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Sammanfattning 
Följande rapport beskriver processen med att skapa en lärarhandledning i läsförståelse för 

lärare från förskoleklass till och med årskurs tre. Fokus ligger på sex olika böcker av Astrid 

Lindgren och det pedagogiska materialet presenteras på en hemsida som heter ”Läsglädje”. 

Arbetet riktar sig till verksamma lärare i skolans lägre årskurser och består av arbetsmaterial 

kring böckerna, som delats in i kategorierna begrepp, frågor och aktiviteter. Majoriteten av 

det pedagogiska materialet finns färdigt att ladda ner och skriva ut för enkelhetens skull. 

Hemsidan har granskats av fem olika lärare i de aktuella årskurserna och utvärderats genom 

en enkätundersökning.  

 I ett antal år har det diskuterats i media om en nedgång i läsförståelsen hos svenska 

elever. Vi har under våra praktikperioder uppfattat att läsförståelse får stå tillbaka för andra 

ämnen och vill genom detta arbete underlätta strukturerad undervisning i läsförståelse. Den 

teoretiska utgångspunkten för arbetet är den sociokulturella teorins tankar om att lärande sker 

i sampel med andra människor och att elever behöver stöd från mer vana läsare för att 

utvecklas.  

 Befintligt material är begränsat och kräver att tid läggs på sökning. Vårt syfte är att detta 

arbete ska finnas lättillgängligt för de lärare som vill använda det. 

 Ledordet under arbetets gång har varit enkelhet, såväl ur användarsynpunkt som ur 

designsynpunkt. 

 Vår förhoppning är att kunna sprida hemsidan för att så många lärare som möjligt får 

tillgång till materialet och att detta kan leda till ett ändrat arbetssätt vad gäller skönlitterär 

läsförståelse. 

 

Nyckelord: läsförståelse, lärarhandledning, högläsning, delad läsning, Astrid Lindgren 
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1. Inledning och bakgrund 
 

I en text från 1958 skriver Astrid Lindgren: “Ett barn ensamt med sin bok skapar sig 

någonstans inne i själens hemliga rum egna bilder, som överträffar allt annat. Sådana bilder är 

nödvändiga för människan. Den dag barnens fantasi inte längre orkar skapa dem, den dagen 

blir mänskligheten fattig” (Ehriander och Nilson red., 2011, s.7)1. Förmågan att skapa dessa 

inre bilder som Lindgren nämner är en del av det vi idag kallar för läsförståelse och resultat i 

internationella studier såsom PIRLS2 visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats. 

PIRLS är en studie som genomförs vart femte år och undersöker läsförmågan hos elever i 

årskurs 4 i länder runt hela världen. Sverige har deltagit år 2001, 2006 och 2011 och under 

våren 2016 genomförs nästa studie (Skolverket 1). Resultaten från 2011 visar att svenska 

elevers läsförmåga är god jämfört med andra länder, men även att resultaten försämrats 

jämfört med 2006. Den största försämringen har skett vid läsning av faktatexter, men även 

läsförmågan vad gäller skönlitterära texter visar en försämring. Utöver detta visade PIRLS 

2011 även att elever med välutbildade föräldrar lyckades bättre än elever vars föräldrar har en 

lägre utbildningsnivå (Skolverket 2). Som Martin Widmark, mellanstadielärare samt 

författare, och Katarina Molin, kommunikationsdirektör If, skriver i en debattartikel i 

Aftonbladet (2013-09-25):  

 
En läskunnig befolkning är en av de viktigaste delarna i en modern demokrati. Om en stor andel unga 

inte kan ta till sig viktig samhällsinformation kan de heller inte kräva sina rättigheter eller bidra till att 

driva Sveriges utveckling framåt. För den enskilde innebär dåliga läskunskaper att hen riskerar att gå 

miste om möjligheten att nå sin fulla potential och få ut det bästa av sin framtid.  

 

Detta målar så klart upp en dyster bild av läsförståelsen hos svenska elever, men när man 

tittar närmare på resultaten på de nationella proven för årskurs 3 i svenska så framkommer en 

något mer positiv bild, där resultaten i genomsnitt åter är på väg uppåt. 

																																																								
1	Anledning till att originalkälla saknas är att artikeln endast finns i Kungliga Bibliotekets Astrid Lindgren-
samling, acc 2009/28.	
2	PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study (Skolverket 1).	
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Sammanställning av resultaten av delprov B (Läsa: berättande text) i nationella proven i svenska för årskurs 3 

2010-2015. Tabellen framställd genom statistik tillhandahållen av Skolverket (Skolverket 3). 

 

Tabellen visar att elever med föräldrar som inte har en gymnasieutbildning faller efter i 

kunskapsutvecklingen gällande läsförståelse, vilket är ett problem som skapar en 

kunskapssegregerad befolkning. Även Reidun Carlsson och Claes Nilholm (2004) betonar 

sambandet mellan utbildning och demokrati. De menar att trots att idén om en skola för alla 

har en relativt lång historia så verkar detta ändå inte ha lett till en skola som gynnar mångfald 

hos elever (Carlsson & Nilholm, 2004, s.77). Samtidigt som det talas mycket positivt om 

inkludering så finns det i skolan fortfarande många segregerande praktiker och ett segregerat 

språkbruk, vilket främst drabbar elevgrupper som redan marginaliseras, inte bara inom skolan 

men även i samhället (ibid, s.79). Författarna skriver utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, 

men vi anser att detta även kan appliceras på övrig undervisning och de elever som av olika 

anledningar kämpar för att nå målen. Författarna argumenterar för att en deliberativ 

demokratimodell, som baseras på samtal och argumentation, erbjuder bäst möjlighet för 

inkludering i skolan (ibid, s.87, 92). Dock finns det i deras beskrivning av vad som krävs av 

deltagarna i ett sådant samtal, bitar som ur ett läsförståelseperspektiv kan bli problematiska 

om resultaten sjunker. Till exempel skriver de att det deliberativa samtalet “förutsätter 

ömsesidighet och perspektivtagande och respekt för andra perspektiv” (ibid, s.92). Detta att 

sätta sig in i andra perspektiv är en viktig del av läsförståelseprocessen, att utifrån det som 

uttrycks i texten kunna läsa mellan raderna och skapa en förståelse om varför karaktärer 

handlar, säger och känner som de gör. Därför ser vi ett behov av ytterligare arbete med 
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läsförståelse där fokus ligger på skönlitterära texter. Som läsare och blivande lärare tycker vi 

att detta är en nedslående utveckling och vi vill göra vårt bästa för att vända den nedåtgående 

trenden och för att alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla potential, såväl som läsare som 

demokratiska medborgare. 

1.1 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att skapa en lärarhandledning för skönlitterär läsförståelse. Vi önskar 

att detta arbete kommer fungera som en handledning till lärare för hur man kan arbeta med 

läsförståelse genom högläsning i de lägre stadierna och förhoppningsvis skapa ett större 

intresse för läsning och läsförståelse hos eleverna. Vi vill att handledningen ska vara 

lättillgänglig för lärare och kanske i förlängningen även för föräldrar som är intresserade av 

att själva arbeta med läsförståelse hos sina barn. Denna önskan ligger till grund för valet av 

produkt. 

Handledningen kommer att fokusera specifikt på ett antal verk av Astrid Lindgren, 

men vi hoppas på att den även kan väcka inspiration för hur man kan arbeta med annan 

barnlitteratur. Vi har valt att fokusera på Astrid Lindgren då hennes verk länge utgjort en 

slags kanon inom svensk barnlitteratur och då vi anser att hennes verk bidrar med kunskaper 

inte enbart i svenska, utan även kan fungera ämnesöverskridande till exempel med historia, 

samhällskunskap och värdegrundsfrågor. 

Handledningen kommer att finnas tillgänglig online. Vi har valt att tillgängliggöra den 

på detta vis därför att vi önskar att den ska vara så tillgänglig som möjligt för alla som kan 

tänkas använda den. I dagens samhälle har lärare alltid tillgång till Internet via sin arbetsplats 

och detta sparar både tid och resurser jämfört med till exempel att köpa material, låna på 

bibliotek och/eller kopiera material som finns i begränsat antal på skolan. Dessutom har ofta 

privatpersoner också tillgång till datorer och Internet, och genom att vi publicerar vårt arbete 

via en hemsida kommer den även finnas tillgänglig för till exempel föräldrar eller andra 

lärarstudenter som intresserar sig för läsförståelse.  

	 1.1.1 Varför läshandledning? 
För oss är läsning något som alla individer behöver och något vi tycker är viktigt, både i och 

utanför skolan. Under våra tre VFU-tillfällen3 har vi upplevt att läsförståelse är något man 

arbetar med i mån av tid och att det arbetet kan göras mer strukturerat och varierat och 

därifrån kom idén att skapa en lärarhandledning i läsförståelse som en hjälp för lärare. Att vi 

																																																								
3	VFU står här för Verksamhetsförlagd utbildning och syftar på de praktikperioder som ingår i 
lärarutbildningarna.	
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fokuserar på högläsning som bas beror på det sociokulturella perspektiv vi applicerar på 

arbetet, vilket vi går igenom mer detaljerat senare i rapporten. 

 Vi vill skapa en handledning med varierande uppgifter och aktiviteter då vi anser att 

arbetet med skönlitteratur öppnar upp för multimodala och ämnesöverskridande arbetssätt. 

Endast fantasin sätter gränser! 

 

2. Omvärldsanalys 
Enligt Språkrådets omvärldsrapport 2013 kan man se trender i sjunkande läsförståelse hos 

både barn och vuxna och att det främst är pojkar samt lågutbildade som uppvisat de sämre 

resultaten (Språkrådets Omvärldsrapport 2013, s.12). Dessa nedåtgående resultat som 

exempelvis kan påvisas i PISA-undersökningen4 2015 har gjort att skolans organisation och 

inriktning hamnat i fokus för diskussion (ibid). 

2.1 Ett aktivt lärskap 
Barbro Westlund, som är verksam inom läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet, 

menar att varje lärare bör ha en aktiv läsförståelseundervisning där man ger sina elever en röd 

tråd genom hela skoltiden. Alla lärare måste själva vara insatta i den process som behövs för 

att öka förståelsen för vad man läser och för att bli en god läsare (Westlund, 2015, 

s.14).  Westlund betonar att varje ansvarsfull lärare måste ta ansvar för att använda sig av 

didaktiska frågor5 vid planeringen av sin undervisning och även att analysera och reflektera 

över huruvida eleverna får de verktyg de behöver för att klara av sina uppgifter (Westlund, 

2015, s.16). Genom att vara en bra lärare så tillåter man inte endast eleverna att läsa tyst vid 

sina bänkar utan man undervisar även i olika lässtrategier eftersom det har en större effekt på 

elevers lärande än den tysta läsningen (Westlund, 2015, s.75). 

Barbro Westlund var först i Sverige med att introducera de så kallade ”läsfixarna” som 

numera används i svenska skolor. Figurerna består av en spågumma som förutser händelser i 

boken, en reporter som ställer frågor, en konstnär som skapar inre bilder, en cowboy som 

sammanfattar samt en detektiv som reder ut oklarheter 

(http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/). Denna modell kommer från början 

																																																								
4	PISA: Programme for International Student Assessment. Elevernas förmågor undersöks inom tre 
kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs vart tredje år (Skolverket 5).	
5	De didaktiska frågorna brukar delas in i: Vad? Hur? Vem? Se till exempel: Elisabeth Berg (2011). Läs- och 
skrivundervisning. Teorier, trender och tradition. Studentlittertur AB, Lund. 
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från USA på 1980-talet och Barbro Westlund var en av dem som tog denna modell till den 

svenska skolan (Bengtsson, 2014). 

2.2 Läsförståelse genom högläsning 
Något som såväl Molloy som Malmgren påpekar är läsandets kraft när man läser tillsammans 

och att läsande är en social aktivitet där eleverna ska få lära sig av varandra samt av sina 

lärare. Genom att få samtala och diskutera böcker så lär man sig också hur man kan fördjupa 

sina kunskaper om läsning (Molloy, 2003, s.84). Genom att träna läsförståelse i grupp och 

genom högläsning får eleverna fördjupade kunskaper i att argumentera för sina åsikter, träna 

sin språkutveckling samt bearbeta konflikter genom att använda det språk och de åsikter de 

erövrat genom läsning (ibid, s.85). För att eleverna ska kunna ta till sig nya kunskaper och för 

att de ska kunna få en djupare läsförståelse krävs det att läraren skapar ett tillåtande 

klassrumsklimat där allas åsikter blir respekterade och där varken individer eller uppfattningar 

utesluts på förhand (ibid, s.89). Även i Skolverkets matris för läsförståelse Nya Språket lyfter 

betonas vikten av att läsa i grupp och enskilt för att utveckla läsförståelsen. 
Högläsning måste ha fortsatt stort utrymme i klassrummet, både av läraren och eleverna i små grupper. 

Men vare sig läsningen sker tyst eller som högläsning, behöver läsarna dela erfarenheter med varandra, 

samtala om det man läst, ställa frågor och bygga hypoteser om bokens personer eller hur berättelsen ska 

fortsätta. I samtalet ges också stora möjligheter att bygga upp ett stort ord- och begreppsförråd, vilket är 

en grundläggande aspekt av den fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Lässamtalet får inte glömmas bort 

och läsningen får inte förpassas till stunder man får över, när annat ”viktigt” är avklarat (Skolverket 4, 

2012, s.40). 

Genom att vidga språket och elevers kunskap kring olika typer av texter menar Gun 

Malmgren att man bereder väg för fler demokratiskt aktiva medborgare och att språket bara 

utvecklas när det sätts i en funktion och då i kommunikation med andra (Malmgren, 2003, 

s.63). För att kunna utveckla sin identitet och sin självbild som ung behöver barn och 

ungdomar få möjlighet att genom kommunikation och social kontakt med andra människor 

växa och utvecklas (ibid.). Detta är också något som Kerstin Bergöö och Anette Ewald 

betonar när de skriver om skolans demokratiuppdrag (Bergöö och Ewald, 2003, s.32). De 

menar att kommunikationen med andra är det som får människan att växa både socialt och 

personligt (ibid). Både framgångar och misslyckanden inom läsning och skrivning är något 

som enligt författarna kan ge livslånga konsekvenser på den egna självtilliten (ibid). Genom 

att i skolan arbeta med återberättande efter högläsning ger man eleverna möjlighet att träna på 

olika typer av text-strukturer samt att utveckla sitt ordförråd något som Perfetti, Landi och 

Oakhill påpekar som starka komponenter för en god läsförståelse (Perfetti, Landi, och 

Oakhill, 2005, s.236-237). De elever som är vana läsare har lättare att ta till sig vital 
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information från exempelvis bokens titel samt att skapa sig egna sagor utifrån en given titel 

eller en given struktur (ibid).  

2.3 Befintligt arbetsmaterial 
När vi har sökt på liknande arbetsmaterial har vi använt oss av söktjänsten Google.se eftersom 

det är ett vanligt förekommande sökverktyg och vi har då sökt på “lärarhandledningar Astrid 

Lindgren”, “lärarhandledningar Mio, min Mio” samt “lärarhandledningar Ronja Rövardotter”. 

Vi vet av egna erfarenheter att lärare ofta är under tidspress och att de därför inte vill behöva 

leta för mycket eller på för många ställen för att hitta sitt material. Därför valde vi att inte 

söka arbetsmaterial på flera olika ställen eller på djupare plan utan vi använde oss av en 

vanligt förekommande söktjänst samt använde enkla sökord. De material som gick att finna 

var mestadels uppladdade på hemsidan lektion.se, där lärare och andra verksamma inom 

skolan kan lägga upp sina lektionsplaneringar och dela med sig av dessa till kollegor runt om 

i Sverige. Av de dryga 70-talet lektionsplaneringar som berörde Astrid Lindgren eller hennes 

arbete som riktade sig till förskoleklass till och med årskurs 3 fann vi endast en liten del som 

handlade om läsförståelse. Ett av de absolut bättre arbetena som vi hittade var ett helt tema 

om Mio, min Mio där många av aktiviteterna var bra men detta tema var riktat till 

mellanstadiet (Lektion.se 1). Eftersom vi har sökt efter liknande material som följer vårt 

ledord, enkelhet, så upplevde vi också att på lektion.se är det mycket svårt att veta vad 

lektionsplaneringarna handlar om bara genom att titta på titeln. För att veta om detta material 

är det du söker måste du på de flesta lektionerna ladda ner och öppna filerna och detta är så 

klart tidskrävande. Många av lektionsplaneringarna är endast arbeten kring Astrid Lindgrens 

liv eller tipspromenadfrågor, mattekluringar och så vidare. Något som också krävs på 

lektion.se är att du är medlem på hemsidan och att du loggar in för att kunna ta del av 

materialet.  Våra vidare sökningar gav även många alternativ på aktiviteter som är knutna till 

Astrid och hennes bokkaraktärer, som exempelvis Junibacken (Junibacken 1) samt 

Stockholms Stad som erbjuder kartor där man tillsammans med eleverna kan vandra i Astrid 

Lindgrens fotspår och se var många av karaktärena kommer ifrån eller bodde. Dessa kartor 

kommer med lärarhandledningar och den från Stockholms Stad är endast inriktad på boken 

“Skymmningslandet” (Skymningslandet 1). Vi hittade även många hemsidor där man kunde 

köpa arbetsmaterial till olika böcker, dock var utbudet av Astrid Lindgrens böcker mycket 

litet och eftersom vi inte tycker att detta faller inom våra ramar för enkelhet och tillgänglighet 

tittade vi inte närmare på dessa.  
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Vi hade innan vårt arbete förutsatt att utbudet skulle vara stort vad gällde denna typ av 

material, eftersom Astrid Lindgren är en folkkär författare som många använder i sina 

skolarbeten, men vi blev båda mycket förvånade över den avsaknad av vad vi anser vara 

användbart material och även hur svårt det var att finna något som kunde ge en helhet i ett 

tema kring Astrid Lindgren. De hemsidor vi besökt angående läsförståelse har mestadels 

handlat om vikten av strategier eller läsandet i sig och inte varit specifika arbeten om utvalda 

böcker eller arbetsmaterial. Efter att ha undersökt det material som finns anser vi att vårt 

arbetsmaterial och vår hemsida kan tillföra något som vi upplever saknas, nämligen ett 

lättillgängligt, enkelt material för att arbeta med läsförståelse genom några av Astrid 

Lindgrens böcker. 

