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Förord
Idag finns en väl utvecklad kunskap om hur den tidiga läsutvecklingen ter sig
bland barn, men inte lika mycket kunskap om den fortsatta läsutvecklingen
och utvecklandet av en mer avancerad läsförståelse. Den här rapporten är en
fördjupningsstudie över läsförståelsen bland 10-åringar i Sverige och bygger på
data från studien Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) som
genomfördes 2006 och undersökte läsförmågan hos elever i årskurs 4. Fokus
i fördjupningsstudien är att beskriva och analysera de texter och textuppgifter
som ingår i PIRLS 2006 och de krav på olika läsfärdigheter som ställs där. Det
är Skolverkets förhoppning att rapporten ska komma till användning bland
lärare och ge stöd för det språk- och läsutvecklande arbetet i skolan. Studien är
en pusselbit i bilden av svenska elevers läsförmåga och kan förhoppningsvis utgöra en del av ett större utvecklingsarbete kring deras skriftspråkliga utveckling.
Läs- och skrivinlärningen har traditionellt förlagts till de tidiga skolåren och
ämnet svenska. I fokus för undervisningen har stått att lära barnen att knäcka
skriftkoden. Ett sådant smalt sätt att se på läs- och skrivinlärning är inte längre
relevant. Varje ny typ av text och textskrivande man möter ställer krav på nya
förmågor, varje nytt ämnesområde likaså. Det räcker inte med att ha knäckt
skriftkoden för att på ett produktivt och reflekterande sätt kunna läsa eller
skriva olika typer av texter på papper eller digitalt. Det är inte bara svensk
ämnet och de tidiga skolåren som bär ansvaret för läs- och skrivinlärandet i
olika utvecklingsfaser utan ansvaret vilar på både förskola, skola och på skolans
alla ämnen. Därför är det viktigt att alla lärare utvecklar sin kunskap om vad
det innebär att läsa och utveckla ett läsande och hur man i sin undervisning
stödjer elevers möte med skolans textvärldar.
Resultaten visar att svensk skola stödjer elevers utveckling av en grund
läggande läsförmåga. Däremot stödjer skolan inte elevers vidare utveckling
av mer avancerade förmågor i tillräcklig utsträckning. Utifrån resultaten förs
en diskussion om vilka typer av stödstrukturer som kan ges i undervisningen
för elever med olika läsförmåga och läsarpotential för att bidra till en fortsatt
utveckling av läsförmågan.
Rapporten har skrivits av Caroline Liberg, Institutionen för didaktik vid
Uppsala universitet. Synpunkter har lämnats av Skolverkets referensgrupp: Karin
Hector-Stahre, Tommy Lagergren, Inger Tinglev, och Klas Unger. Det är författaren som ansvarar för rapportens innehåll och de uppfattningar som uttrycks.
Stockholm i januari 2010
Per Thullberg
Generaldirektör

Marie Eklund
Projektledare, Enheten för resultatutvärdering

4

Fördjupad analys av PIRLS 2006

Innehåll
Sammanfattning............................................................................. 8
Inledning...................................................................................... 12

PIRLS 2006-resultatet i korthet....................................................... 13
Att röra sig i text.............................................................................. 15
Syfte................................................................................................ 17
Disposition...................................................................................... 18
Texter, textuppgifter och elevers läsfärdigheter............................. 20

Texter och textuppgifter i skönlitterära texter och sakprosatexter..... 20
Textuppgifter................................................................................... 21
Textuppgifter som flervalsfrågor och öppna frågor........................... 22
Textuppgifter och läsfärdighet......................................................... 23
Sammanfattande analys, konsekvenser och förslag....................... 30

Undervisning för elever i olika utvecklingsfaser................................ 34
Sammanfattning.............................................................................. 45
Frisläppta texter och textuppgifter i PIRLS 2006........................... 48
En fördjupad analys av elevers möte med
text och textuppgifter i PIRLS 2006.............................................. 88

Mötet med uppgifter till skönlitterära texter.................................... 88
Mötet med uppgifter till sakprosatexter......................................... 108
Litteratur................................................................................... 128

