillhörande den första texten tillhör 

förståelseprocess 1, medan fem av åtta frågor i den sista texten tillhör förståelseprocess 3. 

Frågorna i Kompisars? första och sista text  är alltså lika många men de har skiftat karaktär. I 

övriga undersökta läromedel finns dock inte denna tydliga progression. Detta innebär att vår 

anledning till att undersöka den första och sista texten inte realiserades i resultatet. De fyra 

förståelseprocesserna förkommer alltså inte i alla läromedel. Att det skulle förekomma både 

likheter och skillnader läromedlen emellan var väntat på grund av att vi i urvalsprocessen tog 

hänsyn till Denks (2002, s. 7) kriterium om att förekomsten av likheter och skillnader i 

undersökningsmaterialet är en förutsättning vid just komparativa analyser.  

Dock kvarstår frågan om huruvida resultaten av PIRLS ger en rättvis syn på elevers 

läsförståelse i ett svenskt perspektiv eftersom svenska styrmedel inte till fullo stämmer 

överens med PIRLS ramverk, exempelvis vad gäller saknaden av ett kritiskt perspektiv i 

skolans tidigare år. Denna fråga skulle därför kunna utgöra en grund för vidare 

efterforskningar.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att för att eleverna ska kunna prestera bättre på PIRLS-proven 

krävs ytterligare träning i PIRLS förståelseprocesser än vad läromedlen erbjuder i nuläget, 

mycket på grund av att detta inte ingår i lgr11:s kunskapskrav för årskurserna 1-3. För att 

svenska elever ska få förutsättningar att prestera bättre än tidigare krävs alltså en 

förändring, antingen att lgr11 och PIRLS får en mer gemensam syn på vad läsförståelse 

innebär eller att läromedlen svarar mot PIRLS förståelseprocesser på ett tydligare sätt. Detta 

innebär dock att läromedelsförfattarna får två olika perspektiv på läsförståelse att förhålla 

sig till; läsförståelse i PIRLS samt läsförståelse i lgr11. Ett tredje alternativ skulle istället vara 

att resultaten på PIRLS-proven inte får en lika stor uppmärksamhet, i exempelvis media, då 

våra styrdokument inte har en tydlig samstämmighet med PIRLS syn på läsförståelse. Så 

länge våra styrdokument inte efterfrågar det som PIRLS testar är det varken rättvist eller 

relevant att fortsätta såga skolan och dess sjunkande resultat genom dessa internationella 

mätningar. Vi kan inte förvänta oss goda resultat när eleverna inte heller får möjligheten att 

träna på det som efterfrågas, det vill säga förståelseprocesserna. Skulle dock 

styrdokumenten inkludera detta är det mer intressant att undersöka i vilken grad eleverna 

uppfyller förståelseprocesserna.  
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Bilaga 
 

Kompisar?, första texten 

1. Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information 

 Numrera meningarna (1-8) i den ordning händelserna sker! 

 Berättaren ramlar ur en säng i Berlin. 

 Berättaren åker nerför Dödskallestupet på skidor. 

 Ragnar kommer hem och har med sig ett brev som gör alla glada. 

 Familjen flyttar in i en källare. 

 Berättaren lämnar Libanon. 

 Berättaren bor på en husbåt. 

 Eva köper en tv till barnen. 

 Berättaren kommer till Vilhelmina.  

Vad hette staden som berättaren föddes i?  

 Beirut 

 Syrien 

 Batroun 

Vilken årskurs började berättaren i när han kom till Vilhelmina? 

 Ettan 

 Tvåan 

 Trean 

Vem var Neil Armstrong?  

 Han var astronaut 

 Han var en duktig skidåkare 

 Han var en känd löpare 

Hur länge bodde de i källaren hos Eva och Ragnar? 

 I 3 månader 

 I ett halvår 
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 I ett år 

2. Dra enkla slutsatser 

Under vilken årstid kom berättaren till Vilhelmina?  

 I början av vintern 

 I slutet av sommaren 

 I slutet av vintern 

Hur många personer finns det i berättarens familj? 

 2 

 3 

 4 

3. Tolka och integrera idéer och information 

Så här skriver Robin: De hade kallat mig Araben den första tiden, men vår lärare hade sagt åt 

dem att det kunde uppfattas fel. Robin förstod inte det där. Vad tror du läraren menade? 