 

3. Teori 
Genom pedagogikens historia har synen på hur barn och unga lär sig varierat stort. Speciellt 

två traditioner har påverkat synen på kunskap och lärande. Den ena anser att individens 

möjligheter att lära finns medfött, att individen själv skapar sin kunskap, och kallas för 

rationalism. Den andra, kallad empirism, menar att lärande kommer utifrån, men påverkar 

individens tankar och beteenden (Säljö, 2010, s.17). Roger Säljö menar dock att dessa två 

perspektiv är otillräckliga, då det inom dem fattas förståelse för hur människor samspelar med 

varandra och med ting, samt för hur människor tar till sig kunskap från omvärlden (Säljö, 

2010, s.19). Denna tredje tradition kallas sociokulturell och är vad Säljö utgår från för att 

definiera lärande. Det är denna teori, genom Säljös tolkning, vi utgår från i utformningen av 

detta arbete. Säljö är dock inte ensam om att representera detta perspektiv. En känd frontfigur 

är Lev Vygotskij, som undervisade blivande lärare i psykologi i Ryssland (Hwang och 

Nilsson, 2011, s.66). Det som vi i dagens lärarutbildning på Uppsala Universitet först och 

främst tänker på när vi hör namnet Vygotskij är antagligen den så kallade proximala 

utvecklingszonen.  Detta begrepp handlar om hur barns utveckling underlättas genom stöd 

från personer som ligger längre fram i utvecklingen, vilket kan betyda vuxna men även andra 

barn som redan tillägnat sig en viss kunskap. Detta “nya steg” i utvecklingen får dock inte 

ligga alltför långt bort från den nuvarande punkten i barnets utveckling. Det handlar enligt 

Vygotskij om att avståndet mellan vad barnet klarar på egen hand och vad de kan klara med 

hjälp av en mer erfaren person, där det är upp till den mer erfarna personen att stödja och 

främja, utan att sätta upp alltför höga mål (Hwang och Nilsson, 2011, s.67). Denna person 

med mer erfarenhet än barnet blir i skolans värld först och främst läraren.  
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Att vi i det följande valt att använda Säljö i relativt stor utsträckning beror på att han har 

satt in det sociokulturella perspektivet i en svensk kontext, vilket gör det extra användbart för 

vårt arbete då vi fokuserar på läsning och läsförståelse ur ett svenskt perspektiv. 

3.1 Synen på lärande i ett sociokulturellt perspektiv 
För att förstå lärande, vad det är och hur det sker, kan man enligt Säljö inte koppla bort 

varken individer eller kollektiv från världen som omger dem (2010, s.22). För att en individ 

ska kunna utvecklas och tillägna sig vissa förmågor krävs att hen tillgodogör sig vissa delar 

av de samlade kunskaper och färdigheter som samhället innehar, exempelvis att läsa och 

skriva (ibid.). Lärande är situerat, det vill säga att lärande utvecklas i sociala praktiker. Detta 

innebär att individen tillägnar sig kompetenser eller förmågor genom samspel med andra 

deltagare i olika verksamheter (Berthén och Eriksson, 2006, s.53). Därför går det inte att 

enbart fokusera på en individs allmänna egenskaper, utan det är nödvändigt att analysera hur 

individen använder de redskap som finns till hands, hur hen agerar i olika aktiviteter samt hur 

personen skapar mening utifrån detta (Säljö, 2010, s.66). Det är också viktigt att inse att dessa 

processer kring lärande ser olika ut beroende på vilket samhälle och vilken kultur de sker 

inom (Säljö, 2010, s.21). Lärande är föränderligt och dynamiskt, oavsett om man avser den 

sociokulturella historiska utvecklingen av kunskaper eller den individuella utvecklingen hos 

en person (Säljö, 2010, s.69). Det är något som utvecklas genom hela livet, man blir aldrig 

“färdig” med att utveckla nya förmågor. 

 En av de viktiga beståndsdelarna i den sociokulturella traditionens syn på lärande är 

texten, eller skriften. Ett samhälle som utvecklar idéer, färdigheter och kunskaper måste 

försöka föra dem vidare och via skriften kan de spridas snabbt och långt (Säljö, 2010, 

s.119ff). Tack vare utvecklandet av skriften kan vi tillgodogöra oss kunskaper och färdigheter 

från människor som har andra referensramar än vad vi själva har, vilket kan bidra till att vi får 

erfara en variation av sätt att tänka och resonera. Skrifter kommer i många olika former eller 

genrer, vilket ställer krav på människans förmåga att förhålla sig till dem. Samma text kan 

tolkas på helt olika sätt av olika människor, vilket tyder på att det är läsaren själv som skapar 

mening utifrån texten. En läsares förståelse av en och samma text kan även den förändas över 

tid, då läsaren gjort nya erfarenheter och tack vare dessa skapar en ny mening (Säljö, 2010, 

s.121).  

 Historiskt sett var utantillinlärning länge den dominerande metoden, men redan i antikens 

Aten skedde vad Säljö kallar “en förskjutning i kunskapsidealet”, som fått stora konsekvenser 

för lärandets utveckling ända fram till våra dagar (2010, s.125). Denna förskjutning skedde 
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från utantillinlärning till att istället analysera, förklara och förstå företeelser med hjälp av 

begrepp som hämtades ur olika kunskapsområden. Detta kallar Säljö för begreppsligt lärande 

(ibid.). Dessa begreppssystem som växer fram, utvecklas och förändras är mänskliga 

produkter, skapade för att vi ska kunna kommunicera om något, allt mer precist (Säljö, 2010, 

s.150f). Ett exempel är de måttsystem som utvecklats för att människor ska kunna 

kommunicera företeelser som avstånd, volym med mera (Säljö, 2010, s.149). I dessa system 

är det lätt att få syn på de alltmer specifika begreppen och hur de utvecklats och 

standardiserats under århundraden. Detta är en viktig del när man talar om lärande på 

individnivå, att individen får möjlighet att tillägna sig ett differentierat språk så att företeelser 

i världen runt omkring kan kontextualiseras på ett precist och varierande sätt (Säljö, 2010, 

s.151). 

I nutid har lärande mer blivit en fråga om att skapa insikt och förståelse än att mekaniskt 

återge vad som redan är känt. Människor utökar sin förmåga att hantera och interagera med de 

delar av samhällets kollektiva minne de behöver och det krävs att kommande generationer 

förbereds för att kunna bli förtrogna med och utvinna kunskap ur det (Säljö, 2010, s.240f). 

3.2 Synen på läsning i ett sociokulturellt perspektiv 
Läsning är en samhällsbärande kommunikationsform. En individ som kan läsa har en helt 

annan utgångspunkt i olika verksamheter än en individ som inte kan läsa (Säljö, 2010, s.199, 

206). Berthén och Eriksson menar att kraven på att kunna läsa och skriva blir allt starkare och 

att skolan därför blir den viktigaste institutionen för att nå och hålla en hög skriftspråklig 

kompetens hos medborgarna (2006, s.53). Säljö påpekar att begrepp som “läsa” och “skriva” 

är ganska vaga och kan representera flera olika färdigheter. Det handlar inte enbart om att 

kunna avkoda ord, men om att koppla innehållet i det man läser till vad man redan vet om 

världen, att kunna dra slutsatser, att förhålla sig kritisk med mera. Därför bör läsning ses som 

en kommunikativ, kreativ och social handling som skapar mening (Säljö, 2010, s.208f). 

Berthén och Eriksson redogör i sin artikel för ett antal undervisningstekniker för 

skriftspråkstillägnan, bland andra högläsning och så kallad delad läsning. De menar att 

högläsning kan ge elever tillgång till, och upplevelser av, texter som är mer avancerade än 

vad de skulle klara av på egen hand (Berthén och Eriksson, 2006, s.63). Högläsning ingår i 

den teknik som benämns delad läsning, då läraren introducerar en bok för sin klass genom att 

just läsa den högt. Sedan läses samma bok flera gånger och med olika typer av lärarstöd för 

att göra eleverna mer förtrogna med boken, men även med läsmetoder. Läraren markerar till 

exempel läsriktningen med ett finger samtidigt som hen läser högt och ställer frågor som 
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stöttar och låter eleverna känna sig kompetenta i sin läsning. Arbetet ska leda till att eleverna 

efter hand får eget ansvar för läsningen, men läraren måste hela tiden föra samtal kring texten 

och de rekommenderar även att läraren skapar aktiviteter kring texten för att öka intresset hos 

eleverna (ibid, s.60f). Författarna betonar också vikten av att eleverna får möta böcker de 

själva inte behärskar genom samspel med kompetenta läsare, i detta fall läraren (ibid, s.71). 

3.2.1 Läsfärdighet i ett historiskt perspektiv 
Säljö går igenom läsfärdighetens utveckling i Sverige genom att dela in den i fem olika faser 

eller definitioner. Den första kallas för den protestantiska läsfärdigheten som innebar att 

kunna läsa en mycket begränsad typ av religiös text, men där läsandet till största del var till 

för att underlätta utantillinlärningen av till exempel Lilla katekesen inför husförhören. Denna 

läsfärdighet dominerade från 1500-talet fram till mitten av 1800-talet (Säljö, 2010, s.211-

213). Lindmark skriver att under denna period var hemundervisning den dominerande 

undervisningsmodellen i Sverige, och föräldrarna ålades ett ansvar för att själva undervisa 

sina barn. Fokus i undervisningen låg på läsning och kristendomskunskap och det var kyrkan 

som hade ansvaret för att förhöra befolkningen och kontrollera deras kunskaper. Kunskaperna 

noterades i kyrkböcker och utifrån dem kan man dra slutsatsen att det svenska folket blev 

läskunnigt under 1700-talet (Lindmark, 2011, s.61f). Lindmark hävdar i rapporten Reading, 

writing and schooling: Swedish Practices of Education and Literacy, 1650-1880 att den stora 

betoningen på utantillinlärning av texter levde kvar i läsundervisningen ända fram till 

folkskolans införande i mitten av 1800-talet, trots kritik från människor som oroades över att 

läsförmågan och förståelsen för kristendomen äventyrades (2004, s.246). 

Från mitten av 1800-talet tog folkskolans läsfärdighet över, fram till mitten av 1900-talet. 

Nu förväntades man, utöver de religiösa texterna, även klara av att läsa obekanta texter, vilket 

ställde större krav på att behärska olika genrer och att kunna resonera på nya sätt. Under 

denna tid fick även läroböcker större betydelse för undervisningen (Säljö, 2010, s.213ff). I 

och med folkskolans införande tog den över ansvaret för den nationella och religiösa fostran 

som kyrkan tidigare ansvarat för. Eleverna läste fortfarande Lilla katekesen och 1868 kom 

Läsebok för Folkskolan (senare Folkskolans läsebok), vars innehåll var av stark nationell 

karaktär med texter som Barnens bön för fäderneslandet och Vid skog och sjö (Román och 

Mattlar, 2011, s.271f). Något som är intressant är att eleverna förväntades redan kunna läsa 

någorlunda när de började skolan, så någon grundläggande läsinlärning var inte garanterad. 

Syftet med läsningen var att fostra moraliska medborgare (Román och Mattlar, 2011, s.272).  

Nästa period sträcker sig från mitten av 1900-talet fram till och med idag och kallas för 

den teknisk-vetenskapliga läsfärdigheten. Här bygger man återigen på den föregående typen, 
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men utöver att kunna läsa obekanta texter ska man också förstå vad man läser, vara kritisk 

och observant och kunna ta ställning till och värdera texter (Säljö, 2010, s.213, 216). Säljö 

skriver: “Man ska präglas på djupet i en demokratisk och kritisk kunskapstradition” (2010, 

s.216). Denna förskjutning vad gäller läsandets koppling till lärande, samt läsningen som 

medierande funktion mellan individens kunskaper och samhällets kollektiva kunskaper menar 

Säljö blir synlig i de skolreformer som till slut resulterar i grundskolans införande (ibid.). Vid 

grundskolans införande och de nya läroplaner som kom under 1960-talet blev det tydligt att 

kraven från samhället blev styrande vad gäller svenskämnet, och läsningen kom att få ett stort 

fokus på till exempel inhämtning av information och studieteknik (Román och Mattlar, 2011, 

s.278). Denna så kallade teknisk-rationalistiska syn på svenska, och läsning, kom att 

förändras med senare läroplaner, och blev mer elevcentrerad. Dessutom uppvärderades 

litteraturläsning genom att läsning skiljdes från läs-och skrivinlärning i Lgr 80. I samma 

läroplan dök även momentet Studier av massmedia upp (Román och Mattlar, 2011, s.278). 

Under denna period blir alltså lärande med stöd av texter betydligt mer komplext och kräver 

många olika typer av färdigheter. Säljö skriver: 

 
Detta är färdigheter som tidigare endast behärskades av mycket små och specialiserade eliter i 

samhället, men vi har nu förväntningar på att i stort sett alla skall tillägna sig dem. Detta är ett oerhört 

ambitiöst mål som inte skolan kan nå om det inte också är så att människor i allt större utsträckning 

lever i omgivningar där texter är centrala och naturligt förekommande (2010, s.218). 

 

Detta citat känns relevant för de utmaningar som idag finns inom läsförståelse och som till 

exempel blir tydliga när vi, som i inledningen, studerar resultaten i det nationella provet i 

svenska.  

Nästa läsfärdighet är den postmoderna som uppkom under slutet av 1900-talet och 

fortsätter framåt. Denna läsfärdighet har större fokus på personlig kunskap och förståelse, 

samt en mer anarkistisk syn på vad läsande innebär och synen på “värdefull” litteratur (Säljö, 

2010, s.213, 220).  

Slutligen tillkommer på 1990-talet den digitala läsfärdigheten, där läsande blivit en 

aktivitet som kräver såväl intellektuella som tekniska färdigheter, till exempel att kunna söka 

information, vara källkritisk, kunna använda datorer med mera (Säljö, 2010, s.213, 221). 

Román och Mattlar framhåller att barn och ungdomar förmodligen läser och skriver mer än 

någonsin tack vare den mediala utvecklingen sedan 1990-talet (2011, s.284). 
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3.3 Synen på relationer i ett sociokulturellt perspektiv 
När människor interagerar med varandra sker en grundläggande mediering. Med mediering 

menas att människan utvecklas och gör erfarenheter i samspel med olika typer av redskap. 

När samtal sker mellan människor blir samtalet ett uttryck eller redskap för mediering av 

kunskap och erfarenheter mellan de inblandade personerna. Människor fungerar alltså som 

verktyg för mediering för varandra vilket möjliggör lärande (Säljö, 2010, s.26, 37). Trots att 

samtalet kan tyckas flyktigare och mer abstrakt än andra medierande redskap, till exempel 

skriftliga prov, har undersökningar visat att många elever haft svårare att förstå en princip 

som presenterats via text med tillhörande bild än när de fått samtala om samma princip (Säljö, 

2010, s.38f). Detta är något vi som blivande lärare bör ha i åtanke när vi konstruerar uppgifter 

och planerar lektioner. 

 Säljö benämner skolan som en verksamhet, eller institution. Andra exempel är 

sjukvården, föreningar och så vidare. Inom varje verksamhet finns praktikgemenskaper, vilket 

betyder att alla verksamheter har specifika rutiner för olika aktiviteter, ett specifikt språkbruk 

eller specifika språkliga kategorier. En individ ingår i stort sett alltid i flera olika 

verksamheter eller sociala praktiker, vilket innebär att hen lär sig agera på olika sätt i olika 

situationer, hur man uttrycker sig inom en viss verksamhet och så vidare. Säljö menar att 

lärande främst sker genom att en individ deltar i aktiviteter, och i skolan kan detta till exempel 

vara grupparbeten, läsning av läroböcker med mera. Dessutom finns i skolan flera olika 

kategorier av kommunikationspartners (Säljö, 2010, s.46ff). Av dessa kategorier är läraren 

och kamraterna de som främst är relevanta för vårt arbete, då vi fokuserar på arbetet i 

klassrummet. Här kommer återigen Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen in, 

då det i skolsituationen handlar om att läraren ska stödja och främja elevernas utveckling 

genom att sätta upp mål som hela tiden kräver mer, men som ändå alltid är uppnåeliga för de 

individuella eleverna, med hjälp av kommunikation med läraren (Hwang och Nilsson, 2011, 

s.67). 

3.3.1 Den pedagogiska relationen i ett relationsfilosofiskt perspektiv 
Då vår handledning i läsförståelse är tänkt att förmedlas mellan lärare och elever känns det 

relevant att ytterligare granska denna relations beståndsdelar och deras funktioner. Vi har 

båda upplevt hur skillnader i relationen mellan lärare och elev kan påverka undervisningen 

och elevens förmåga att lära, men även lärarens förmåga att förmedla kunskap. Jonas Aspelin 

har med hjälp av filosofen Martin Bubers relationsfilosofi analyserat och tolkat 

undervisningssituationen, med fokus på den pedagogiska relationen (2005). Som lärare måste 

man förhålla sig inte endast till elevens aktuella existens, men även till elevens potentiella, 
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framtida existens. Det rör alltså inte bara eleven så som hen är nu, utan även vad eleven kan 

bli (Aspelin, 2005, s.135). Men den pedagogiska relationen handlar inte enbart om lärarens 

relation till eleven, utan lika mycket om elevens relation till sin lärare. Relationerna kräver ett 

förtroende från bägge parter. Läraren bör ta ansvar för och vägleda sina elever, men låter dem 

samtidigt veta att de själva har ett ansvar att aktivt delta i lärprocessen (Aspelin, 2005, s.157). 