Fördjupad analys av PIRLS 2006

5

6

Fördjupad analys av PIRLS 2006

Sammanfattning

avgifter i förskola och fritidshem 2006 7

Sammanfattning
Data för denna fördjupningsstudie har hämtats från PIRLS 2006. Syftet med
fördjupningsstudien är för det första att beskriva texter och textuppgifter och
de läsförståelseprocesser och läsfärdigheter som krävs för de olika textupp
gifterna. För det andra visar fördjupningsstudien på svenska tioåringars läs
förmåga i termer av vilka läsfärdigheter de har och vilka utvecklingspotentialer
som ligger i den förmågan. Slutligen är syftet att diskutera hur detta kan ligga
till grund för ett aktivt läsförståelsearbete i skolans alla ämnen och för elever
med olika utvecklade läsfärdigheter.
Studien ger en bild av texters och textuppgifters betydelse för elevers läsförståelse men den visar också på en mer förfinad bild av svenska tioåringars
läsförmåga. Enkätsvaren i PIRLS 2006 ger en bild av den läsundervisning som
bedrivs i årskurs 4 i Sverige. Tillsammans lägger de här aspekterna grunden för
att diskutera vilka typer av stödstrukturer som kan ges i undervisningen för
elever med olika läsförmåga och läsarpotentialer.
Resultaten från PIRLS 2006 visar att svensk skola stödjer elevers utveckling
av en grundläggande läsförmåga men den stödjer inte elevernas vidare utveckling av mer avancerade förmågor att läsa såväl skönlitterära texter som fakta
texter i olika ämnen i tillräcklig utsträckning. Centrala teman som behandlas i
föreliggande fördjupningsstudie är:
• Mycket starka läsare klarar såväl mer enkla som mer avancerade läsfärdigheter och det gör även en del av de mindre starka läsarna i en del sammanhang. Det finns således en utvecklingspotential i alla elevers läsförmåga.
• Kopplingar mellan olika läsfärdigheter som blir synliga i fördjupnings
studiens analys kan användas i den pedagogiska praktiken för att skapa
stödstrukturer för alla elevers läsutveckling.
• Det är skolans uppgift att ge systematiskt och strukturerat stöd för elevernas
vidare utveckling av sin läsförmåga.
• Det är inte bara svenskämnet och de tidiga skolåren som bär ansvaret för
läs- och skrivinlärandet i olika utvecklingsfaser. Det ansvaret vilar på både
förskolan och skolan samt upp genom hela skolan. Det vilar på skolans alla
ämnen. Alla lärare behöver därför kunskaper om vad det innebär att läsa och
utveckla ett läsande inom sina respektive ämnen
• En god inramning för en stark läs- och skrivutveckling.
I fördjupningsstudien visas att många av de mindre starka läsarna klarar att använda såväl elementära som utvecklade och expanderade läsfärdigheter. Några
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av dem klarar också att använda de allra mest avancerade läsfärdigheterna. Av
analysen framgår att det i första hand är två saker som skiljer starka läsare från
mindre starka. Den första skillnaden består i att många av de starka läsarna i
jämförelse med de mindre starka läsarna klarar att använda alla typer av läsfärdigheter i långt fler olika sammanhang med olika typer av uppgifter och
texter. En andra skillnad är att de mer starka läsarna klarar att använda flera
olika varianter av de fyra huvudtyperna av läsfärdigheter: elementär, u
 tvecklad,
expanderad och avancerad. Det finns således en utvecklingspotential i alla
elevers läsförmåga och det är skolans uppgift att ge systematiskt och strukturerat stöd för vidareutveckling av den. Kopplingarna mellan de olika färdig
heterna som blir synliga i analysen kan nyttjas i den pedagogiska praktiken för
att skapa stödstrukturer för elevernas läsutveckling.
I fördjupningsstudien behandlas också aspekter som är centrala för att
lyckas i ett läsande och som därför kan utgöra ett stöd för lärare att anlägga
ett elevnära perspektiv i val av texter och textuppgifter i sin undervisning.
En sådan undervisning förbereds genom att lära känna och förstå sina elevers
livssituation, vilka förhållningssätt de har till olika ämnen och den kulturella
basen för dessa ämnen, vilka förkunskaper de har inom olika ämnesområden
och deras språkliga och metaspråkliga kompetens. Kunskapen en lärare har om
sina elever, sätts sedan i relation till de tänkbara texternas innehållsfält och deras uppbyggnad. I undervisningen kan läraren så tillsammans med sina elever
skapa ett möte som överbryggar eventuella gap som finns mellan eleven och
texten. Exempel på pedagogiska stödstrukturer som kan nyttjas i ett sådant
läsförståelsearbete sammanfattas i fördjupningsstudien på följande sätt:
• engagerande och elevnära texter väljs som första ingång till mindre
indragande texter – innehållsliga stödstrukturer,
• lässtrategier tydliggörs – strategistödstrukturer,
• läsandet förbereds och följs upp i kontinuerliga arbetsprocesser
– processtödstrukturer,