Kompisar?, sista texten 

1. Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information 

 När skriver Robin den här historien? 

 Rätt eller fel: 

- Robin tänkte prata med Tom och de andra om Alex innan sommarlovet. 

- Avslutningen var på en väldigt regnig torsdag. 

- Åsa hade skrivit en sång som klassen skulle sjunga. 

- Åsa blev arg för att klassen sjöng om hennes bröst. 

- Tom retade Alex. 

- De andra sa åt Tom att sluta. 

- Alex kastade en uppslagsbok i huvudet på Tom. 

- Eddie försökte hålla fast Alex, men han lyckades inte. 
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2. Dra enkla slutsatser 

 Här är den sista sidan i Robins anteckningsbok, där han skrev om vad han fått veta 

om mobbningen av Alex. Men det saknas några ord. Om du har koll på handlingen 

kan du säkert fylla i dem! Det kan vara flera ord i varje lucka. 

3. Tolka och integrera idéer och information 

 Robin tycker att det är krångligt att säga vems fel det är att Alex blivit mobbad. Vad 

är det som gör det krångligt? 

 Kan du förstå att Robin tyckte att det kändes svårt att välja mellan Alex och de andra? 

Kan du ge honom ett gott råd? Hur skulle han kunna lösa problemet? 

 Vi får aldrig veta vad Alex gjorde där i klassrummet på avslutningsdagen. Vad tror du 

hände? 

 Tror du Alex slapp bli mobbad i fortsättningen? Varför/varför inte? 

 Det som inte dödar dig gör dig starkare. Robin säger att det ordspråket passar bra in 

på Alex. Vad menar han med det? 

På liv och död, första texten 

2. Dra enkla slutsatser 

 Vilka faror möter svalorna på sin väg från Afrika till vårt land? 

 Varför gör de varje år dessa långa resor? 

3. Tolka och integrera idéer och information 

 ”En svala gör ingen sommar”, säger man. Vad tror du att man menar med det? 

På liv och död, sista texten 

Övrigt 

 Alla är vi rädda för något. Vad är du rädd för och hur skulle du kunna övervinna din 

rädsla? 

Lingva, första texten 

1. Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information 

 Var levde Snorre Sturlasson? 

 När levde han? 
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 Vad hette Snorres gård? 

 Vad hette Snorres fru? 

 Varför kallade islänningarna Snorres fru för ”Draken på Borg”? 

 Vad hette de båda norska kungarna?  

 Vad ville de norska kungarna att Snorre skulle hjälpa de med?  

 Vad skev Snorre till de norska kungarna?  

 Vad hette Snorres bok?  

 Vem såg till att Snorre blev mördad?  

 Varför skrev Snorre dikter till de båda norska kungarna?  

 Varför blev Snorre mördad?  

2. Dra enkla slutsatser 

 Varför tyckte inte Snorre om att Håkon och Skule ville ta Island?  

 Snorre var nog väldigt olycklig tillsammans med sin Herdis. Kan du försöka förklara 

varför Snorre var olycklig?  

3. Tolka och integrera idéer och information  

 Det står på ett ställe att Snorre blev rädd. Varför blev han så rädd?  

 Det blev väldigt synd om Snorre mot slutet av hans liv. Varför tycker man synd om 

Snorre?  

4. Granska och värdera innehåll, språk och textelement  

 Snorre verkar ha varit en väldigt snäll människa. Hur kan vi förstå att Snorre var snäll?  

Övrigt 

 Varför pratar vi fortfarande om Snorre Sturlasson idag?  

Lingva, sista texten 

2. Dra enkla slutsatser 

 Hur kunde David besegra jätten Goljat? Var det för att han var så stark? Eller var det 

för att han var så klok? Hur gjorde han?  
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Simsalabim, första texten 

1. Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information 

 I texten om Kajsa hittar du uttryck och beskrivningar som gör texten mer levande. Till 

exempel sensommarmörkret hade sänkt sig. Leta upp tre andra uttryck och skriv dem 

här. 

 Hitta de här orden i texten om Kajsa och skriv av meningen de finns i (tassade, 

lanternor, bevis, yrvaken, lövruska). 