Enligt Aspelin är lärarens person den viktigaste faktorn för att en pedagogisk relation ska bli 

förtrolig och ömsesidig, och inte hens kunskapsnivå, organisation av undervisningen eller 

andra liknande faktorer. Detta kopplar Aspelin direkt till Bubers så kallade Jag-Du-filosofi 

(Aspelin, 2005, s.133f). Denna är alltför komplicerad och omfattande att redogöra för i detalj, 

men vi kommer redogöra för de delar som är mest relevanta för detta arbete. I korthet finns 

två aspekter, eller dimensioner, som är viktiga. Dessa är Jag-Du och Jag-Det. Jag-Det är ett 

ensidigt förhållande och syftar till att subjektet, Jag, har ett förhållande till ett Det, som 

fungerar som objekt. Objektet kan bedömas, iakttas, granskas och så vidare (Aspelin, 2005, 

s.44). Jag-Du, å andra sidan, är en ömsesidig relation mellan två subjekt. Jaget relaterar till 

och samspelar med Duet. Viktigt att förstå är att en Jag-Det relation kan finnas mellan 

människor, till exempel mellan en lärare och hens elever, och en Jag-Du relation kan finnas 

mellan en människa och ting (Aspelin, 2005, s.44f). En annan viktig aspekt av Jag-Du-

filosofin är att vi förstår att det är omöjligt att konstant bemöta elever i en Jag-Du-relation, 

utan att sådana relationer böljar mellan Jag-Du och Jag-Det, både från lärarens sida, men även 

från elevens (Aspelin, 2005, s.49f). Aspelin skriver att: “Varje Du-upplevelse måste förr eller 

senare bli till Det-erfarenhet” (2005, s.49).  

 

4. Arbetsprocess 
I det här kapitlet kommer vi redogöra för de olika delarna i processen med att skapa vår 

produkt och denna rapport, samt för de val vi ställts inför och de beslut vi tagit under arbetets 

gång. 

4.1 Från idé till produkt 
Redan innan denna kurs började hade vi bestämt oss för att vi ville samarbeta. Vi hade arbetat 

tillsammans i olika grupper under utbildningens gång och visste att vi har en liknande syn på 

väldigt många saker, speciellt på sådant som rör pedagogik, didaktik och metodik, samt att vi 

har liknande syn på arbetsmoral och vad som krävs av oss under ett sådant här arbete. Därför 

kändes det självklart att ta oss an detta tillsammans. När vi efter en del funderande beslutade 



	 18	

oss för att vi ville göra en produkt om läsförståelse ställdes vi inför ett knepigt problem. Hur 

skulle vi avgränsa projektet? Den första avgränsningen skedde genom att vi tog beslutet att 

vår produkt skulle riktas till verksamma lärare i skolans Fk-3-verksamhet. Vi tog beslutet att 

skapa en lärarhandledning i läsförståelse, där vi skulle presentera svåra begrepp, förslag på 

frågor att ställa till texterna för att öka förståelsen av dem samt aktiviteter knutna till varje 

bok. Nästa steg blev att bestämma vilken typ av produkt vi ville skapa. Här var vi båda 

överens om att vi ville att den skulle vara lätt att hitta för de lärare som är intresserade och vi 

tyckte att en hemsida vore enklast. Det ger möjlighet för lärare att hitta och titta igenom 

innehållet oavsett var de är, det enda som behövs är en uppkoppling och en dator, läsplatta 

eller en smartphone. Hur vi valt att designa själva hemsidan och hur valen har sett under den 

processen ut återkommer vi till i nästa del. 

Efter att vi beslutat vad vi ville göra och hur vi ville presentera vår produkt blev vi 

tvungna att fundera på vilka böcker vi skulle arbeta med. Vi är båda förtjusta i Astrid 

Lindgrens verk, så hennes namn dök upp ganska snabbt. Det ledde direkt till förslag på 

böcker hon skrivit som kan passa olika årskurser inom lågstadiet och då kändes det som att vi 

hittat rätt. Emma hade några böcker hemma som vi bestämde oss för att använda (Jag vill inte 

gå och lägga mig samt Draken med de röda ögonen) och sedan gick vi till 

Blåsenhusbiblioteket för att titta vad de hade där. Här hittade vi Vår i Bullerbyn och tyckte att 

den skulle passa bra. Detta är en bok som vi båda haft hemma som barn, så det går inte att 

sticka under stol med att nostalgi spelade en roll i valet av denna bok. Vi hittade även Jul i 

Bullerbyn, men bestämde oss för att avvakta med den. Tanken var att dessa två böcker 

tillsammans skulle kunna fungera som hållpunkter i arbeten om årstiderna och olika högtider, 

och detta var en av orsakerna till att vi senare i processen valde att ta med även Jul i 

Bullerbyn i projektet. Andra orsaker var att det då blev en jämn fördelning av böcker mellan 

oss och att det blev grafiskt snyggare på sidan med sex stycken omslag. Dessa fyra böcker är 

relativt korta och med mycket bilder, så vi ville även ha längre kapitelböcker som skulle 

kunna användas för de lite äldre barnen. Vår första tanke var att ta med Bröderna Lejonhjärta, 

men sedan kände vi att den är kanske något för avancerad även för årskurs tre. Detta kan så 

klart diskuteras, men så gick våra tankar när vi valde bort just den boken. I stället valde vi 

Mio min Mio, som har vissa likheter med Bröderna Lejonhjärta men som ändå känns något 

lättare i handling och tema. När vi sedan skulle välja ytterligare en kapitelbok ville vi ha en 

med en kvinnlig huvudperson, eftersom Mio min Mio innehåller väldigt få kvinnor, och då 

kändes Ronja Rövardotter som ett naturligt val. 
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Vi bestämde oss tidigt i processen att vi ville be några verksamma lärare att lämna 

feedback på produkten. Ett av syftena med arbetet är att produkten ska vara lättillgänglig och 

enkel att använda och därför kände vi att det var viktigt att personer ur målgruppen fick titta 

igenom hemsidan och ge förslag på eventuella förbättringar. De lärare vi valde att tillfråga är 

dels tidigare LLU:er (lokala lärarutbildare) från VFU-kurserna samt en kollega på en skola 

där Marie-Louise arbetar som vikarie. Lärarna arbetar på tre olika skolor, i tre olika 

kommuner och tre väldigt olika områden. En skola ligger i en större stad och har en hög andel 

elever med svenska som andraspråk, en annan ligger på en mindre ort med större delen 

arbetarklass och har i stort sett inga elever alls med svenska som andraspråk. Den sista skolan 

ligger på en relativt rik mindre ort och har heller inte någon betydande andel elever med 

svenska som andraspråk. Förutsättningarna de tillfrågade lärarna har varierar alltså stort, 

vilket gör att vi kan få feedback från flera olika synvinklar och det känns positivt för 

projektet. Beskrivningarna av områdena och skolorna baseras sig på våra egna iakttagelser. Vi 

har försökt hitta relevant statistik, men då vi hade behövt använda statistik på kommunnivå så 

var det inte applicerbart. Lärarna fick ett informationsbrev där de fick ta ställning till om de 

ville medverka eller ej (bilaga 1), svarade de ja fick de länken till hemsidan på mail och sedan 

även en länk till en enkät på SurveyMonkey.com där de enkelt och snabbt kan skriva in sina 

svar (bilaga 2). Att vi valde att göra en enkät online berodde på att det skulle vara så smidigt 

som möjligt för lärarna att lämna sin feedback utan att det skulle behöva ta tid från deras 

arbetsuppgifter, vilket till exempel en kort intervju hade gjort. Vi kände att ju lättare vi gör 

processen för de lärare som tillfrågas, desto större är chansen att de tackar ja till att medverka. 

     I arbetet med rapporten och produkten började vi med att skriva de tre första kapitlen i 

rapporten, utifrån handledarens inrådan. Tack vare detta fick vi en tidig teoretisk förankring 

av vårt arbete, vilket har varit behjälpligt. Efter att ha varit på två workshops om modell 2 

(skapandet av en produkt) satte vi igång med själva hemsidan (bilaga 3). Vi hade sedan 

tidigare kurser erfarenhet av att använda tjänsten weebly.com för att skapa gratis hemsidor 

och Emma hade dessutom använt denna tjänst för att skapa hemsidor på fritiden, så efter att 

ha gjort en snabb undersökning av vilka andra gratistjänster som fanns kände vi att 

weebly.com var rätt för oss och detta projekt. Eftersom vi båda hade viss erfarenhet av 

tjänsten gjorde detta att vi direkt kunde börja bygga på hemsidan i stället för att behöva prova 

oss fram med nya tjänster. Detta var självklart ett stort plus, då tidsramen för projektet varit 

ganska snäv. Emma hade redan tagit fram en testsida för projektet på weebly.com som vi 

fortsatte bygga på. Efter detta började vi arbeta med böckerna. Vi hade redan innan detta 

moment delat upp dem mellan oss samt identifierat tre olika områden vi skulle arbeta med 
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(svåra begrepp, frågor och aktiviteter, se början av kapitel 4.1). Listor på begrepp som vi 

ansåg svåra skapade vi till varje bok. I de fall vi själva haft svårt att formulera en förklaring 

på något begrepp har vi tagit hjälp av hemsidan www.synonymer.se för att få tips om hur 

begreppet kan förklaras. De tunnare böckerna läste sedan den ansvarige högt för den andra 

personen, som kunde komplettera med ytterligare begrepp om det behövdes. Detta skulle vi 

kunnat göra även med kapitelböckerna, men vi valde bort det då vi ansåg att det skulle ta för 

lång tid. När vi sedan började lägga in listorna på hemsidan insåg vi att för att göra det så lätt 

som möjligt för lärare som vill använda våra listor bör de finnas att ladda ner, så vi skapade 

PDF-filer för varje bok med alla begrepp som det bara är att ladda ner och skriva ut om man 

så önskar. Detsamma har vi gjort med frågorna till varje bok. För aktiviteterna har vi gjort 

något annorlunda. De flesta aktiviteter upplevde vi inte behövde några mer detaljerade 

instruktioner, så de står enbart listade på hemsidan. För vissa aktiviteter, där det till exempel 

behövs en mall eller tydligare instruktioner, har vi skapat PDF-filer som likt de med begrepp 

och frågor finns tillgängliga för nedladdning och utskrift. För ytterligare andra aktiviteter 

finns länkar till externt material, till exempel hemsidor eller artiklar inlagda. För en av 

aktiviteterna (för Draken med de röda ögonen) har vi skapat en kort instruktionsvideo genom 

appen KnowMe, som finns att se direkt på hemsidan och även på YouTube.com. Orsaken till 

att vi använt KnowMe var att vi hade provat den innan och tyckte att den erbjöd ett enkelt sätt 

att skapa det vi var ute efter. Den kräver heller inga förkunskaper om redigering av video eller 

ljud, vilket var en stor fördel. 

Om inget annat anges på hemsidan är det vi själva som skapat allt innehåll. Det innehåll 

som vi inte har konstruerat själva har vi fått tillåtelse av skaparna att använda och det framgår 

i samband med innehållet. 

Att vi valt att inte tipsa om platser för studiebesök kopplade till Astrid Lindgren, som till 

exempel Junibacken eller Astrid Lindgrens värld, beror på ett par faktorer. Dels anser vi att de 

platser som finns tillgängliga känner antagligen de flesta lärare redan till, och dels kan dessa 

platser endast besökas av klasser i närheten. De är alltså till största del otillgängliga för 

majoriteten av skolklasser i Sverige, och eftersom vi hoppas på att hemsidan kommer 

användas av lärare över hela landet kändes det därför överflödigt att skapa en extra sida för 

dessa förslag. 

     Vi har kontinuerligt arbetat tillsammans med rapporten och hjälpts åt att mejsla fram 

innehåll och formuleringar. Som vi nämnt ovan har vi i vissa fall delat upp kapitel mellan oss, 

men vi har hela tiden korrekturläst och kommunicerat kring dessa kapitel. Att vi valde att dela 

upp dem på detta sätt berodde på att vi ansåg att det skulle vara mest tidseffektivt vad gällde 
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sökning efter litteratur och även för skrivprocessen, då vi på grund av sjukdom inte kunde ses 

under en och en halv veckas tid. Tack vare att vi delat upp arbetet kunde vi ändå skriva på 

våra respektive kapitel och förlorade därför inte värdefull tid. Under det mer praktiska arbetet 

med böckerna och hemsidan har vi hela tiden skrivit ner vad vi gjort och när för att underlätta 

denna beskrivning av arbetsprocessen. 

     Vi har upplevt att handledningen har fungerat utmärkt och vi har fått många bra tips och 

råd för utformningen av rapporten, samt mycket positiv energi, vilket har gjort att arbetet 

känts otroligt roligt, trots tidspress och våra egna höga krav. 

4.2 Utformning av produkt 
När vi började vårt arbete så hade vi tidigt i processen bestämt att vi skulle skapa en produkt 

samt att vi skulle arbeta med läsförståelse. Det mest naturliga för oss blev att skapa en 

hemsida då vi hade som mål att vårt arbete skulle vara lättillgängligt samt kunna användas av 

lärare i hela landet. 

Vi ville också att detta skulle vara ett material som skulle vara gratis och som skulle 

kunna användas direkt utan att behöva beställas. Vårt val att använda weebly.com för att 

tillhandahålla denna tjänst grundade sig i att vi tidigare använt oss av detta samt att Emma 

skapat flera egna hemsidor genom denna tjänst. Dessutom ingår det i tjänsten att hemsidan 

automatiskt anpassas till den enhet man använder, vilket betyder att vår hemsida behåller 

såväl funktionalitet som utseende även om man besöker den via till exempel en smartphone. 

Vi skapade en testsida på en annan tjänst, webnode.com, men kände att det skulle ta för 

mycket tid att sätta sig in i hur den fungerade och vi kände inte att den tiden fanns. När vi 

byggde den första testsidan i weebly.com så uppmärksammade vi att vi kunde få fram den 

enkelhet vi ville inrikta oss på. Vi ville att sidan skulle vara enkel, stilren samt användarvänlig 

och att man snabbt skulle hitta det som man önskade. Vår målgrupp är lärare och deras tid är 

ofta väldigt begränsad, så vi försökte att se till det behovet och tänkte på det i vår 

designprocess. Ett behov kan vara att upplösa en brist (Ericsson, Törlind och Wikberg 

Nilsson, 2015, s.21) och vi tänkte på det i aspekten av tidsbrist. 

Den design vi använde oss av är ett redan färdigbyggt tema där headern redan är placerad 

och en given struktur finns. Vi valde att använda oss av samma tema genomgående för hela 

hemsidan för att skapa ett enhetligt intryck och för att den skulle följa vårt ledord, enkelhet. 

Den bild vi använt oss av för att presentera hemsidan är en redan existerande bild på 

weebly.com. Vi kände att denna bild representerade det som vi ville hemsidan skulle 

representera; att den skulle stå för glädje, lätthet samt enkelhet. Att välja en redan existerande 
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bild var även ett tidsbesparande val då mycket tid annars går åt att söka bilder samt redigera 

dessa. 

När vi valde de överskrifter vi ville ha i menyn så tänkte vi på hur viktig varje del var och 

att den del som var viktigast skulle vara placerad längst till vänster, eftersom man läser från 

vänster till höger. Men det vi hade många funderingar runt var huruvida vi fokuserade på vad 

som var viktigast för vårt arbete eller om vi hade målgruppen i åtanke. Det som kändes 

viktigast för oss att förmedla, som exempelvis information om detta projekt, lades långt fram 

på hemsidan. Denna rubrik flyttades under arbetets gång längre till höger då vi ansåg att 

användarna kommer att vilja ha arbetsmaterialet och böckerna mer i fokus och lättillgängligt.  

När testsidan skapades så valde vi att lägga upp kontaktformulär samt information om 

projektet som en början. Kontaktformuläret ville vi ha med som en möjlighet till kontakt samt 

om användarna skulle vilja lämna kommentarer och feedback på vårt arbete. Denna funktion 

är sammankopplad med en av våra mailadresser och säkerställer därför att användarna snabbt 

kan få svar på eventuella frågor och kommentarer. Vi hade som tanke att skapa en specifik 

mailadress just för detta men då adressen är anonym för användarna så avstod vi från denna 

åtgärd. Den information som lades upp om detta projekt var en förklaring till varför vi har valt 

att arbeta på detta sätt samt en presentation av oss. De tekniska ändringar vi genomförde var 

att ändra språk till svenska i överskrifterna samt att skapa en egen bild att lägga in på 

informationssidan. Vi ville ha ett citat av Astrid Lindgren som visade hennes känslor för 

läsning och läsglädje men eftersom både bilder och citat som rör henne ofta är 

upphovsrättsskyddade var vi tvungna att skapa en egen bild. Vi använde oss av en bild som 

fick ändras och skrev in det citat vi ville ha i programmet Adobe Photoshop. 