• olika modaliteter som samtalande, skrivande och gestaltande av det lästa genom laborativt arbete, bild eller drama används – modalitetsstödstrukturer,
• arbetet sker såväl tillsammans som på egen hand där kollektivet är ett stöd
för individens utveckling – sociala stödstrukturer,
• undervisning såväl i grupp som enskilt ger rum för elevers olika behov och
utvecklingsmål – utvecklingspotentiella stödstrukturer,
• elevernas utveckling av läsförmågan med fokus på läsfärdigheter och läs
vanor följs upp kontinuerligt – processdiagnostiska stödstrukturer.
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Undervisningen i årskurs 4 i svenska klasser, som den framträder i lärar
enkäten i PIRLS 2006, ställs mot en undervisning, som enligt ett amerikanskt
forskningsprojekt visar att elever på ett bättre sätt än förväntat klarar uppsatta
mål. I en sådan undervisning råder en balans mellan att skapa innehållsliga och
funktionella sammanhang och samtidigt på ett tydligt sätt stödja utvecklingen
av elevers utveckling av olika färdigheter. Färdigheterna lärs inte bara in i isolerade övningssammanhang, utan de sätts också in i ett funktionellt sammanhang. Elever som befinner sig i olika utvecklingsfaser har behov av olika typer
av utmaningar. De här utmaningarna är inte artskilda utan det är en gradskillnad mellan dem. Det gäller att skapa undervisningssammanhang som rymmer
elevernas olika behov. I klasser där eleverna klarar uppsatta mål på ett bättre
sätt än förväntat ser undervisningen ut på följande sätt:
• tydliga kopplingar görs mellan ämnesområden i och utanför skolan och till
elevernas egna erfarenheter och deras erfarenheter från andra lektioner och
tidigare erövrade kunskaper
• eleverna arbetar tillsammans för att i samspel med varandra utveckla en
djupare förståelse av det som ska läras
• färdigheter som ska läras är integrerade i en helhet, men studeras också
separat i väl strukturerade undervisningssammanhang
• strategier för hur eleven kan tänka, planera och organisera sitt arbete osv. lärs
ut på ett tydligt sätt (s.k. metakognitiva strategier)
• när eleverna uppnått ett mål och lärt sig det som ska läras, för läraren dem
vidare in i en än djupare förståelse och genererande av ytterligare nya tankar
och idéer
• förberedelse av prov och test är integrerade i den reguljära undervisningen
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Inledning
I takt med förändringar i samhället och i människornas levnadsvillkor krävs
förändringar inom utbildningssystemet. Läs- och skrivinlärning har traditionellt förlagts till de tidiga skolåren och ämnet svenska. I fokus för undervisningen har stått att lära barnen knäcka skriftkoden. Ett sådant smalt sätt att
se på läs- och skrivinlärning är inte längre relevant. De senaste decenniernas
forskning har visat att läs- och skrivinlärning ofta påbörjas långt före skolstarten och att man i princip aldrig kan bli fullärd. Varje ny typ av text och textskrivande en läsare möter ställer krav på nya förmågor, varje nytt ämnesområde
likaså. Det räcker således inte med att ha knäckt skriftkoden, för att på ett
produktivt och reflekterande sätt kunna läsa eller skriva en berättande text eller
en faktatext på papper eller på nätet. Sätten för hur en individ kommer in i de
olika skriftspråkliga textvärldarna ingår också i läs- och skrivinlärandet. Det är
med andra ord inte bara svenskämnet och de tidiga skolåren som bär ansvaret
för läs- och skrivinlärandet i olika utvecklingsfaser. Det ansvaret vilar på både
förskolan och skolan samt upp genom hela skolan. Det vilar också på skolans
alla ämnen.1
Idag har vi en väl utvecklad kunskap om hur den tidiga läsutvecklingen
ter sig. Det gäller hur barn utvecklar ett intresse för läsning, hur de bygger
förståelse vid läsning av olika texter och hur de går till väga för att knäcka
skriftkoden. I Sverige har vi kommit mycket långt med att omsätta den kunskapen både i den förberedande förskoleverksamheten och i skolarbetet. Även
föräldrar ger olika typer av stöd för att deras barn ska utveckla sin läsförmåga.
Det visar sig bland annat genom att allt fler barn kommer till skolan med såväl
grundläggande läs- och skrivfärdigheter som erfarenheter av att ha läst och
skrivit tillsammans med andra.
Inte fullt lika mycket kunskap finns om den fortsatta utvecklingen mot en
mer avancerad läsförståelse. Många forskningsinsatser inriktas nu alltmer mot
frågor som rör just läsförståelse. Än tydligare blir behovet av sådan kunskap för
svensk del i ljuset av den tillbakagång som uppmätts mellan 2001 och 2006 av
läsförmågan bland svenska tioåringar inom den internationella studien Progress
in International Reading Literacy Study (PIRLS 2006).2
I den här fördjupningsstudien används data från PIRLS 2006 för att ge
en bild av texters och textuppgifters betydelse för elevers läsförståelse men
också en mer förfinad bild av svenska tioåringars läsförmåga. Enkätsvaren i
1
2