 Vad har farmor på sig när de springer ut i skogen? 

 Var övernattade Kajsa och Johan förra sommaren? 

 Varför prasslar det i löven? 

2. Dra enkla slutsatser 

 Varför halkar farmor i skogen? 

 Varför har motorbåten nedsläckta lanternor? 

 Varför tänker Kajsa på vad hon och Johan gjorde förra sommaren? 

3. Tolka och integrera idéer och information 

 Varför tror du farmor lyckades hålla balansen när hon halkade på stigen? 

 Vad tror du händer när pappa, farmor och Kajsa kommer ut till klipporna? 

 Skriv och rita vad du tror händer sedan i berättelsen Tjuvjakt i natten! 

4. Granska och värdera innehåll, språk och textelement  

 Vad tycker du gjorde Tjuvjakt i natten spännande? 

 Vilka bilder såg du när du läste texten? 

 Beskriv vilka bilder du ser och vilka känslor du får när du läser de här uttrycken: 

- Sensommarmörkret hade sänkt sig... 

- Kajsa snodde runt och satte av... 

- I färd med att få på sig... 

- Med fladdrande kläder sprang de... 

 Hur skulle din familj reagera om de skulle bli väckta mitt i natten? 
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Övrigt 

 Vilken bild tycker du bäst om? 

 Vad kan du berätta för dina klasskamrater om din bild? 

 Rita en bild som passar till ett av uttrycken  

 Kommer du ihåg vad orden från Tjuvjakt i natten betyder? Lös korsordet! 

 Förklara vad de tre olika typerna av frågor innebär: 

- Faktafrågor 

- Läsa mellan raderna-frågor 

- Reflektionsfrågor 

 Dramatisera slutet på berättelsen och spela upp i klassen. 

Simsalabim, sista texten 

3. Tolka och integrera idéer och information  

 Var tror du Alice hamnade när hon landade?  

 Vad tycker du texten om Alice handlar om?  

Övrigt 

 Rita hur du tror det ser ut där.  

 Varför tror du texten finns i kapitlet Spel, sport och sånt?  

Akrobat, första texten 

1. Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information 

 Varför ska Ellens familj flytta in till stan? 

 Hur försöker Ellen ta sig upp när hon ramlat i vattnet? 

 Vattnet som Ellen hamnar i är kallt. Ge några exempel på uttryck eller meningar ur 

texten som talar om det 

 När förstår Ellen att hon är räddad? 

2. Dra enkla slutsatser 

 Varför vill inte Ellen flytta? 

 Hur förstår man att det är höst?  

3. Tolka och integrera idéer och information 
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 I texten står det inte hur Ellen blev räddad. Skriv och berätta hur du tror det gick till. 

 Varför ändrar sig Ellens pappa i slutet?  

Övrigt 

 Gör en lista över vad du tycker är bra med skönlitteratur. 

 Vad för slags berättelser läser du helst? Ska de vara spännande, läskiga, roliga eller 

sorgliga? Förklara varför du tycker så. 

Akrobat, sista texten 

1. Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information 

 Varför blir Tilda så arg första gången?  

 Vem är det som ordnar deras nya pass? 

 Vad drömmer Liam om att de ska göra när de kommer fram? 

 Varför blir Tilda arg andra gången? 

2. Dra enkla slutsatser 

 På vilket sätt blir pappa annorlunda efter första bråket med Tilda? 

 Hur hittar Liam och Tilda pappa? 

3. Tolka och integrera idéer och information  

 Liam tycker att det är Tildas fel om resan inte blir av. Hur tänker han då, tror du?  

 Beskriv Liams och Tildas pappa med tre ord.   

 Trots att Liam och Tilda är tvillingar verkar de vara ganska olika. Kan du ge något 

exempel på det?  

Övrigt 

 Liam skäms då alla passagerare tittar på honom och hans familj. Att bli uttittad eller 

utskrattad kan kännas som en mardröm. Ge exempel på tre tillfällen som du tycker 

skulle vara pinsamma.  

 Liams drömresa var att få komma till Korfu och snorkla. Har du något resmål som du 

drömmer om? Välj en plats som du vill åka till och skriv ner minst fem saker som du 

skulle vilja göra på din drömresa. 