Vi var båda överens om att vi ville ha flera ingångar på hemsidan för att komma åt 

böckerna och dess tillhörande arbetsmaterial och valde två olika sätt att navigera till denna 

sida. Det första var att i menyn kunna välja den bok man ville och därigenom kunna välja den 

typ av arbetsmaterial man sökte (begrepp, frågor eller aktiviteter) men vi insåg snabbt att det 

krävdes alldeles för många steg för att komma dit man ville och vi tog bort detta. De 

kvarvarande sätten blev istället att man i menyn klickar på den bok man önskar och kommer 

då direkt in på bokens arbetsmaterial och därifrån väljer vidare samt att man genom startsidan 

kan navigera sig vidare via bilder på böckernas bokomslag. Dessa bokomslag var först endast 

fem till antalet men då det blev mer estetiskt korrekt med ett jämnt antal så lade vi till en bok 

till vårt material. Vi hade även kontakt med det förlag som ägde rättigheterna till 

bokomslagen och fick deras godkännande för användande (bilaga 4). 
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Väl inne på böckernas sidor så ville vi ha tre enkla rutor med de tre olika 

arbetsmaterialen. Vi hade först tänkt att det i rutorna endast skulle stå BEGREPP, FRÅGOR 

och AKTIVITETER men efter rekommendationer så ändrade vi detta och lade in 

bakgrundsbilder i varje ruta för att göra denna funktion mer tilltalande. Vi började då att söka 

bilder via flickr.com för att hitta bilder som symboliserade de olika delarna, men vi tyckte inte 

att vi hittade något som gjorde oss nöjda. Därför skapade Marie-Louise de bilder som ligger 

som bakgrund i rutorna för hand. Vi använde oss sedan av redigeringsprogrammet pixlr.com 

för att lägga in text och ram på bakgrundsbilderna. Dessa rutor är sedan länkade till sidan där 

vi lagt in de tre olika typerna av arbetsmaterial. Vi gjorde även här ett aktivt val att skapa 

PDF-filer som användarna kan skriva ut på ett enkelt sätt utan att behöva klippa ut/kopiera 

och klistra in något från hemsidan. Detta val gjordes på grund av att vi genom egna 

erfarenheter av arbete i skolan uppmärksammat att många lärare saknar datavana och därför 

undviker att använda för komplicerade arbetsmetoder. Med detta så har vi tänkt till på de 

olika målgruppernas specifika krav och olikheter (Ericsson, Törlind och Wikberg Nilsson, 

2015, s.16).  De PDF-filer vi skapade var med de begrepp, frågor och vissa av de 

aktivitetsinstruktioner vi skapat. Vi ville att det skulle vara så enkelt som möjligt att kunna 

genomföra dessa uttänkta arbeten och vi har försökt att ta i beaktande att skapa det material 

som behövs eller instruktioner för vissa av aktiviteterna. 

Något av det som vi hade svårast med var placeringen av den lärarhandledning på 

hemsidan som beskriver hur man ska arbeta med vårt material och detta är också något vi 

diskuterat fram och tillbaka innan vi hittade var på hemsidan vi tyckte den hörde hemma. 

Först så lade vi den som en flik under ”Böcker” i menyn, men placeringen kändes inte helt 

rätt. Vi ville att detta skulle vara en friliggande handledning som man skulle se direkt och 

kunna använda sig av så därför beslutade vi oss för att lägga den som en egen överskrift i 

menyn. Denna placering kändes bättre och vi kunde utifrån detta skapa en arbetsinstruktion 

för hur man skulle använda vårt material och vilka tankar vi hade runt arbetsmaterialen. Vi 

valde också att här presentera de valda böckerna och vilken årskurs vi rekommenderade dem 

till i en utskrivbar PDF-fil. 

Vi hade bestämt redan från början att vi ville ha någon typ av nyhetsflöde eller blogg på 

hemsidan för att kunna uppdatera användarna när nya böcker lanserades på hemsidan samt att 

användarna lättare skulle kunna dela med sig av egna idéer och tips. Denna tekniska lösning 

hade vi en del svårigheter med att lösa eftersom vi först ville ha denna funktion på startsidan 

men denna tanke stred emot en annan detalj vi hade bestämt. Vi hade bestämt att alla headers 

på övriga sidor utom på startsidan skulle vara smalare medan startsidans header skulle vara i 



	 24	

originalstorlek för att vara välkomnande när man öppnade hemsidan. Vår tanke var då att 

nyhetssidan och bloggdelen skulle komma allt för långt ner på sidan mot vad vi ville och 

därför föll det sig naturligt att vi skapade en egen sida för bloggen som blev en egen 

överskrift i menyn. Den struktur vi valde vad gäller överskrifterna i menyn är baserat på vad 

vi tror är mest användarvänligt och det enklaste för målgruppen. Det var ett aktivt val att 

placera lärarhandledningen samt böcker längst till vänster och kommunikationssidorna längre 

till höger. Märker man när sidan är i användning att flödet på bloggen är stadigt och att denna 

är välbesökt finns alltid alternativet att flytta denna närmare till vänster. 

Vi hade som mål att ha lagt in två böcker med tillhörande material innan hemsidan skulle 

skickas ut till den testgrupp som vi valt ut, men eftersom vi känt att arbetet markant gått 

framåt så kunde vi presentera alla sex böcker vid utskicket. Det vi efterfrågade från vår 

testgrupp var hur pass användarvänlig de ansåg att hemsidan var och huruvida de skulle 

kunna tänka sig att använda den i sitt arbete. De fick även besvara en del frågor gällande 

layout och design genom den enkät vi skickade ut digitalt. Det program vi skapade enkäten i 

är SurveyMonkey.com vilket visade sig vara ett lättarbetat program som kunde tillgodose det 

vi ville angående att få diagram på vad testpersonerna svarade. Vad gällde testgruppen så 

valde vi att gå emot vad Donald Norman förespråkade i The design of everyday things (2013, 

s.228) då han menade att produkten helst skulle testas i det faktiska arbetet så långt det var 

möjligt. Detta val grundades i att vi inte kände att vi själva kunde genomföra detta i ett 

klassrum då vare sig tid fanns eller en klass som vi kände tillräckligt bra för att veta deras 

förkunskaper. Det fanns inte heller tid för en utomstående lärare att prova och sedan lämna 

feedback. Vi valde istället att få feedback på det material vi tagit fram samt på hemsidans 

design. 

Eftersom vi ville att hemsidan skulle falla inom ramen för god design, samt inbjuda till en 

god användarupplevelse (Ericsson, Törlind och Wikberg Nilsson, 2015, s.16), bad vi Lars 

Weiselius, IT- och utbildningsstrateg på Uppsala Universitet, att ge oss sina synpunkter på 

vårt arbete. De synpunkter vi fick var mycket bra och vi beslutade tillsammans att vi skulle 

göra dessa ändringar efter att testpersonerna besvarat enkäten då vi inte ville ändra hemsidan 

mitt under pågående test. De synpunkter vi sedan använt för att förbättra hemsidan är att 

ändra placeringen av rutorna BEGREPP, FRÅGOR och AKTIVITETER så att användarna 

inte ska behöva scrolla för mycket samt att vi lagt in böckernas omslagsbilder som headers på 

respektive boksida för att förtydliga vilken bok sidan handlar om. Däremot har vi valt att inte 

lägga in någon introduktion till böckerna på de sidorna, utan de ligger under 

Lärarhandledningen. Vi kände att böckernas sidor skulle förlora enkelheten om vi la in för 
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mycket text på dem, så därför kände vi att det räckte med att lägga in omslagsbilderna som 

headers.  

Hemsidan kan besökas på www.lasgladje.weebly.com.     

4.3 Arbetsfördelning 
När vi inledde detta arbete insåg vi att för att hinna leta efter passande litteratur och skriva de 

inledande avsnitten skulle vi bli tvungna att dela upp de inledande kapitlen mellan oss. Detta 

visade sig som sagt vara ett bra val, då sjukdom hindrade oss från att träffas under en tid. Vi 

valde att Emma skulle leta litteratur till och skriva avsnittet Omvärldsanalys, medan Marie-

Louise letade litteratur till och skrev avsnitten Inledning samt Teori. Även vad gällde 

böckerna som vi skapat vårt material utifrån ansåg vi att det skulle vara bäst och mest 

tidseffektivt att dela upp dem. Därför fick Emma ansvar för Jag vill inte gå och lägga mig 

(bilaga 5), Draken med de röda ögonen (bilaga 6) samt Ronja Rövardotter (bilaga 9). Marie-

Louise fick i sin tur ansvar för Jul i Bullerbyn (bilaga 7), Vår i Bullerbyn (bilaga 8) samt Mio 

min Mio (bilaga 10). I avsnitt 4.1 finns närmare beskrivet hur det gick till när vi valde vilka 

böcker vi skulle använda, samt hur själva arbetet med böckerna skedde. Vi valde att även dela 

upp några senare avsnitt, just på grund av tidsaspekten. Därför har Marie-Louise skrivit 

avsnittet Från idé till process och Emma har skrivit avsnittet Utformning av produkt. Tack 

vare detta kunde vi skriva på dessa avsnitt samtidigt, vilket har sparat oss dyrbar tid. Vi har 

självklart hela tiden varit medvetna om vad den andra skrivit, då vi under hela arbetets gång 

använt oss av Google Drive, där flera personer kan redigera ett dokument samtidigt och 

dessutom kommunicera direkt i anslutning till dokumentet. 

 Alla de delar som nu inte nämnts har vi träffats och arbetat på tillsammans, till exempel 

konstruktionen av hemsidan, utvärderingen av produkten och slutdiskussionen. Även om 

vissa avsnitt har haft en huvudansvarig så har vi båda två varit aktiva i att korrekturläsa hela 

arbetet och föreslå litteratur till varandras avsnitt. Vi har arbetat tätt tillsammans under hela 

processen. 

 

5 Utvärdering och analys av produkt 
Utvärderingen av produkten skedde genom att vi skapade en enkät med tolv frågor som 

lärarna fick svara på efter att de tittat på hemsidan (bilaga 3). Frågorna rörde både innehållet 

och utformningen av hemsidan, samt en fråga om vilken eller vilka årskurser de svarande 

undervisar i detta läsår. Denna fråga ville vi ta med för att förhoppningsvis kunna få en bättre 
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känsla för vilka årskurser de ansåg att materialet passade till. Vi vill påpeka att det alltså inte 

handlade om att lärarna skulle prova arbetsmaterialet i sina klasser, utan endast titta igenom 

det samt hemsidan och lämna feedback på detta. Detta valde vi på grund av att det skulle ta 

alldeles för lång tid att arbeta igenom ett eller flera arbetsmaterial samt att vi kände att det 

skulle bli svårt att hitta en lärare som var villig att ändra sin planering med så kort varsel. 

 Vi hade skickat förfrågningar till tre olika lärare som alla svarade att de ville medverka 

och det var till slut fem stycken som svarade. Detta var så klart positivt då vi endast väntat oss 

tre svar, men några av de tillfrågade lärarna hade även hört sig för i sina arbetslag. Dock 

svarade inte alla på alla frågor, vilket framgår i bilaga 2. Vi hade i konstruktionen av enkäten 

valt att lämna frågorna öppna så att det inte krävdes att man svarade på alla frågor för att 

kunna slutföra enkäten. Detta känner vi så här i efterhand att vi nog borde gjort annorlunda, 

då det är lite synd att vi inte fått svar från alla på varje fråga. Vi kommer nedan att gå igenom 

enkäten och svaren vi fått, samt diskutera kring detta. 

 Den första frågan rörde vilken årskurs de svarande lärarna arbetar i och där var det en 

som arbetar i förskoleklass, två stycken som arbetar i första klass, en i andra klass och en i 

tredje klass. Detta är positivt för vår del, då vi lyckats få respons från minst en representant 

för varje årskurs i lågstadiet, vilket är det åldersspann vi i första hand riktat oss till i arbetet. 

 Nästa fråga handlade om huruvida lärarna kände att det var ett undervisningsmaterial de 

skulle kunna tänka sig att använda. Här svarade 100 % ja, dock svarade endast fyra av fem på 

denna fråga. Sedan hade vi en följdfråga om vid vilket undervisningsmoment de i sådant fall 

skulle använda materialen, och här svarade tre av fyra att de skulle använda dem vid ordinarie 

undervisning och en svarade ”NO, Bild, Matematik”. Det sista svaret var extra positivt för 

oss, då det visade att våra tankar kring att skapa ämnesöverskridande material gått fram. Även 

här var det dock endast fyra av fem som svarade. 

 Fråga fyra handlade om huruvida lärarna upplevde att böckerna och materialen var på en 

lämplig nivå för årskursen de undervisar i. Denna fråga var den som vi var mest intresserade 

av att se svaren på, då det verkligen är en definitionsfråga vad man anser lämpligt och inte. 

Här svarade tre stycken att de upplever att böckerna och materialen var på passande nivå, 

medan en svarade nej. Läraren som svarade nej kommenterade att hen svarat nej på grund av 

att hen undervisar många nyanlända elever och att språket i Astrid Lindgrens böcker är för 

avancerat, men att hen gärna skulle använda materialen längre fram när elevernas språk 

utvecklats mer. Det var dock inget oväntat svar då vi visste att det är en stor andel nyanlända 

elever i en av de tillfrågade lärarnas skolor, samt att vi inte utvecklat materialet specifikt med 

inriktning på undervisning i svenska som andraspråk. Vi upplevde detta svar som hjälpsamt, 
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då det betyder att vi får tänka till kring hur vi skulle kunna vidareutveckla hemsidan för att 

inkludera även nyanlända elever med mycket små kunskapen i svenska. Nästa fråga var en 

chans att utveckla sitt svar om man svarat nej på förra frågan, men eftersom den lärare som 

gjort det redan utvecklat sitt svar i kommentarsfältet så hade hen enbart skrivit ”Se ovan”. 

 Nästa fråga rörde de olika materialens användbarhet, närmare bestämt om något av dem 

var mer användbart än de andra. Här svarade två stycken att inget material var mer användbart 

än de andra, medan en svarade att aktiviteterna var mest användbart. Två stycken svarade ej 

på frågan. Dessa svar överraskade oss något, då vi tänkt att begreppen nog skulle anses vara 

mest användbara. Det kan bero på att vi lagt ner mest arbete på begreppslistorna och att vårt 

fokus främst låg på begreppen samt frågorna. 

 Fråga sju var tänkt att vara en följdfråga till fråga sex och löd ”Förklara gärna med egna 

ord vad som gör att du uppskattar just detta material.”. Med ”detta material” menade vi det 

alternativ de valt i fråga sex (begreppen, frågorna, aktiviteterna), men det är tydligt i svaren 

att de svarande tolkat det som materialen i stort. Dock spelar detta inte så stor roll, då de ändå 

lämnat bra feedback. De tre som svarat på frågan kommenterar tydligheten, enkelheten att 

använda materialen direkt samt att aktiviteterna är roliga. 

 Fråga åtta var en viktig fråga för oss då den rör huruvida lärarna saknar något speciellt i 

arbetsmaterialen. Här har tyvärr endast två stycken svarat, men deras svar är användbara för 

vidareutvecklingen av hemsidan. En ber om bilder för att förtydliga begreppen, vilket är något 

vi funderat över sedan vi började skapa begreppslistorna, men vi ansåg att det skulle ta för 

mycket tid till att börja med. Detta är dock absolut något som känns relevant för 

vidareutvecklingen. Det andra svaret rör något som vi redan har tänkt på som 

vidareutveckling, nämligen att lägga till flera böcker och även i förlängningen fler författare 

på sidan, för att göra den ännu mer tillgänglig för olika typer av klasser. 

 Fråga nio var den första som rörde utformningen av hemsidan, och handlade om hur 

lärarna upplevt användarvänligheten. Här svarade två stycken att den var väldigt bra och två 

stycken att den var bra. Det var självklart en lättnad att få bekräftat att hemsidan var lätt att 

förstå och navigera. 

 Nästa fråga var om det var lätt att hitta materialen till respektive bok, och här har 100 % 

svarat ja. Detta var vår absoluta prioritet när vi skapade hemsidan så vi är nöjda med att våra 

idéer har fungerat. 

 Den näst sista frågan i enkäten var hur lärarna upplever hemsidans layout, till exempel 

färger och bilder. Även här har två stycken svarat väldigt bra och två stycken svarat bra. Vi är 

självfallet väldigt nöjda med det, då vi vet att man har olika syn på vad som fungerar och vad 
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som ser bra ut. Risken med att en layout kan uppfattas som rörig eller till och med ful är att 

användarna inte kommer använda eller vidare undersöka sidans innehåll, därför är det skönt 

att få bekräftat att våra tankar om enkelhet även vad gäller layout uppskattas. 

 Enkätens sista fråga var en möjlighet för de svarande att lämna en kommentar om de så 

önskade. Tre stycken har valt att göra detta, varav en kommenterade det positiva i att vi valt 

att göra materialet tillgängligt via Internet. 

 Vi är väldigt nöjda med svaren vi fått på enkäten. Det vi reagerat mest på är det saknas 

svar på alla frågor utom den första. Det vi tänker är att det kan bero på att någon börjat svara 

men att det hänt något som krävt hens uppmärksamhet och att personen sedan helt enkelt 

glömt svara på resten av frågorna. Det kan vi dock inte veta med säkerhet.  

5.1 Vidareutveckling av produkten utifrån enkätsvar 
De punkter vi känner att vi vill arbeta vidare med i framtiden utifrån den feedback vi fått 

genom enkätsvaren är framför allt att lägga in fler böcker från fler författare. Detta är dock ett 

arbete som vi kommer göra kontinuerligt då det inte är möjligt inom tidsramen för denna 

kurs. Dessutom var en av våra avgränsningar att hålla oss enbart till Astrid Lindgrens verk, 

vilket vi gjort. En annan aspekt av denna vidareutveckling är att lägga in material kring 

böcker som är mer anpassade för till exempel nyanlända elever eller elever med 

språkstörningar. Detta kräver dock att vi sätter oss in mer i den typen av pedagogik eftersom 

det inte ingår i så stor utsträckning i vår utbildning. 