Se exempelvis Språk i ämnet, 2008 och Axelsson m.fl., 2006.
Se PIRLS 2006. Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen. 2007.
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PIRLS 2006 ger vidare en bild av den läsundervisning som bedrivs i årskurs 4
i Sverige. Tillsammans lägger de här båda aspekterna grunden för att diskutera
vilka typer av stödstrukturer som kan ges i undervisningen för elever med olika
läsförmåga och läsarpotentialer.
PIRLS 2006-resultatet i korthet
I PIRLS 2006 liksom i tidigare studier3 kan en tillbakagång i läsförmåga hos
10-åringar spåras. Men i trendstudien från 2001 till 2006 blir det tydligt att
tillbakagången inte slår generellt. Det är andelen starka och mycket starka
läsare som har minskat de senaste fem åren. Något färre klarar således mer
avancerade läsuppgifter. Det gäller bland annat att kunna dra avancerade slutsatser, läsa mellan raderna, jämföra och värdera för att komma fram till olika
ståndpunkter och förstå mer avancerat språkbruk som finns i metaforer och
bildspråk. Något färre elever klarar av mer komplexa och språkligt avancerade
sätt att röra sig i texter nu jämfört med för fem år sedan. Däremot uppnår,
precis som 2001, i stort sett alla svenska elever en grundläggande läsförmåga.
Därmed stödjer svensk skola elevers utveckling av en grundläggande läsförmåga men den stödjer däremot inte elevernas vidare utveckling av mer avancerade förmågor att läsa såväl skönlitterära texter som faktatexter i olika ämnen i
tillräcklig utsträckning.
I PIRLS-mätningen av tioåringars läsande används fyra olika nivåer för att
beskriva olika typer av läsfärdighet: låg, mellan, hög och avancerad. För att
kunna göra indelning i de här fyra nivåerna, har en lässkala skapats u
 tifrån
4
resultaten från PIRLS. Ju högre poäng en elev når på den här lässkalan, desto
fler och mer avancerade uppgifter klarar hon/han av att svara på. I den här
rapporten kommer läsare beroende på var på lässkalan de befinner sig att
kallas för mindre starka läsare, medelstarka läsare, starka läsare och mycket starka
läsare.5
Elever som har en positiv attityd till läsning och som bland annat uppger
att de läser mycket ofta för nöjes skull, når generellt sett ett betydligt högre genomsnittligt läsprovsresultat. Därför finner vi fler elever med en positiv attityd
till läsning bland de starka och mycket starka läsarna, än bland de mindre
starka och medelstarka läsararna. I PIRLS 2006 är det ungefär hälften av de

3

4

5

Rosén, Monica (kommer) Analysing trends in levels of reading literacy between 1970 and 2001 in
Sweden. Paper presented at The 2nd IEA Research Conference, Washington 9-11, 2006.
Se PIRLS 2006. Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen. (2007) för en mer
detaljerad beskrivning av den internationella lässkalan i PIRLS.
För en beskrivning av dessa läsares genomsnittliga resultat samt resultat för pojkar flickor och gruppen
elever med utländsk bakgrund se PIRLS 2006.
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svenska eleverna som uppger att de har en mycket positiv inställning till sin
läsning men gruppen har minskat kraftigt sedan 2001. Det finns en stor skillnad mellan pojkar och flickor – andelen flickor med en mycket positiv attityd
är nästan dubbelt så stor som andelen pojkar.
Barn som enligt sina föräldrar har med sig kunskaper om enkla läs- och
skrivfärdigheter till skolstarten, lyckas generellt sett bra på läsprovet i PIRLS
2006. De allra flesta familjer uppger också att de ofta läser böcker för sina
barn, leker ordlekar, läser skyltar och annat material för barnen samt att de har
alfabetsleksaker. Vad och hur mycket eleverna uppger att de läser på fritiden
när de sedan är tio år är inte riktigt lika utslagsgivande för hur de lyckas på läsprovet. Tendenser till skillnader finns emellertid mellan de två ytterligheterna
av att läsa mycket ofta och att inte läsa alls. Tre fjärdedelar av eleverna, uppger
att de minst någon gång per vecka också läser mer korta texter som broschyrer, reklamblad, textremsan på TV, chatt-, e-post och SMS-meddelanden och
menyer på TV- och datorspel. Läsning av långa texter konkurrerar således
med andra aktiviteter som kan innebära läsning av mer korta texter. Flickor
är oftast mer representerade än pojkar i de grupper som ingår i aktiviteter där
man läser olika typer av mer korta texter mycket ofta. Pojkar dominerar dock
kraftigt i grupperna som tittar på TV eller video och spelar TV- eller datorspel
tre timmar per dag eller mer. Det är däremot inte de mest starka läsarna bland
flickorna och pojkarna som gör de här olika sakerna eller läser de korta texter
na mycket ofta.
I ett internationellt perspektiv hävdar sig de svenska familjerna väl när det
gäller att erbjuda sina barn en skriftspråksstimulerande hemmiljö. Trots en positiv bild av utbildningsresurser i svenska hem finns vissa negativa förändringar
på gång. Det är idag färre elever som får uppleva att ha läsande människor och
böcker omkring sig och det är inte bara andelen starka läsare bland eleverna
som minskat, utan också starka läsarförebilder i hemmen.
Läsundervisningen
Av lärarnas enkätsvar i PIRLS 2006 framgår det att en knapp femtedel av
undervisningen i årskurs 4 ägnas åt läsundervisning och/eller läsaktiviteter. De
allra flesta elever får lyssna till lärarens högläsning minst någon gång per vecka
och eleverna läser själva tysta dagligen. Många elever uppges få följa upp det
som de läst och det sker både muntligt och skriftligt. De får svara muntligt
på frågor om vad de läst eller göra muntliga sammanfattningar. Ännu fler får
svara på läsförståelsefrågor i övningsböcker eller på arbetsblad, skriva något om
det de läst eller ge respons på något annat sätt. De mest vanliga texterna som
används i svensk skola i årskurs 4 är läroböcker, läseböcker och barnböcker och
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nästan alla eleverna möter någon form av både skönlitterär text och sakprosatext varje vecka.
I jämförelse med andra länder använder svenska lärare däremot betydligt
mindre tid för formell läsundervisning. Det är exempelvis inte så vanligt att
lärare arbetar strukturerat med olika läsfärdigheter och lässtrategier som att:
• identifiera huvudbudskapet
• förklara eller visa att man förstått vad man läst
• jämföra det man läst med egna erfarenheter
• jämföra det man läst med sådant man läst tidigare
• förutsäga vad som kommer att hända härnäst i texten
• generalisera kring och dra slutsatser av vad man läst
• beskriva stil och struktur i texten man läst
Att röra sig i text
Inom läsforskningen beskrivs läsandet ibland som en föränderlig vandring i ett
föränderligt textlandskap. Under läsningens gång skiftar läsaren mellan olika
sätt att läsa. Exempelvis kan läsaren röra sig på djupet i texten och sedan gå
vidare till att distansera sig och jämföra med egna erfarenheter eller kritiskt
granska innehåll och kanske också formen. Helt plötsligt fastnar hon/han
på något obekant ord och stannar upp för att ljuda ut det. I ett annat skede
skannas något på ytan. Den mer utvecklade läsaren är förmögen att röra sig på
en mängd olika sätt och att flexibelt skifta mellan dem vid behov.6 Förmågan
att läsa och röra sig i en text innebär således att läsaren använder flera typer
av läsfärdigheter som allt från att läsa av och återge enskilda detaljer i en text
till att tolka och förstå bildspråk eller mer abstrakta budskap. Läsaren behöver
därför hjälp med en uppsättning av strategier både när det gäller förståelse och
avkodning. Exempel på sådana förståelse- och avkodningsstrategier är:
Förståelsestrategier
• Bygga förförståelse