 Ytterligare vidareutveckling utifrån enkätsvaren blir att lägga in bilder för att förtydliga 

vissa begrepp som kan vara svåra att förklara med andra ord. 

5.1.1 Egna förslag på vidareutveckling av produkten 
Detta projekt har stora utvecklingsmöjligheter. Vi vill fortsätta arbeta på hemsidan även efter 

att kursen är examinerad och vi har samlat några idéer om hur detta skulle kunna ske. 

Först och främst skulle vi vilja lägga in tydliga hänvisningar till Lgr11 i arbetsmaterialen, 

för att lärarna ska vara förvissade om att materialen följer läroplanerna. Vid materialens 

tillkomst har vi hela tiden haft detta i bakhuvudet, men tiden har inte räckt till att föra in 

tydliga kopplingar på hemsidan. Däremot lyckades vi få ut allt material på hemsidan innan 

vår lärargrupp skulle lämna feedback. Vi hade förväntat oss kommentarer om just avsaknaden 

av hänvisningar till Lgr11, men det har vi inte fått. Detta skulle kunna bero på att lärarna som 

svarat på enkäten är så pass rutinerade och känner till läroplanen så väl att de automatiskt 

gjort den kopplingen själva när de läst igenom materialen. 
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Vi skulle även vilja lägga till en sida med information om Astrid Lindgren och Ilon 

Wikland som skulle kunna används till att presentera dem för eleverna enligt det centrala 

innehållet i kursplanen i svenska för årskurs 1-3. Där står att eleverna ska känna till ”Några 

skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer” (Lgr11, s.223). Vi vet att sådant material, 

speciellt rörande Astrid Lindgren, redan finns på hemsidor som till exempel lektion.se, men vi 

anser att det vore bra att kunna samla all möjlig information rörande arbete kring hennes 

böcker på vår sida, så att lärare som vill använda vårt material inte behöver leta på flera olika 

ställen. Det finns även en hel del böcker som behandlar såväl Astrid Lindgren som person 

samt hennes böcker och förslag på hur man kan arbeta med dessa i skolan. I samband med en 

informationssida om Astrid Lindgren skulle vi vilja tipsa om litteratur för de som vill läsa mer 

om henne. 

Ett ytterligare steg i vidareutvecklingen är att vi vill fortsätta lägga in material kring fler 

av Astrid Lindgrens böcker samt att utveckla det material som redan finns. Vi vill att 

hemsidan ska vara levande och fortsätta utvecklas och vår förhoppning är att vi själva ska 

kunna använda detta material i vår egen undervisning framöver. Astrid Lindgren har lämnat 

en enorm berättarskatt efter sig som det vore spännande att fortsätta gräva i, speciellt de 

berättelserna som kanske inte får så stor uppmärksamhet, exempelvis Kajsa Kavat (1950). 

Genom att lägga in en bloggfunktion så hoppas vi kunna dela med oss av nyheter som rör 

hemsidan och i bästa fall även få in tips och förslag från lärare som besökt sidan, som vi 

sedan kan lägga till i materialen. 

 Något vi får se på längre sikt är hur välbesökt sidan blir och vilka delar av den som verkar 

vara mest populära. Skulle det vara så att till exempel bloggen visar sig vara välbesökt så 

finns alltid möjligheten att flytta runt på sidorna och sätta den mer i fokus, alternativt lägga 

den redan på startsidan. Detta gäller så klart alla delar av hemsidan 

  

6. Avslutande diskussion och slutsatser 
Syftet med vårt arbete var att skapa en lärarhandledning för skönlitterär läsförståelse med 

fokus på ett antal verk av Astrid Lindgren. Vårt val att skapa en hemsida för detta baserades i 

en önskan att göra materialet så tillgängligt som möjligt så att lärare över hela landet kan få 

tillgång till det. Det visade sig genom svaren på vår enkätundersökning att vi lyckats med 

detta enligt de lärare som svarat på den. Det vi får fortsätta fundera på är hur vi ska kunna 

sprida hemsidan så att ännu fler lärare bli medvetna om dess existens. Genom våra 

undersökningar om redan befintligt material visade det sig att sådana lärarhandledningar som 
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vi fokuserat på inte finns i någon större utsträckning. Detta kom som en överraskning, då vi 

förväntat oss en uppsjö olika material, men det leder till att vårt arbete faktiskt kan uppfylla 

en brist som finns, vilket är positivt. 

       Tanken bakom att läraren presenterar de valda böckerna genom högläsning baserades på 

tanken att detta gör det möjligt att använda böcker som ligger på en något högre nivå än vad 

eleverna själva klarar av att läsa, som Berthén och Eriksson nämner i sin artikel (2006, s.63, 

71). Även metoden delad läsning, som hänger ihop med högläsning, kan med fördel 

användas, speciellt med böckerna som riktar sig till de yngre eleverna (Berthén och Eriksson, 

2006, s.60f).  Valet av böcker som är relativt språkligt avancerade blev tydligt genom enkäten 

då en av lärarna kommenterade att materialen nog är för svåra för yngre elever att använda på 

egen hand. Vår tanke har hela tiden varit att utmana elevernas kunskaper och låta dem sikta 

mot sin proximala utvecklingszon genom lärarens handledning samt genom samspel med 

varandra (Hwang och Nilsson, 2011, s.67). Därför grundades valen kring utvecklingen av 

materialen på den sociokulturella teorins tankar om att lärande utvecklas i samspel med andra 

och därför inte kan frånkopplas från omgivningen (Berthén och Eriksson, 2006, s.53; Säljö, 

2010, s.22). Även språket kräver en funktion för att utvecklas hävdar Malmgren, och denna 

funktion är att använda språket i kommunikation med andra (2003, s.63). Detta inbjuder vårt 

arbetsmaterial till genom diskussioner om såväl begrepp som frågor, samt genom aktiviteter 

som sker i grupp där kommunikation krävs för att lyckas. 

 För att kunna erbjuda en inkluderande skola som fungerar enligt en deliberativ 

demokratimodell, som Carlsson och Nilholm förespråkar, krävs det att eleverna dels får öva 

på att argumentera och diskutera och dels att de får lära sig att se saker ur andras perspektiv 

(2004, s.87, 92). Detta är något vi haft i åtanke när vi skapat det pedagogiska materialet, då vi 

försökt skapa aktiviteter som kräver diskussion såväl i helklass som i mindre grupper. Några 

av aktiviteterna kräver även ett perspektivbyte, där eleverna till exempel får skriva om slutet 

på berättelsen utifrån en annan karaktärs perspektiv (se till exempel bilaga 10). 

 Vi önskar att vårt material kan göra arbetet med läsförståelse mer strukturerat och inte 

bara något som sker i mån av tid. Läsning av skönlitteratur i skolan kan inte enbart vara något 

som sker medan man väntar på nästa moment eller när man jobbat klart med andra uppgifter, 

så som vi ofta upplevt att det varit. I stället måste elever få fokuserad undervisning i grupp 

kring strategier som hjälper dem att hämta så mycket information från texten som möjligt, 

vilket även Skolverket påpekar i matrisen Nya Språket Lyfter (Skolverket 4, 2012, s.40). 

 Vi känner att vi uppnått syftet med projektet, att vi fått mycket bra feedback från såväl 

lärare som vår handledare och att denna feedback möjliggör vidare arbete med produkten. 
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Bilaga	1	–	Informationsbrev	
Information	om	undersökning	av	lärarhandledning	i	läsförståelse	
	
Hej!	
Du	som	får	det	här	informationsbrevet	har	blivit	utvald	att	deltaga	i	en	undersökning	om	
en	lärarhandledning	i	 läsförståelse.	Vi	är	två	lärarstudenter	som	går	termin	sex	av	åtta	
på	grundlärarprogrammet	F-3	och	har	påbörjat	ett	självständigt	arbete	vid	institutionen	
för	pedagogik,	didaktik	och	utbildningsstudier,	Uppsala	universitet.	
	
Vårt	 arbete	 ska	 resultera	 i	 en	 lärarhandledning	 för	 läsförståelse,	 som	 ska	 finnas	 fritt	
tillgänglig	på	Internet.	Då	vi	läser	till	F-3-lärare	är	det	dessa	åldrar	arbetet	kommer	att	
vara	anpassat	till.	Vi	har	valt	att	fokusera	på	ett	antal	verk	av	Astrid	Lindgren	och	tanken	
är	att	för	varje	verk	skapa	listor	för	svåra	begrepp	som	kan	behöva	förklaras,	förslag	på	
frågor	 som	 kan	 fördjupa	 förståelsen	 samt	 andra	 aktiviteter	 som	 kan	 koppla	
läsförståelsen	 till	 andra	 skolämnen.	 Arbetet	 kommer	 vara	 förankrat	 i	 LGR11	 och	 det	
kommer	tydligt	framgå	vilka	förmågor/mål	de	olika	uppgifterna	kopplas	till.	
	
Deltagandet i undersökningen innebär att vi kommer att skicka en länk till hemsidan där 
handledningen kommer att finnas. Vi ber att ni tittar igenom den och funderar på 
användarvänlighet, uppgifternas utformning och innehåll samt om det är någonting som ni 
saknar. Vi kommer att samla in data genom att ni får fylla i en kort enkät på nätet med 
deadline den 13 maj, för att vi ska ha möjlighet att inkorporera era svar i vårt arbete.  
	
Datainsamlingen kommer att ske under början av maj. Insamlade data kommer att analyseras 
under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av arbetet 
kommer alla personuppgifter vara borttagna.  
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Om ni är positiva till deltagande, svara på detta mail så kommer ni att få tillgång till hemsidan 
den 2 maj. Om ni har ytterligare frågor angående undersökningen eller arbetet i stort går det 
bra att kontakta oss eller vår handledare.  
	
Tack	för	ert	deltagande!	
	
Uppsala	den	11	april	2016	
	
Lärarstudenter:		
Emma	Fredriksson,	Emma.Fredriksson.3237@student.uu.se	
Marie-Louise	Thorlak,	Marie-Louise.Thorlak.7956@student.uu.se 
	
Handledare:		
Magdalena	Cedering,	universitetslektor	i	barn-	och	ungdomsvetenskap	vid	institutionen	för	
pedagogik,	didaktik	och	utbildningsstudier,	Uppsala	universitet.	 
Tel:	018-471	24	93,	070-339	19	72 	e-post:	magdalena.cedering@kultgeog.uu.se 
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Bilaga	2	–	Enkät:	frågor	och	svar	
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Bilaga	3	–	Hemsidan:	exempel	på	layout	
	
Startsida:	www.lasgladje.weebly.com		

	
	
Bokvalssida:	
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Exempel	på	boksida:	
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Bilaga	4	–	Upphovsrätt	
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Bilaga	5	
Jag vill inte gå och lägga mig! (Lindgren, Wikland 1947) 

• gungstol (s.2): en stol som man kan gunga i (visa gärna bild) 
• märkvärdig(a) (s.6): speciell 
• bäck (s.9): litet vattendrag (jämför med å och flod) 
• plumsade (s.9): ljudet som kommer när något kastas/faller i vattnet 
• barnkammare (s.11): barnens rum 
• kafferep (s.11): att fika 
• vingtag (s.14): Lättast att visa barnen vad ett vingtag är 
• sträng (s.17): bestämd 
• ”Pyttsan” (s.19): exempelvis ja ja 
• kolossalt (s.19): väldigt, jätte (rik) 
• förfärligt ond (s.21): väldigt arg 
• förtjust (s.21): glad 
• grälar på (s.21): tjatar på 
• häpen (s.22): förvånad 
• bockar (s.22): ett sätt att tacka, exempelvis buga. Visa bocka och niga. 

 
Frågor: 
Varför tror ni mamman blir så arg på Lasse? 
Varför tror ni Lasse blir så röd i ansiktet när han ser att lilla Nalle INTE skriker? 
Varför tror ni att alla kaninungar vill sova i mitten? 
Varför tror ni Lasse går och lägger sig utan att bråka? 
 
Aktiviteter: 

• Magiska glasögon 
- om barnen fick låna Tant Lottens glasögon vad skulle de se? 
- barnen kan måla/rita bilder på det som de ser i glasögonen. 

• Rita serier 
- läraren kan göra en mall som skrivs ut med serietidningsrutor (finns i PDF). 
- barnen får rita/måla ett händelseförlopp med något som de ser i Tant Lottens 
glasögon eller något valfritt från boken.  

• Vad behöver kroppen? 
- prata om sömn och mat. Varför behöver kroppen detta och vad händer om 
man inte sover eller äter ordentligt?  
Här hittar ni information om barn och sömn/näring: 
http://www.1177.se 

• Drama 
- barnen får dramatisera boken.  

• Uppfinning 
- I boken har en av ekorrbarnen byggt ett tåg. Vad skulle barnen vilja uppfinna 
eller skapa? 
- barnen kan bygga ett eget tåg med hjälp av mjölkkartong och toarulle. Se 
instruktion.  
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Bygg en bil  
 
	

Detta är materialet som behövs  

 
	

	

	

	

	

	

Limma och tejpa sugrören under bilen  

 
	

	

	

	

	

Trä igenom grillpinnarna genom sugrören och 
limma fast däcken i varsin ända  

	

	
	

	
Instruktionerna ovan är gjorda av Anton Hemmingsson, Lisa Andersson, Erik Andersson och Stella Edlund, 
grundlärarprogrammet Fk-3, Uppsala Universitet  

Om man vill göra bilarna/loken mer personliga så kan man innan man limmar fast sugrören 
slå in förpackningen i ett vanligt A4-papper som eleverna får rita på efter eget bevåg.  
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För att göra ett lok, krävs ytterligare ett halvt mjölkpaket per lok samt en halv 
toapappersrulle. Det halva mjölkpaketet blir en hytt längst bak på loket och den halva 
toapappersrullen sätts längst fram, så att loket ser ut så här:  
	

	

	

	

	

	

	

	

Även det halva mjölkpaketet samt toapappersrullen kan slås in i vanligt vitt papper och 
färgläggas.  
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Bilaga	6	

Draken med de röda ögonen (Lindgren, Wikland 1985) 
• svinhus (s.1): huset där grisarna bor. 
• modersugga (s.1): mammagrisen. 
• späd (s.1): liten. 
• häpen (s.1): förvånad. 
• utrett (s.4): undersöka 
• förtjust (s.4): glad 
• dagligen (s.5): något som händer varje dag. 
• föda (s.5): mat. 
• ljusstumpar och dylikt (s.5): den sista biten på ljuset och andra saker. 
• svälta ihjäl (s.5): om man inte får mat så dör man.  
• enträget (s.5): envist 
• grymta (s.5): det ljud som grisar gör. 
• glodde (s.5): stirra eller titta 
• åstadkomma (s.5): skapa, göra, tillverka 
• belåtet (s.5): nöjd 
• godsaker (s.7): något gott ätbart 
• förtörnad (s.7): arg, sur 
• eftertrycklig (s.7): stark, kraftigt. 
• glödde (s.8): att något lyser, brinner svagt (ser ut som).  
• skulor (s.10): grisars mat 
• erinra (s.10): minnas 
• uppsyn (s.10): ansiktsuttryck, min. 
• halm (s.13): en typ av gräs/material som man där djuren bor. 
• ”Pilutta” (s.14): ett gammalt uttryck som betyder haha. 
• hastigt (s.15): fort, snabbt 
• hage (s.16): ett område med stängsel runt där djuren är när de är ute. 
• motion (s.16): träna, röra sig. 
• underligt (s.18): konstigt, märkligt. 
• solnedgång (s.18): när solen går ned. Jämför med soluppgång. 

 
 
Frågor: 
Varför tror ni pojken blev så häpen när han såg draken första gången? 
Hur får kultingarna i sig mat? Vad äter de? 
Hur kunde barnen veta vad draken äter? 
Vad tror ni att drakar äter? 
Hur tror ni att draken hamnade hos suggan och kultingarna? 
Varför tror ni att draken blev ledsen vissa dagar? 
Varför tror ni draken verkade lycklig när han flög iväg? 
Varför grät inte pojken? 
När kan man känna sig ledsen och sorgsen? 
 
Aktiviteter: 

• Djuren och deras ungar 
- vad heter mamma, pappa och ungar?  
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• Djurens läte 

- hur låter djuren? (det finns flertalet appar till IPad om man söker på animal 
sounds) 

• Sagans fortsättning 
- vad händer med draken när han har flugit iväg? Måla/rita en fortsättning på 
vad som händer sedan.  

• Spratteldrake  
- barnen kan bygga en egen drake, antingen en enklare drake eller en 
spratteldrake (se instruktion).  

• Genus 
- denna uppgift är byggt på frågan: Varför gråter inte pojken?  Här kan man 
samtala runt arbeten och aktiviteter som anses kvinnliga och manliga. Vill man 
arbeta vidare med detta ämne kan biblioteken vara behjälpliga med boklådor. 
	
	

Instruktioner: Drake med rörliga vingar 
 
Material: 
-Tjockt, färgat papper 
-Penna och sudd 
-Färgpennor 
-Sax 
-Häftmassa 
-Jungfruben (två stycken per drake) 
	
	
	
	
	

1. Rita upp delarna enligt mallen och klipp ut (alternativt skriv ut mallen direkt på det 
tjockare pappret; eller skriv ut några mallar, laminera och klipp ut delarna så håller de 
att användas flera gånger) 

2. Sätt ihop huvud och nos med häftmassa och måla ögon, mun och näsborrar. Måla 
mönster på kroppen och svansen. 

3. Gör hål vid markeringarna på kroppen och vingarna (detta bör en vuxen göra, 
beroende på papprets tjocklek går det att göra hål med en vässad penna och sedan 
trycka igenom jungfrubenen). Sätt fast vingarna på kroppen med jungfrubenen. 