• Ställa frågor till texten
• Finna enskilda detaljer i texten
• Identifiera huvudbudskapet
• Sammanfatta innehållet
• Se temporala samband och orsakssamband
6

Liberg, 2004; Folkeryd, af Geijerstam, Edling, 2006.
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• Dra slutsatser och generalisera
• Knyta an till egna erfarenheter och förkunskaper
• Göra förutsägelser om vad som ska komma härnäst
• Associera till andra texter
• Kritiskt granska textens form och innehåll
• Förstå att man inte förstår
Avkodningsstrategier
• Helordsläsa på ett automatiserat sätt

• Ljuda
Flera olika saker och förhållanden har betydelse för hur läsaren kommer att
vandra eller röra sig i texten. Läsaren rör sig på ett sätt i en sakprosatext och på
ett annat sätt i en skönlitterär text. Den amerikanske läs- och skrivforskaren
Judith Langer7 talar om sätten att läsa i sakprosa som att behålla en referenspunkt och sätten att läsa i skönlitteratur som att utforska möjliga horisonter.
Vilken typ av text och med vilket syfte texten läses har alltså betydelse. Det är
ett antal aspekter som i olika forskningssammanhang framstått som viktiga för
hur läsaren faktiskt lyckas möta en text i sin läsning. I figuren nedan har de
allra viktigaste aspekterna ställts samman.
Figur 1.	Centrala aspekter av mötet mellan läsaren och texten8
Samhället, den sociala, kulturella
och historiska kontexten
sociokulturella erfarenheter av läs- och skrivpraktiker
läsarens

förhållningssätt och preferenser
ämneskunskaper och kulturella bas
språkliga, metaspråkliga och metakognitiva kompetens
Mötet mellan läsaren och text/texuppgift samt dess syfte
medium och modalitet1

textens
och textuppgifternas

innehållsfält och kulturella bas
Deltagaraktivitet
makrostrukturella uppbyggnad (genrestruktur)
mikrostrukturella uppbyggnad (ord-, sats- och meningsbyggnad)

1

	Texten kan förekomma i medier som papper eller på nätet och skapas genom att olika modaliteter som tal, skrift och bild
används.

7
8

Langer, 1995.
Liberg 2001.
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Den här figuren över vilka aspekter som är centrala för att lyckas i ett läsande
kan utgöra ett stöd för att kunna anlägga ett elevnära perspektiv när en lärare
ska välja texter och textuppgifter i sin undervisning. Arbetet inleds med att
lära känna och förstå sina elevers livssituation, vilka förhållningssätt de har till
olika ämnen och den kulturella basen för dessa ämnen, vilka förkunskaper de
har inom olika ämnesområden och deras språkliga och metaspråkliga kompetens. Den kulturella basen blir naturligtvis mer betydelsefull om eleven kommer från en annan kultur, eftersom det kan uppstå kulturkrockar. Exempelvis
beskrivs svenska landvinningar ute i Europa under 30-åriga kriget med största
sannolikhet inte på samma sätt i en lärobok i Sverige som i Tyskland. Läsare
med tysk bakgrund kan därför ha svårt att ta till sig det svenska perspektivet
på 30-åriga kriget. Den kunskap en lärare har om sina elever, sätts i relation till
de tänkbara texternas innehållsfält och deras uppbyggnad. I den pedagogiska
kontexten tillsammans med sina elever kan läraren på så sätt skapa ett möte
som överbryggar eventuella gap som finns mellan eleven och texten.
Att arbeta med läsning och läsutveckling är inte en uppgift för bara lärare i
svenska eller svenska som andraspråk. Medvetenheten om språkets betydelse
vid skapandet av kunskap och förståelse har på senare år vuxit fram på ett genomgripande sätt. När någon lär sig något inom ett ämnesområde, så innebär
det bland annat att hon/han lär sig tala, läsa, skriva om det på ett nytt sätt. Insikten om språkets betydelse för vår existens, vårt människoblivande, och vårt
bildande av kunskap har således vuxit sig allt starkare inom forskningen. Språket är en mycket framträdande resurs för att skapa mening i och kunskap om
den värld vi lever i och genom i alla ämnen. Läsandet är ett mycket vanligt sätt
för att bygga kunskap. Alla lärare behöver därför kunskap om vad det innebär
att läsa och utveckla ett läsande inom just det ämne de är lärare i och hur de i
sin undervisning stödjer elevernas möte med skolans textvärldar.
Syfte
Med utgångspunkt i data och resultat i PIRLS 2006 är syftet med den här fördjupningsstudien för det första att beskriva texter och textuppgifter samt vilka
läsförståelseprocesser och läsfärdigheter som krävs för olika textuppgifter. För
det andra visar fördjupningsstudien på svenska tioåringars läsförmåga i termer
av vilka läsfärdigheter de klarar av och vilka utvecklingspotentialer som ligger
i den förmågan. Slutligen är syftet att diskutera hur detta kan ligga till grund
för ett aktivt läsförståelsearbete i skolans alla ämnen och för elever med olika
utvecklade läsfärdigheter.
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Disposition
För att förenkla för läsaren är rapporten är uppdelad i två delar där den första
delen inleds med att ge en bild av läsförmågan. Förmågan att läsa och röra sig
i en text innebär att läsaren använder flera typer av läsfärdigheter och lässtrategier för både förståelse och avkodning. Läsandet är ett mycket vanligt sätt att
bygga kunskap i skolans alla ämnen. En kort sammanfattning av resultaten i
PIRLS 2006 ingår också i inledningen liksom syfte och disposition.
I det följande avsnittet beskrivs de texter och textuppgifter i PIRLS 2006
som ligger till grund för analysen i denna fördjupningsstudie.9 Därefter synliggörs textuppgifternas frågekonstruktioner och vilka förståelseprocesser som
krävs.10 I PIRLS 2006 används och benämns fyra olika läsfärdighetstyper –
elementär, utvecklad, expanderad och avancerad läsfärdighet – vilka presenteras. Beroende på var en elev finns på skalan, kommer de att i den här fördjupningsstudien att kallas för mindre starka läsare, medelstarka läsare, starka läsare
och mycket starka läsare. Dessa presenteras också i studien. I det avsnittet ställs
svensk undervisning mot en undervisning där läraren lyckas balansera mellan att skapa större innehållsliga och funktionella sammanhang och samtidigt
stödja utvecklingen av elevers läsfärdigheter och lässtrategier.
Den första delen avslutas med en sammanfattande analys med konsekvenser
och förslag på undervisning som rymmer olika behov. Den andra delen, vilken
är en bilaga (fr.o.m. sidan 48), innehåller frisläppta uppgifter, hela den fördjupande analysen av texter, textuppgifter och elevers läsförmåga kopplad till
dessa och som ligger till grund för denna sammanfattning av resultaten samt
diskussionen i rapportens första del. Först visas de texter i PIRLS 2006 som är
frisläppta och sedan görs en mer ingående analys av vilka typer av texter och
textuppgifter elever med olika läsförmåga klarar av. Det är också de analysresultaten som presenteras i tabellerna på sidan 32–33.