4. Sätt fast huvud, armar, fötter och svans med häftmassa och skriv namn. 
5. Vill ni hänga upp drakarna går det utmärkt att knyta fast en bit snöre i en säkerhetsnål 

som man fäster i drakens huvud. 
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Extra:	om	man	vill	går	det	att	göra	draken	till	en	spratteldrake	som	kan	vifta	på	
vingarna.	Då	behövs	utöver	materialet	ovan	även	snöre.	För	att	detta	ska	fungera	krävs	
att	hålen	för	jungfrubenen	är	så	pass	stora	att	de	kan	röra	sig	helt	obehindrat.	Vingarna	
bör	alltså	hänga	neråt	av	sig	själva.	Gör	hål	ovanför	jungfrubenen	på	vingarna	och	trä	en	
tråd	mellan	vingarna.	När	den	är	fastknuten	knyts	ytterligare	en	bit	snöre	fast	i	mitten	
av	tråden	som	går	mellan	vingarna.	När	man	drar	i	snöret	bör	vingarna	åka	uppåt	och	
när	man	släpper	snöret	bör	de	falla	ner	igen.	Detta	kräver	dock	hög	motorisk	förmåga	
hos	eleverna	och	är	därför	främst	lämpligt	med	äldre	elever	eller	i	små	grupper	där	
läraren	lätt	kan	hjälpa	till.	
	

Mall till drakens delar (större version på hemsidan):  
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Bilaga 7 
Jul i Bullerbyn (Lindgren, Wikland, 1963)  

• Sör(gården) (uppslag 1): gammalt ord för söder   
• sparvar (uppslag 2): typ av fågel   
• julkärvar (uppslag 2): knippe av till exempel säd som man satte ut till 

 fåglarna kring jul (jfr med dagens talgbollar/fågelmatare)   
• domherrar (uppslag2): typ av fågel   
• os (uppslag 2): rök/doft   
• (ved)kälke (uppslag 3): en pulka av trä som man kunde dra tunga saker  på   
• julstöket (uppslag 3): rengöring/pyssel för att fixa hemmet till jul   
• (ved)lasset (uppslag 3): lasten (av ved)   
• sparkstötting (uppslag 4): spark (visa gärna bild)   
• snölyktor (uppslag 5): en pyramid av snöbollar med ett ljus inuti   
• ingen vidare (uppslag 7): ingen bra   
• ”… det är sånt man blir gråhårig av...” (uppslag 8): han menar att det  känns 

som om att det går så lång tid att han hinner bli gammal och få grått  hår   
• att lacka julklappar (uppslag 8): metod för att slå in julklappar när det  inte 

fanns tejp (lacket värms upp över en öppen låga så att det smälter lite och så 
droppar man det på pappret där man vill stänga till och låter lacket torka)   

• sylta (uppslag 9): finhackat kött som pressas samman i en form (oftast gris- 
eller kalvkött)   

• lutfisk (uppslag 9): torkad vit fisk som legat i vatten och lut (=frätande 
lösning) bestående av soda och kalk   

• salen (uppslag 10): vardagsrummet   
• krubban (uppslag 10): där man la djurens mat i stallet/ladugården   
• ängsligt (uppslag 10): lite läskigt/obehagligt   
• så mycket värre (uppslag 11): så mycket mer, mer intensivt   
• julottan (uppslag 12): gudstjänst i kyrkan på tidigt på juldagens morgon  (otta: 

tidig morgon)   
• släde (uppslag 12): en vagn med medar (”glidskenor”) som kan glida på  snö   
• fackla (uppslag 12): en bit trä som man tänder eld på och kan hålla i  handen 

för att sprida ljus   
• bjällerklang (uppslag 12): ljudet från en bjällra   
• han hölls (uppslag 13): han var   
• förskräckligt roligt (uppslag 14): jätteroligt 

 
Frågor: 
Varför tror ni att barnen skulle hämta in ved?   
Vad tror ni Anna menar när hon säger att allt är så vackert att hon får ont i  magen? Kan man 

få ont i magen av att något är fint och mysigt?   
Vad tror ni farfar menar med att han kan se inne i huvudet hur granen ser ut?   
Varför var Lisa orolig när hon skulle gå och lägga sig?   
Varför tror ni att Anna och Britta lackade julklapparna?   
Brukar ni äta något speciellt under jul eller någon annan högtid?   
Vad gör man när man rimmar? Kan ni ge exempel på ord som rimmar?   
Titta på bilden på uppslag 10. Ser tomten ut som vi är vana vid? Vad är  annorlunda?   
Varför tror ni att Bosse tyckte att det var lite läskigt när tomten kom?   
Varför åkte de häst och vagn till julottan?   
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Varför tror ni att vi inte har levande ljus i våra julgranar längre?			
	
Aktiviteter: 

• prata om hur man firat jul genom historien (typ ”1000 år till julafton”) 
• prata om allemansrätt (apropå att barnen är ute i skogen och hugger julgranar) – får 

man hugga ner träd hur som helst? 
• lek Blindbock och Hela havet stormar tillsammans – prata om lekens historia, prova 

gärna andra gamla lekar (exempelvis hoppa bock, spela kula osv, externa resurser: 
”De gamla lekarna - ett arv värt att bevara?” 
http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogik/2014/02/24/gamla-lekarna-arv-vart-
bevara, ”Lekar från forntiden” 
http://malmo.se/download/18.72a9d0fc1492d5b743fe46d3/1415172203709/Forntidssl
ingan+historiska+lekar.pdf, ”Lekar och spel i staden” 
http://medeltiden.kalmarlansmuseum.se/niva3/2-5-5.phtml?userid=0, ”Lekar och spel 
på landet” http://medeltiden.kalmarlansmuseum.se/niva3/3-5-5.phtml?userid=0, ”Hur 
lekte barn på medeltiden?” http://norrbottensmuseum.se/media/115932/hur-lekte-barn-
pa-medeltiden_.pdf ) 
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Bilaga	8	
Vår i Bullerbyn (Lindgren, Wikland, 1965): 

• Sör(gården) (uppslag 1): gammalt ord för söder 
• märkvärdig(aste) (uppslag 1): speciell 
• att se efter (uppslag 1): att vakta, till exempel vara barnvakt 
• skrinda (uppslag 3): en liten vagn med fyra hjul och handtag som man kan dra, 

finns på bild i boken 
• dockservis (uppslag 4): består ofta av några små kaffekoppar med fat, kanske 

sockerskål och mjölkkanna, små assietter och kaffekanna 
• barkbåtar (uppslag 5): man använder barkbitar som ramlat av träd för att göra 

små båtar som kan flyta 
• bäcken (uppslag 5): litet vattendrag (jmf med å, flod) 
• slant (uppslag 5): halkade 
• lervälling (uppslag 6): när det är väldigt blött och lerigt 
• klafsar (uppslag 6): gå tungt i något vått så att det låter ”klafs” när man går 
• lindebarn (uppslag 8): bebis 
• bagge (uppslag 10): fårpappa, är pappa till lammen, finns på bild i boken 
• skocken (uppslag 10): flock, samling av djur 
• vedbod(taket) (uppslag 11): ett litet hus där man förvarar veden som man eldar 

med för att den inte ska bli blöt när det regnar 
• tjudrad (uppslag 12): fastbunden 
• lagårdsplan (uppslag 12): gården utanför lagården (som skolgården är utanför 

skolan) 
• (lagårds)gaveln (uppslag 13): en gavel är kortsidan (de två minsta sidorna) på ett 

hus 
• sannerligen (uppslag 13): verkligen/minsann 
• ”Är du från vettet?” (uppslag 13): är du tokig/galen? 
• tar reda på (uppslag 14): hitta 
• skymma (uppslag 15): när solen börjar gå ner och det blir mörkare ute, kan också 

betyda att någonting är i vägen, skymmer något 

 
Frågor:  
Varför tror ni att Olle tycker att Kerstin är det märkvärdigaste som finns? 
Varför får Kerstin inte plocka blommorna i trädgården? 
Vem tror ni har bestämt att man ska gå på vägen och inte i diket? Varför? Vem är det som 
bestämmer saker egentligen? 
Varför hade inte Pontus någon mamma? 
Varför blir Ulrik så arg när Lasse kommer och ska mata Pontus? 
     
Aktiviteter:  

• Leta blommor ute 
               -göra herbarium att ha på väggen i klassrummet (eller göra individuella "vårböcker") 

• Färglägga bilder på vårblommor 
• Vårcollage 

               -prata om och samla vårtecken 
• Prata om processen från frö till blomma 
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               -plantera någon lättskött blomma tillsammans och observera hur den växer 
               -rita blommans kretslopp från frö till att den vissnar 
               -hur sprids frön i naturen? 

• Vilda respektive odlade blommor, allemansrätt 
               -får man plocka blommor varsomhelst? 
               -fridlysta blommor och växter 

• Djur som kommer fram på våren 
                –var har de varit? 

• Djuren och deras ungar 
- vad heter mamma, pappa och ungar? 

• Boken kan fungera som start på temaarbete om våren/årstiderna  
• Utflykter: 

           -4H-gårdarna erbjuder fina omgivningar och ett stort urval av djur (exempelvis 
lammungar på våren):      
              http://www.uppsala4h.se/startsida.asp 
          -Disagården i Uppsala har både enstaka djur och gamla 
byggnader: http://www.upplandsmuseet.se/DISAGARDEN/ 
          -Vallby frilufts museum i Västerås erbjuder roliga aktiviteter för 
skolor:  http://www.vallbyfriluftsmuseum.se/ 
            För att hitta passande utflyktsområde på din ort rekommenderar vi google.se 
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Bilaga	9	
Ronja Rövardotter: 
Kapitel 1: 

• oknytt (s.7): övernaturliga väsen så som spöken, troll, vättar m.m 
• förskrämt (s.7): bli rädda 
• Vildvittror (s.7): ett oknytt som är en blandning av fågel och människa (finns bara i 

denna bok) 
• rövarborg (s.7): en typ av stenslott där rövare/tjuvar/skurkar bor 
• armborst (s.7): en typ av vapen som skjuter pilar 
• skottglugg (s.7): ett fönster eller öppning i borgens vägg som man kan skjuta igenom 
• flocken (s.7): en grupp/ gäng. Flock används bara när det gäller djur 
• tuktade (s.7): uppfostrade eller straffade 
• skraltig (s.8): dålig, krasslig, ranglig 
• rent från vettet av glädje (s.8): så glad att man blir tokig 
• vrångstrupen (s.8): brukar man säga om man sätter något i halsen 
• förundra (s.9): bli förvånad 
• anmärka (s.11): säga, nämna 
• högsätet (s.11): tronen 
• förevisade (s.11): visade upp 
• ätten (s.12): släkten 
• ”pipsvängen” (s.12): ett uttryck för att när något går dåligt eller att någon ska dra åt 

helvetet 
• uråldrig (s.13): väldigt gammal 
• rämnat mitt itu (s.13): gå sönder i mitten 
• avgrund (s.13): ett stort djupt hål 
• rasade som ett vilddjur (s.13): vara väldigt arg 
• tröstegrunder (s.13): saker som kan trösta  
• kolossal (s.13): väldigt stor 
• dass(kammare) (s.14): dass = toalett, kammare = rum 
• fjolliga (s.14): fåniga, löjliga 
• mjukare i nyporna och finare i fasonerna (s.14): att man beter sig bättre och är mer 

försiktig 
• nävar (s.15): händer 
• fumlig (s.15): klumpig  
• utan like på jorden (s.15): det finns ingen på jorden som är lika som hon/han 
• ärkefiende (s.15): någon som är ens värsta fiende 
• legat i luven på varandra (s.15): bråkat 
• hederligt folk (s.15): människor som inte gör något olagligt (tjuvar, rövar osv) 
• bergpasset (s.16): en öppning i ett berg som man kan åka igenom 
• fora (s.16): en stor vagn som dras av hästar 
• häpnade (s.16): blev förvånad 
• tossingar (s.17): galningar, tokiga 
• grann (s.17): vacker, fin 
• raggiga skinntossor (s.17): trasiga tofflor av skinn 
• fått råda (s.17): fått bestämma 
• älven (s.18): vattendrag, jämför med bäck och flod 
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Kapitel 2. 
• tjärn (s.20): liten skogssjö 
• bli från vettet (s.21): bli galen 
• nalkades (s.23): närmade sig 
• mässade (s.23): rabblade, sjöng, talade 
• sällsam (s.23): märklig, underlig 
• bloss (s.24): fackla, ljus 
• dräper er (s.25): dödar er 
• tvärbrant (s.26): avgrund 
• rände (s.26): sprang omkring 
• härden (s.27): kan betyda både eldstad eller hemmets centrum/hjärta 
• skrin (s.27): liten ask eller låda 
• fähund (s.27): en skurk, buse, drummel, usling 
• knektar (s.27): en typ av soldat 
• trindskallar (s.28): dumskallar 
• oåtkomlig (s.28): något man ej kan nå, eller något som är stängt 
• sovbänk (s.29): typ av säng 
• förhängen (s.29): användes som avskärmare istället för väggar i exempelvis sovrum 
• fröjd (s.29): glädje 
• klösa (s.29): riva 
• galnades (s.31): vara galna 
• kunna sätta över den (Helvetesgapet) (s.32): hoppa över 

 
Kapitel 3. 

• oerhörda(s.34): enorm, obeskrivliga, väldiga, otroliga 
• pintjock (s.34): tjockt av någonting (här av rövare) 
• lymmel (s.35): buse 
• storkna (s.35): tappa andan, nästan kvävas 
• från vettet av raseri (s.35): att man blir riktigt arg 
• jämrade sig (s.35): ojade sig, klagade, gnällde 
• flöja (s.35): flyga över, hoppa över 
• ge på trynet (s.36): slå till någon 
• i vanvett och ursinne (s.39): göra något av ilska 
• evinnerliga (s.39): eviga 
• kräng på dig den här (s.40): ta på dig den här… 
• nöjsamt (s.42): roligt, trevligt 
• ölstånkor (s.43): typ av ölglas/mugg av trä 
• mörare (s.44): mjukare 
• spasserande (s.45): gående 
• maka på er (s.45): flytta på er 
• vrångt (s.47): fel 

 
Kapitel 4 

• domderar (s.48): ryter, bråkar 
• särken (s.49): underklänning 
• kolt med hosor till (s.49): ett plagg man har över underklänningen samt en typ av 

byxa som bars på medeltiden 
• manade på (s.49): drev på, skyndade på 
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• grämde (s.49): sörjde över, var ledsen över 
• ärkemickel (s.50): ärkefiende, ens värsta fiende 
• testar (hårtest) (s.50): tussar eller slingor av håret 
• övermåttan (s.50): enormt, kollosalt  
• änka (s.50): en kvinna som varit gift men mannen har dött 
• mej veterligen (s.52): vad jag vet 
• hurrilen (s.53): en smäll 
• smädat (s.54): hånat, retat någon 
• tiga (s.56): vara tyst 
• tampen (s.57): slutet av snöret/repet 
• vägmärken (s.58): saker som man känner igen och gör att man känner igen sig 
• de underjordiska (s.60): de som bor under jorden, ett väsen 

 
Kapitel 5  

• högfärdades (s.63): var stolt/skrytig 
• häver ut dig (s.65): kastar ut dig 
• rövarbyke (s.67): rövargäng 
• stigmän (s.67): annat ord för rövare, tjuv 
• äntra upp (s.68): klättra upp 
• kivades (s.68): bråkade, retades 
• innerligt avskydde (s.68): verkligen ogillade 
• vildhäst (s.69): en häst som inte har någon ägare 
• tämja (s.69): göra tam (till ett husdjur) 
• skare (s.71): översta delen på snön som är hård som en skorpa 
• bergknalle (s.71): klippa, berg, kulla 
• kava sig upp (s.71): krypa upp 
• jordkula (s.72): en bo under marken 
• mödosamt (s.78): jobbigt 
• ”söstra mi” (s.79): min syster 
 

Kapitel 6. 
• spådde rätt (s.80): gissade rätt 
• dråsade (s.80): ramlade 
• skottade (s.80): tog bort snö med en stor spade 
• förundran (s.81): förvåning, överraskning 
• kry igen (s.82): frisk igen 
• (får)kätte (s.82): bås, box som djuret bor i 
• bestyr (s.82): arbete 
• aspkärvar (s.83): högar/buntar med grenar från ett aspträd 
• fårfioler (s.83): en del av fåret som man äter 
• i bädden (s.83): i sängen 
• förbittrad (s.84): arg, rasande 
• kånka (s.84): bära 
• folk och fä (s.84): människor och djur 
• stenflis (s.86): små stenbitar 
• tankfull (s.87): full av tankar 
• ämbar (s.87): hink 
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• obeveklig (s.89): sträng, omedgörlig (vill inte lyssna på andra) 
• illslug (s.90): slug, lömsk 

 
Kapitel 7. 

• hornlykta (s.93): ett horn från ett djur som man fyller med fett (talg) från djuret som 
fungerar som stearin 

• bingarna med mjöl (s.95): tunnorna, lådorna med mjöl 
• koppar(hjälm) (s.97): koppar är en röd metall och Birk har rött hår 
• visthuskammare (s.98): en typ av skafferi eller matbod 
• rika krämare (s.98): ett lite fulare ord för en rik köpman/affärsman 
• frikostighet (s.99): man bjuder och är generös, givmild 
• dagsmeja (s.101): solen gör att snön smälter fast det är kallt, slask, töar i solen 
• tvaga sig (s.101): tvätta sig 
• ansa hår och skägg (s.102): klippa hår och skägg 
• bykte (s.102): tvättade 
• skrudad (s.102): klädd 

 
Kapitel 8. 

• hemmavid (s.104): runt hemmet 
• beta (s.107): äta gräs 
• glänta (s.108): en öppen yta i skogen  
• gnägget (s.108): ljudet som hästar gör 
• hingst(föl) (s.109): ett föl (en hästunge) som är kille/hane 
• tjudra (s.109): binda 
• vrenskas (s.109): streta emot 
• särdeles (s.110): mycket bra 
• kuvat (s.111): besegrat 
• modfällda (s.113): dystra, sorgsna 
• fogden (s.114): någon som såg till att saker skedde på rätt sätt, kungens man 

 
Kapitel 9 

• dvala (s.116): sömn, medvetslös 
• sorgmodigt (s.116): sorgset 
• frejdig (s.116): modig, glad 
• osämja (s.116): fiender, vara ovänner 
• förgrymmad (s.117): arg 
• era våp (s.117): era mesar 
• käbbla (s.117): smågräla, småbråka 
• simpelt (s.118): enkelt 
• okvädas (s.126): hånas 
• brydsamt (s.127): besvärlig 
• obegripligt (s.128): något som inte går att förstå 

 
Kapitel 10 

• triumf (s.132): seger 
• fiendens avkomma (s.133): fiendens barn 
• tigande (s.132): tyst 
• ängslats för dig (s.132): varit orolig för dig 
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• avmagrad (s.134): någon har blivit smalare av att inte äta 
• spärrat in (s.135): låst in, stängt in 
• bylte/packning (s.135): paket med ens tillhörigheter 
• förundrat (s.135): förvånat 
• outhärdligt (s.136): något som man inte står ut med 
• makalös (s.136): otrolig 
• hindrad (s.138): stoppad 
• krökte (s.139): svängde 
• trolska (s.139): magiska 
• furor (s.140): tallar 
• kärr (s.140): träsk 
• porsen (s.140): en liten buske med starkt doftande blad 
• gölar (s.140): skogssjö 
• uråldrigt och sorgesamt (s.140): gammeldags och sorgligt 
• halstrat (s.140): grillat 

 
Kapitel 11 

• granrisbädd (s.145): säng/sovplats av grankvistar 
• blossande röd (s.146): flammande/glödande röd 
• pyrde (s.146): rök eller glödde svagt 
• ämbar (s.148): hink 
• bryne (s.148): en slipsten som man vässar knivar och verktyg med 
• kittel (s.148): kastrull 
• spjut (s.148): lång pinne med en vass spets frampå 
• kava sig… (s.149): krypa, hasa, kravla 
• illdåd (s.151): brott, brottslig/dålig gärning 
• sladder (s.151): skvaller 
• gruva sig (s.151): oroa sig 
• skymma (s.151): börja bli mörkt på kvällen 

 
Kapitel 12 

• muntert (s.154): glatt 
• kvistat av (s.156): tagit bort alla kvistar på ett träd 
• morsk (s.156): orädd, modig 
• skanken (s.156): benet 
• förbittrat (s.157): argt 
• dödsångest (s.161): rädsla att dö 
• skri (S.161): skrik 
• sto (s.161): en hästflicka/hona 
• bringa (s.162): bröstet 
• märren (s.162): honhäst, sto 
• juvret (s.165): hästens bröst som ger mjölk, mjölkproducerande spenar 

 
Kapitel 13. 

• okynnigt (s.169): busigt 
• hästman (s.169): hästens hår 
• omåttligt (s.170): överdrivet 
• kollriga (s.173): galna, tokiga 
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Kapitel 14. 

• salighet (s.179): lycka 
• rättmätiga (s.181): rätt enligt lag 
• tryter (s.182): tar slut, minskar 
• skyggade (s.184): drog sig undan 
• skylande (s.187): döljande 

 
Kapitel 15. 

• dibarn (s.192): barn som ammar 
• folkvett (s.192) hur man uppför sig 
• rämna (s.193): rasa, gå sönder 
• skickebud (s.196): någon man skickar meddelanden med 
• förebrå (s.196): anklaga eller skylla på 

 
Kapitel 16. 

• pinande envist (s.201): plågsamt envist 
• rimfrost (s.202): frost, tunn ishinna 
• kvillra (s.207): pipa, kvittra 
• vanvettiga påfund (s.210): tokiga idéer 
• bykkaret (s.211): badbalja, badtunna 

 
Kapitel 17. 

• käxande (s.214): småtjatande 
• tvekamp (s.215): två som slåss om makt 
• olycksbud (s.216): dåliga nyheter 
• styrkemätning (s.218): mäta vem som är starkast 
• utröna (s.218): ta reda på 
• bedyra (s.219): lova 
• skrevet (s.219): mellan benen 
• gästabud (s.222): en fest 
• präktigt gille (s.222): en riktig fest 
• en ed (s.223): man lovar något, ett löfte 
• förgätet (s.223): bortglömt 
• gemak (s.225): rum, sal 
• råskinn (s.227): busar 

 
Kapitel 18. 

• ensliga (s.229): ensamma  
• skildrade sina dåd (s.229): berättade vad de gjort 
• jordsatte (s.232): begravde 
• rovlystna (s.234): de som bara vill ha 

 
Frågor: 
Kapitel 1. 
Varför tror ni rövarna blev så tysta när Mattis berättade att det blev en flicka? 
Vad betyder det att hålla någons hjärta i sina händer? 
Varför skulle Borka bli så avundsjuk på att Ronja fötts? 
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Varför tycker inte Mattis om att Ronja ska ge sig ut i skogen? 
Vad är Helvetesgapet? 
Varför vrålade Mattis när Ronja frågade vad som skulle hända ifall hon föll ned i 
Helvetesgapet? 
 
Kapitel 2. 
Hur skulle ni känna om ni vaknade upp i en mörk skog? 
Varför tror ni att Ronja inte var rädd? 
Varför skulle man inte vara rädd i Mattisskogen? 
Varför tror ni att Mattis och Lovis inte berättade för Ronja var rövarna fick alla saker ifrån? 
Vad tror ni det betyder som Lovis kallar Ronja? Åsknattsbarn, vittranattsbarn och vildtoring.  
Varför blev Ronja så glad över att se pojken vid Helvetesgapet tror ni? 
 
Kapitel 3. 
Varför blev Ronja så arg på Birk? 
Varför tror ni att Ronja räddade Birk fast hon var så arg på honom? 
Tycker ni att hon gjorde rätt som räddade honom? 
Vad menar Lovis när hon säger ”Om du fått löss i din päls så hjälper det inte att ligga och 
gny, utan gör nått åt det istället”? 
 
 
Kapitel 4. 
Vad tror ni det betyder när Mattis säger ”sluka er gröt som om elden vore lös”? 
Varför tror ni att Borka och Mattis inte fick leka när de var små? 
Varför tror ni att Birk räddade Ronja från de underjordiska i skogen? 
 
Kapitel 5. 
Varför vill Mattis inte svara på frågan ”vad är det du har tagit utan att fråga”, tror ni? 
Varför vill inte Ronja bli rövarhövding? 
Vad var det som Rumpnissarna använde Ronjas fot till? 
Varför tror ni att Ronja vill att Birk ska vara hennes bror? 
 
Kapitel 6. 
Varför blir Mattis så rädd när Ronja är sjuk? 
Tycker ni att Ronja gör rätt som ljuger för Mattis om att hon träffar Birk? 
Varför vill Ronja så gärna träffa Birk tror ni? 
 
Kapitel 7. 
På vilka sätt kunde man märka att Birk inte hade ätit på länge? 
Varför tror ni att Ronja fick dåligt samvete för att Borkarövarna inte hade någon mat? 
  
Kapitel 8. 
Vad betyder det att man springer vintern ur kroppen? 
  
Kapitel 9. 
Hur tycker ni att Mattis är som person nu? Stämmer det med det som ni tyckte innan? 
Varför tror ni att Mattis fångar Birk och beter sig på elakt emot honom? 
Varför tror ni att Mattis säger att han inte har något barn? 
Skulle ni ha gjort samma sak som Ronja och hoppat, eller vad skulle ni gjort? 
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Kapitel 10. 
Hur tror ni att Undis och Lovis kunde se att det fanns vänskap mellan Birk och Ronja? 
Varför tror ni att Mattis inte följde med för att lämna Birk och få tillbaka Ronja? 
Varför tror ni att Birk och Ronja känner att de måste flytta till Björngrottan? 
Hur hade ni gjort? Kunde de lösa denna situation på något annat sätt? 
 
Kapitel 11: 
Vilka saker var det som var viktigast för ett liv i skogen? 
 
Kapitel 12: 
Vad hade ni gjort om ni hade hittat kniven som Birk gjorde? Hade ni letat upp Ronja eller 
gjort som Birk? 
Märren förlorade sitt föl, tror ni att djur blir ledsna som oss människor? 
Birk säger till Ronja: Du är värd mer än tusen knivar…, vad kan det betyda tror ni? 
 
Kapitel 13: 
Varför tror ni att Lia inte längre vill bli mjölkad? 
Varför tror ni att Lill-Klippen väntar på dem? 
 
Kapitel 14: 
Kan man få reda på i texten hur gammal Ronja och Birk är? 
Varför blir Birk så tjurig när Lill-Klippen vill att Ronja ska komma hem? 
 
Kapitel 15: 
Varken Lovis eller Lill-Klippen var arga på Ronja för att hon rymt. Hur kommer det sig tror 
ni? Hur skulle era föräldrar vara om ni rymde? 
Tyckte ni Birk gjorde rätt som inte ville hälsa på Lovis? Varför ville han inte det tror ni? 
Varför vill Birk att Ronja ska tillbaka till Mattisborgen till vintern? 
 
Kapitel 16: 
Varför tror ni Birk går med på att följa med Mattis och Ronja hem? 
Varför tror ni att Mattis låter Birk komma till Mattisborgen fast det är hans fiendes son? 
 
Kapitel 17: 
Tycker ni att det är en bra ide att Borkarövare och Mattisrövare slår sig ihop? Varför tycker ni 
eller inte tycker det? 
Fanns det något annat sätt de hade kunnat bestämma vem som skulle bli hövding? 
 
Kapitel 18: 
Vilka förväntningar hade barnen på boken? Vad tyckte de om boken? Vilken av karaktärerna 
gillade de bäst? 
	
Aktiviteter: 

• Mattisborgen 
- Måla eller rita Mattisborgen. Som scaffolding för eleverna kan man först tala i klassen vad 
man har fått veta om Mattisborgen. 
 

• Serietidning eller saga. 
- Rita/skriv utifrån boken vad eleverna tror kommer hända när Ronja ger sig ut i skogen (kap 
1). 
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• Oknytt 
- Rita/måla eller skriva hur man tror att de oknytt som namnges i kapitel 1 ser ut. Vildvittror 
och grådvärgar. 
- Kan barnen komma på oknytt som man talar om idag? 

 
• Vargsången 

- Sjung Vargsången tillsammans med eleverna (sångtexten finns bifogad). Man kan söka på 
både gitarr och pianonoter på Internet. På ”Youtube” kan man höra originalsången till filmen. 

 
• Saga 

- Barnen kan skriva en saga om hur de tror att Mattisrövarna kommer gå tillväga för att få bort 
Borkarövarna ur Norrborgen. 

 
• Karaktärsbeskrivningar 

- Barnen skriver hur de tycker att Ronja, Mattis, Lovis och Birk verkar vara som personer. 
När klassen sedan läst flera kapitel kan man gå tillbaka till dessa och se om elevernas 
uppfattning har ändrats. Detta kan man även göra tillsammans i en tankekarta som sedan fotas 
och sparas. 

 
• Djurens skog 

- i boken (kap 4) pratar Birk om att Mattisskogen är djurens skog. Vad finns det för djur i våra 
svenska skogar och hur beter man sig när man är i skogen? 
- allemansrätten kan man tala om tillsammans med eleverna och om vad man får göra och inte 
göra. På naturvårdverkets hemsida finns det både informationsfilmer för barn, tips på 
tipspromenadfrågor samt information: 
 http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial 

 
• Höstskog 

- hur ser Mattisskogen ut på hösten (kap 5)? Låt eleverna måla med vattenfärg en höstskog 
där de även kan måla/rita in figurer från boken. 
- hur ser skogen ut på hösten? Vart tar djuren vägen när det börjar bli kallare? Vilka färger 
finns i skogen? Vad händer med löv och växter? 

 
• Hjälpande vänner 

- i boken hjälper Ronja och Birk varandra många gånger. Gör en lista/tankekarta på de gånger 
då de har hjälp varandra. 
- vad är vänskap och hur ska man vara mot varandra när man är vänner? Arbeta med skolans 
värdegrund för att tala om vad ni bestämt på er skola. 
- i Barnkonventionen finns många bra punkter för vilka rättigheter barn har vad gäller 
trygghet och levnadsstandard. Hur kan eleverna följa dessa punkter för att bli bra kompisar? 
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#fullt 

 
• Björngrottan 

- i kapitel 10 flyttar Birk och Ronja ut i Björngrottan. Eleverna kan rita Björngrottan och hur 
de skulle inreda grottan om de skulle flytta dit. Låt fantasin flöda men endast naturmaterial 
kan användas då de bor i skogen. Exempelvis sten som bord m.m. Om man vill utvidga denna 
aktivitet kan man gå på utflykt till någon skog där barnen antingen kan bygga egna 
utomhushem med hjälp av naturen eller ta med naturmaterial som de kan skapa små 
Björngrottor av i klassrummet. 
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• Skalle- Pers hemlighet 
- vad var det som grådvärgen hade visat för Skalle-Per? Eleverna kan rita/måla/skriva vad de 
tror att hemligheten var. 
 

• Filmen om Ronja Rövardotter 
- Låt eleverna få se filmen om Ronja Rövardotter och sedan skriva en recension av filmen. 
Var allt som i boken? 
- På www.youtube.se finns klipp på tecknade Ronja Rövardotter som anime. Vad tycker 
barnen om denna film jämfört med boken och originalfilmen? 
 
	
Vargsången 
Vargen ylar i nattens skog, 
han vill men kan inte sova. 
Hungern river hans vargabuk, 
och det är kallt i hans stova. 
Du varg, 
Du varg, 
Kom inte hit, 
Ungen min får du aldrig (x 2) 
 
Vargen ylar i nattens skog, 
han ylar av hunger och klagan. 
Men jag ska ge`n en grisasvans, 
sånt passar i vargamagar. 
Du varg, 
Du varg, 
Kom inte hit, 
Ungen min får du aldrig (x 2) 
 
Vargen ylar i nattens skog, 
och hittar sig inget byte. 
Men jag ska ge`n en tuppakam, 
att stoppa ner i sitt knyte. 
Du varg, 
Du varg, 
Kom inte hit, 
Ungen min får du aldrig (x 2) 
 
Sov, mitt barn, i bädden hos mor, 
låt vargen yla i natten. 
Men jag ska ge`n en hönsaskank, 
om ingen annan har tatt`en. 
Du varg, 
Du varg, 
Kom inte hit, 
Ungen min får du aldrig (x 2) 
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Bilaga 10 
Mio min Mio (Lindgren, Wikland, 1954): 
Kapitel 1: Han färdas genom dag och natt 

• ordonnans: (s.7) budbärare, sändebud 
• modellflygplan: (s.9) ett flygplan i miniatyr som man kunde köpa som 

byggsats och bygga ihop själv 
• luns: (s.9) klumpeduns, någon som är klumpig 
• slusk: (s.9) smutsig (ovårdad), lat person 
• godsaker: (s.9) godis 
• märkvärdigt: (s.10) speciellt/märkligt/intressant 
• kilade: (s.10) skyndade/småsprang 
• glänste: (s.10) blänkte/glittrade/sken 
• färdas: (s.11) resa, åka 
• gyllene: (s.11) något som är gjort av guld/glänser som guld 
• närapå: (s.12) nästan 
• skumt: (s.12) halvmörkt/mörkt 
• ta mig till: (s.12) göra 
• pilsner(flaska): (s.12) öl 
• proppat in: (s.12) stoppat in/tryckt in 
• Arabien: (s.14) området på Arabiska halvön (Saudiarabien, Jemen, Oman, 

Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain och Kuwait; ibland även Syrien, 
Jordanien och Irak; ne.se; visa gärna på karta) 

• träpluggen: (s.14) en kork/propp av trä, antagligen en liten träbit som fick 
plats i flasköppningen 

• brusande/brus: (s.14) ljud som t.ex. en stor fors (demonstrera gärna 
genom film/inspelning) 

• behagat: (s.15) tilltalat/tillfredsställt/gjort nöjd 
• sjöng och dånade: (s.15) menas att det lät mycket 
• sprakade: (s.16) knastra/knattra/gnistra 
• famn: (s.16) öppna armar (visa gärna) 
• skimrade: (s.16) glänsa/glittra/glimma 
• underrätta: (s.17) tala om för, meddela 
• måtte: (s.18) måste  

Kapitel 2: I rosengården 
• oerhört (oerhördaste) (s.20): fantastiskt 
• ett dussin (s.20): tolv stycken 
• grym(me) (s.20): elak/hemsk 
• afton(en) (s.20): kväll 
• silverpopplar (s.21): en art av lövträd (poppelsläktet, visa gärna bild; för 

fakta om olika växter och träd se gärna: 
http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html) 

• berghäll (s.21): klippa 
• törnrosor (s.21): annat namn för Stenros, en rosbuske med grova taggar  
• gök (s.21): typ av fågel (låter ”ko-ko”) 
• strömmar (s.21): floder/älvar 
• dystert (s.23): nedstämt/sorgligt/deprimerande 
• slingrande (s.24): ringlande (ge gärna exempel) 
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• allvarsammare (s.25): allvarlig/tankfull 
• ryka ihop (s.26): bli osams 
• ”det var så sant” (s.26): just ja 
• bud (s.26): meddelanden 
• vitt och brett (s.26): vida/överallt 
• vrån (s.26): hörnet 
• gaveln (s.27): kortsidan på en byggnad (förklara gärna med hjälp av en 

rektangel) 
• snår (s.27): risiga, täta buskar 
• pilar (s.27): en typ av träd med långa, smala blad (visa gärna bild) 
• ”nappade till sig” (s.28): tog, snodde 
• ängslig (s.28): orolig/nervös/rädd 
• ”la vi av i språng” (s.29): sprang vi 
• skymma (s.30): när solen börjar gå ner och det blir mörkare ute, kan också 

betyda att någonting är i vägen, skymmer något 

Kapitel 3: Miramis 
• gyllenmanen (s.32): en man (hästhår) av guld 
• gyllenhovarna (s.32): hovar av guld 
• bryggarhäst (s.32): häst som drog bryggeriernas vagnar 
• bryggeriskjutsen (s.32): vagnen som bryggerihästen drog, körde ut öl till 

affärerna 
• kolossalt (s.33): väldigt mycket 
• söl (s.33): långsamhet 
• ”ja vars” (s.34): ”rätt så”/ganska  
• språng (s.34): hopp/skutt 
• trofasta (s.35): trogen/lojal/pålitlig 
• frimodigt (s.36): orädd/öppet 
• tyglar (s.36): de remmar man styr en häst med, sitter fast i bettet i hästens 

mun (visa gärna) 
• kvickt (s.36): snabbt 
• bortom (s.36): på andra sidan av/bortanför 
• ”flög fram” (s.36): de red väldigt snabbt 
• klara (s.37): genomskinliga/rena 
• vallpojke (s.37): pojke som vaktar en flock djur, herde/boskapsskötare 
• täljde (s.38): skar med kniv 
• herdarna (s.38): personer som vaktar boskap som betar 
• betesmarkerna (s.38): ängarna/mark där boskap betar som ofta ligger 

ganska långt från husen 
• ”kallar på dig” (s.40): anropar/vill att du ska komma till mig 
• vinddrag (s.41): vindil/när vinden blåser på en 
• rykta (s.41): när man borstar/sköter en häst 
• ”aktare” (s.41): (i bokens betydelse) ”du skulle bara veta” 

Kapitel 4: Bryr stjärnor sig om, ifall man spelar för dem? 
• dagen därpå (s.43): nästa dag 
• karavan (s.45): lång rad av till exempel människor och djur 
• bräkte (s.45): som fåren låter (”bäää”) 
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• skojig (s.46): rolig 
• knaprigt (s.46): frasigt/torrt 
• källa (s.49): ett ställe där vatten kommer upp ur jorden/vattenhål 
• svepa (s.49): vira in sig i 
• daggen (s.50): fukt/vattendroppar som bildas när vattenångan i luften kyls 

ner om kvällen/natten 
• invid (s.52): bredvid 
• stump (s.53): kort bit/litet stycke 

Kapitel 5: Brunnen som viskar om kvällen 
• belåten (s.56): nöjd 
• gryning(stimmen) (s.56): när solen börjar gå upp 
• svindel (s.56): när man blir yr i huvudet av att vara högt upp 
• avgrund (s.57): stup/bottenlös klyfta 
• tumlade (s.57): föll/ramlade 
• skyarna (s.59): molnen 
• grönskande (s.59): ett ställe med mycket gröna växter och träd 
• lund (s.59): skogsdunge (i lövskog) 
• minsann (s.60): faktiskt/verkligen 
• gläfste (s.60): tjafsade 
• bekant (s.60): vän 
• snyting (s.60): smocka/slag 
• inte lönt (s.60): inte värt det 
• häpen (s.61): förvånad, överraskad 
• ledsamt (s.63): sorgligt 
• inte…ett dugg (s.64): inte något 
• sägner (s.64): sagor/legender 
• lågor (s.68): en eldslåga (visa gärna med bilder) 

Kapitel 6: Han red genom Dunkla skogen 
• dunkla (s.69): mörk/mystisk 
• blek (s.69): vitaktig i ansiktet (ge gärna exempel/visa bilder) 
• eländig (s.69): ynklig/kraftlös 
• klå (s.69): vinna över/spöa 
• bakbunden (s.69): fastbunden på ryggen, i detta fall ”med ena handen 

bakom ryggen” 
• sorgsen (s.70): ledsen 
• ”vill inget illa” (s.71): är inte farlig 
• rusade (s.71): sprang 
• ingen konst (s.72): lätt 
• evig (s.72): oändlig/utan slut/bestående 
• förfärligt (s.73): hemskt 
• lummiga (s.74): med många löv (lövrika) 
• hopen (s.74): gruppen/flocken 
• satte iväg (s.74): sprang iväg 
• fålar (s.77): hästar 
• med ens (s.77): direkt, på en gång 
• lindar (s.77): en typ av träd 
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• aspar (s.77): en typ av träd 
• vävde/väver (s.78): göra tyg av trådar (visa gärna bild på vävstol osv) 
• gossarna (s.79): pojkarna 
• gnolade (s.79): nynnade, sjöng 
• purpur (s.79): rödlila/rödblå färg (visa gärna exempel) 
• entonigt (s.79): uttryckslöst, entonigt (ge gärna exempel) 
• sörjde (s.81): var ledsen/saknade 
• strida (s.81): slåss 
• förtvivlad (s.83): mycket olycklig/desperat 
• drill (s.83): fågelsång/kvitter 
• planterade (s.84): satte plantor i jorden 
• fodrade (s.84): klädde insidan av manteln med ett annat tyg (ge gärna 

exempel) 
• ”steg till häst” (s.85): hoppade upp på hästens rygg 

Kapitel 7: De förtrollade fåglarna 
• mörknade (s.86): blev mörkare 
• kala (s.86): tomma/öde, om det är om träd: utan löv 
• krökte (s.86): svängde 
• skalv (s.86): skakade/darrade 
• tätnade (s.87): tjocknade 
• sken (s.87): när en häst springer i panik 
• ödsligaste/ödsliga (s.88): öde/tomma/ogästvänliga 
• kretsade (s.88): röra sig runt något 
• borg (s.88): fästning/slott 
• jämra sig (s.90): klaga/gnälla/stöna 
• snavade (s.90): snubblade 
• ruckel (s.90): ett dåligt, fallfärdigt hus som nästan ramlar ihop 
• nystan (s.93): boll 
• pliriga (s.93): ihopknipna/kisande (ge gärna exempel) 
• kravlade (s.93): krypa/kräla 
• spejare (s.93): spioner 
• mista (s.93): förlora något 
• förråder (s.94): sviker/avslöjar 
• intill (s.96): nära eller bredvid 

Kapitel 8: I Döda skogen 
• klängde (s.99): kravlade/klamrade sig fast/hängde 
• betsel (s.100): det som hästar har runt huvudet när man rider (visa gärna 

bild) 
• kusliga (s.100): hemska/skrämmande/otäcka 
• ”Jag ångrade mig så förskräckligt” (s.100): Jag ångrade mig så mycket 
• förgöra (s.100): döda/utplåna 
• inbillade (s.100): hittade på 
• årorna (s.102): det man använder för att ro en båt, paddlar 
• årslagen (s.102): varje tag de tar med årorna 
• knotiga (s.104): knöliga/ojämna 
• förvillade (s.104): vilsna 
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• ”sedan var allt förbi” (s.106): sedan var allt slut/över 
• (träd)stam (s.106): den stora ”mittendelen” på ett träd som alla grenar 

sitter på 
• ihålig (s.106): tom/urholkad (ge gärna exempel) 
• frätt (s.107): löst upp/förstört (ge gärna exempel på vad frätning innebär, 

skillnad mot att ”bara” förstöra till exempel) 
• hovslag (s.108): ljudet av hästhovar 
• jordkula (s.109): en håla/grotta i jorden 
• silade (s.109): sipprade/rann sakta 
• gruvliga (s.110): fasansfulla/förfärliga 

Kapitel 9: Den djupaste hålan i det svartaste berget 
• gav efter (s.114): (i bokens betydelse) öppnade sig 
• rasade (s.114): var ursinniga/väsnades 
• håla (s.114): grotta 
• gångarna (s.115): tunnlarna 
• grenade…ut (s.115): delade sig i flera 
• vägskälet (s.117): korsning/en plats där tunnlarna delade sig 
• kuslig (s.117): läskig, skrämmande 
• hånade (s.117): drev med/skrattade åt/förlöjligade 
• skrovliga (s.118): ojämna/knöliga/grova 
• lyddes (s.120): lyssnade 
• ”Det gör detsamma” (s.120): det spelar ingen roll 
• fladdrade (s.121): flimrade 
• smedja (s.121): där smeden jobbar 
• städ (s.121): det smeden använder som underlag när hen ska hamra ut 

uppvärmd metall (visa gärna bild) 
• karl (s.121): man 
• sotig (s.121): täckt av sot från elden 
• buskiga (s.121): med långa, tjocka hårstrån 
• förundrad (s.121): överraskad/förvånad 
• raseri (s.123): stark ilska/ursinne 
• nävar (s.124): händer 
• knogarna (s.124): (ge exempel, visa på händerna) 
• slägga (s.124): stor hammare (visa gärna bild och jämför med en vanlig 

hammare) 
• dyrbaraste (s.126): värdefullaste 

Kapitel 10: En klo av järn 
• glugg (s.128): litet fönster 
• gjorde loss (s.128): (i bokens betydelse) lossade båten från där den var 

fastgjord 
• vik (s.128): en del av en sjö eller ett hav som buktar in i land (visa gärna 

bild) 
• båtlängder (s.128): en båtlängd=längden på en båt 
• slungade (s.129): kastade/slängde/vräkte 
• rev i (s.131): slet i 
• rasande (s.131): våldsamma 
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• inte lönt (s.131): inte värt det 
• svallande (s.131): böljande 
• skyhögt (s.131): väldigt högt/gigantiskt 
• bräcklig (s.131): ömtålig/något som lätt går sönder 
• redlös (s.132): omöjlig att styra 
• rev (s.132): klippor i havet eller sjön som kan ligga helt under vattnet eller 

sticka upp ovanför ytan 
• kluckade (s.132): skvalpa (ge gärna exempel med hjälp av vatten i en 

flaska eller liknande) 
• skrevor (s.134): sprickor/små klyftor i berg 
• utsprång (s.134): utskjutande del/avsats 
• haka (fast) (s.134): (i bokens betydelse) hålla fast i 
• avsats (s.134): utskjutande del/utsprång 
• bloss (s.135): en slags fackla, en bit trä som man tänder eld på och kan 

hålla i handen för att sprida ljus 
• svärm (s.136): flock 
• tisslade och tasslade (s.136): viskade 
• gångjärn (s.137): det som till exempel en dörr hänger på (visa gärna) 
• vindeltrappa (s.137): spiraltrappa (visa gärna bild) 
• störtar (s.140): ramlar 

Kapitel 11: Ett farligare svärd såg jag aldrig i min borg 
• slungade (s.145): kastade 
• singlade (s.145): föll/virvlade 
• synade (s.146): tittade på 
• väpnare (s.147): en riddares tjänare 
• ”sju och sjuttio” (s.147): 77 
• bevaka (s.147): vakta 
• föstes (s.148): knuffade framför sig (visa gärna) 
• grova (s.148): tjocka/kraftiga 
• klingade (s.150): lät/ekade 
• värkte (s.151): gjorde ont 
• på nytt (s.151): igen 
• slutna (s.151): stängda 
• skaver (s.153): skrapar/något som är obekvämt 
• raska (s.156): snabba 
• snitt (s.156): hugg 
• fästet (s.157): handtaget 
• fruktan (s.158): rädsla 
• skrumpet (s.158): rynkigt/skrynkligt 
• ljungade (s.158): dundra 
• utan barmhärtighet (s.158): grymt/brutalt/skoningslöst 
• fönsterbrädet (s.160): (visa gärna) 
• drillade (s.160): sjöng/kvittrade 

Kapitel 12: Mio, min Mio 
• ruskig (s.162): läskig 
• ödsligt (s.162): tomt 
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• påle (s.163): stolpe/stock 
• stenhäll (s.164): klippa 
• ”gå dig väl” (s.170): gå bra, att du skulle lyckas 
• skära (s.170): rosa 
• aplarna (s.172): äppelträden 
• sprängde (s.174): galopperade/red snabbt 
• skallade (s.174): ekade/dånade 
• ond (s.178): arg 

 
Frågor: 
Kapitel 1: 
Vad betyder det att gråta efter någon? 
Hur tror ni att Bosse/Mio kände sig när han satt ensam på parkbänken? 
Vad skulle du ha velat ha för belöning av anden? 
 
Kapitel 2: 
Vad betyder att äta så att man kan spricka? 
Varför blev Mio orolig att hans pappa skulle tycka att han skrattade för högt? 
 
Kapitel 3: 
Varför tror ni att Mio låtsades att Kalle Punt var hans häst? 
 
Kapitel 4: 
Vad menar Nonno och Jum-Jum med att vägen blir kort om de spelar när de går? 
Varför har Mio aldrig sett en livs levande farmor förut? 
Vad betyder det att vinden går i gräset? 
 
Kapitel 5: 
Varför vill inte Mios pappa att han ska rida till Landet Utanför? 
 
Kapitel 6: 
Varför tyckte inte tant Edla om att Mio lånade sagoböcker på biblioteket? 
Varför blev Mios pappa sorgsen när Mio ville rida till Dunkla skogen? 
Hur kunde alla veta att Mio skulle strida mot Riddar Kato? 
Varför blev Mio så glad när Jum-Jum sa att han skulle följa med till Landet Utanför? 
 
Kapitel 7: 
Varför trodde den hungriga gubben att Mio och Jum-Jum skulle göra honom ont? 
Varför tror ni att gubben säger att Mio behöver ett svärd som kan skära genom sten? 
Vad menar gubben med att han kanske kommer höra en ny fågel som flyger över sjön och 
klagar nästa dag? 
 
Kapitel 8: 
Varför tror ni att naturen (trädet, marken, berget) hjälper Mio och Jum-Jum att gömma sig 
från spejarna? 
 
Kapitel 9: 
Hur skulle du gjort om du var Mio när han tappar bort Jum-Jum i berget? Hur skulle det 
kännas? 



	 76	

Varför tror ni att Riddar Kato gav människor hjärtan av sten? 
 
Kapitel 10: 
Varför tror ni att Svärdsmidaren rodde när han inte kunde komma någonstans? 
Varför tror ni att Mio längtar efter att slåss mot Riddar Kato fast han är rädd? 
 
Kapitel 11: 
Varför säger Riddar Kato att han aldrig sett ett farligare svärd? 
 
Kapitel 12: 
Varför tror ni att Riddar Katos borg rasade ihop? 
Varför slutade vävstolen att dunka när Milimani kom hem? 
Vad tror ni att Sorgfågel sjöng om? 
 
 
Aktiviteter: 
Kapitel 2: 

• rita Jum-Jums hus efter beskrivningen från boken 
               -kan vara antingen skriftlig eller muntlig beskrivning utifrån boken 
Kapitel 12: 

• skriva alternativa slut 
              -vad hade hänt om Riddar Kato vunnit? 
              -vad hände med den lilla fågeln Mio släppte ut från borgen, vem var det? 
              -skriva från någon annans perspektiv, till exempel Jum-Jum, något av de andra 
barnen, väverskan, konungen 
  
Hela boken: 

• reflektionsskriva efter varje kapitel 
                -vad tänkte/kände jag, vad undrar jag över, vad tror jag kommer hända sedan? 

• läsa högt och spela in på exempelvis iPad 
                 -vad kan man göra för att det ska bli spännande att lyssna på? 

• tala om liknelser och hitta på egna 
• diskutera mod och vad det innebär att vara modig 

                 -knyta an till värdegrunden och mobbing 
• bygga modeller av Landet i Fjärran i grupper (se PDF med ytterligare instruktioner) 
• titta på filmen Mio min Mio (1987, regi: Vladimir Grammatikov) 

                -såg personerna och platserna ut som ni hade föreställt er? 
                -vilken var mest spännande: boken eller filmen? Varför? 
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Bygga Landet i Fjärran 
 
Förslag på material: 
-kvadrater i ganska tjock kartong som kan fungera som bas för byggena 
-trolldeg 
-papier maché 
-färgat papper 
-vattenfärg 
-silkespapper 
-tandpetare/grillpinnar 
-häftmassa/lim/tejp 
-sax 
-penna och sudd 
 
Vi tänker oss att denna aktivitet sker i grupp, kanske 4-5 grupper totalt beroende på hur 
klassen ser ut och hur många elever som finns. 
 
Förslag på arbetsgång: 

• låt grupperna bläddra igenom boken för att hitta de olika delarna av Landet i Fjärran (Gröna 
Ängars Ö, Landet på andra sidan vattnet, Landet på andra sidan bergen) samt de olika 
platserna som nämns (Slottet, rosengården, Dunkla skogen, Döda skogen, Döda sjön, det 
svartaste berget och så vidare); skriv en lista på dessa + beskrivningar av dem samt vem/vilka 
av personerna i boken som bor vart (har man tid/möjlighet även beskrivningar av de hus som 
nämns); denna lista är sedan utgångspunkt för modellerna 

• varje grupp får en bit kartong som blir basen för deras modeller 
• upp till varje grupp att planera och delegera arbetet; vem ska göra vad och i vilken ordning ska 

saker göras? Vad vill de ha med i sin modell? Ska de göra en ritning först eller sätta igång 
direkt? 

• när modellerna är färdiga kan de ställas ut någonstans i klassrummet/i skolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