9

10

I PIRLS-studien ingår fem skönlitterära texter och fem sakprosatexter för barn i tioårsåldern. Två av de
skönlitterära texterna och två sakprosatexter som använts i PIRLS 2006 har offentliggjorts och används i
den här fördjupningsstudien.
Frågekonstruktionerna utgörs av ungefär lika många flervalsfrågor som öppna frågor, som exemplifieras.
Genom dem sätts olika läsfärdigheter på prov.
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Texter, textuppgifter och elevers läsfärdigheter
Här beskrivs texter och textuppgifter samt de läsfärdigheter som krävs för att
lösa de uppgifter som ingår i PIRLS 2006 (PIRLS 2006. Läsförmågan hos elever
i årskurs 4 – i Sverige och i världen. 2007).
Texter och textuppgifter i skönlitterära texter och sakprosatexter
I PIRLS 2006 ingår fem skönlitterära texter och fem sakprosatexter. De skönlitterära texterna består av berättelser för barn i tioårsåldern och utspelas i olika
miljöer. Texterna väljs för att vara så kulturellt neutrala som möjligt för att vara
gångbara i olika delar av världen. Två huvudaktörer och en eller ett par huvud
händelser ingår i varje berättelse och till det finns även några illustrationer.
Sakprosatexterna är hämtade från olika ämnesområden och utgör olika slags
texter. Det är faktatexter inom naturvetenskap och geografi, biografier och
instruktioner. Förutom skriven text ingår även diagram, kartor, illustrationer,
foton, listor eller tabeller. Två av de skönlitterära texterna och två sakprosatexter som använts i PIRLS 2006 har offentliggjorts. Dessa är Den lilla ler
klumpen, En otrolig natt, Antarktis och Leta efter mat. De övriga sex texterna är
skyddade, eftersom de ska återanvändas i PIRLS 2011. De frisläppta texterna
som presenteras i korthet nedan kan läsas i sin helhet tillsammans med till
hörande frågor med början på sidan 48.
Den lilla lerklumpen är en skönlitterär text som handlar om en lerklump
som hamnat längst ner i en trälåda tillsammans med andra lerklumpar hos en
keramiker. Det utsatta läget gör att den aldrig får komma upp och till användning. En dag kommer dock en stor grupp barn som tar var sin lerklump. Till
slut blir även den lilla lerklumpen upplockad av en pojke. När barnen sedan
går hem lägger pojken lerklumpen i ett öppet fönster där den är nära att förgås
av torka. Som tur är börjar det regna så småningom. Någon dag senare blir lerklumpen räddad av en flicka som gör en mugg av den. Lerklumpen känner sig
nu mycket stolt över att den äntligen blivit någonting.
I En otrolig natt, som också är en skönlitterär text, händer verkligen något
otroligt. En natt när Anina, tio år, är på väg till badrummet hör hon ett ljud.
Det visar sig så småningom komma från en krokodil som är på väg att krypa
ur en bild på krokodiler i en tidning. Krokodilen följer efter Anina och hon
måste finna på råd. Hon lyckas locka fram en stor flock flamingos ur en annan
tidning om djur. När krokodilen ätit sig mätt på flamingos och somnat in, ber
Anina en stilla bön om att han ska gå tillbaka till sin tidningsbild igen. Ännu
en gång uppfylls hennes önskan. Dagen därpå har hon mycket svårt att för-
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klara för sina föräldrar att det är en stor våt fläck på golvet och att dörren till
hennes rum är trasig.
Sakprosatexten Leta efter mat handlar om tre olika experiment som ska ut
föras. De tre olika djur som ska studeras i experimenten introduceras först.
Därefter följer beskrivningen av det första experimentet. Det går ut på att se
hur myror lägger ut luktspår när de hittat något ätbart. På så sätt kan andra
myror följa i deras spår. Det andra experimentet visar hur gråsuggor använder
sina antenner för att finna mat. I det tredje och sista experimentet studeras
maskar och hur de skapar gångar genom jorden för att finna mat.
I den andra sakprosatexten Antarktis: Ett land av is beskrivs kontinenten, var
den ligger, hur stor den är och hur de olika årstiderna ter sig. Ett par avsnitt
ägnas åt vädret respektive pingviner. Texten avslutas med ett brev från en av
forskarna som arbetar i Antarktis. I brevet beskriver hon bland annat vad det
är för mat man äter när man bor på en sådan isolerad plats.
Textuppgifter
Frågorna är utformade så att de ska fånga olika sätt att förstå en text. Det är
olika förståelseprocesser och läsfärdigheter som sätts på prov. Eleverna ska
exempelvis visa om de klarar att återge enskilda detaljer i texten, dra enkla slutsatser och så vidare. Frågorna har också olika form med avseende på om det är
flervalsfrågor eller öppna frågor. Till varje text ska det vara ungefär lika många
frågor av båda dessa typer.
Förståelseprocesser
Läsandet av en text styrs av vilket syfte läsaren har med sin läsning. I PIRLS är
syftet att eleverna ska läsa texterna och svara på frågor till dem och därför blir
frågorna styrande. Det är med andra ord viktigt att frågorna fångar en så bred
läsförståelse som möjligt. I PIRLS utarbetas därför frågor som omfattar fyra
huvudtyper av läsförståelseprocesser. De är att:

•
•
•
•

uppmärksamma och återge klart uttryckt information,
dra enkla slutsatser,
tolka och integrera idéer och information och
granska och värdera innehåll, språk och textelement.

De två första förståelseprocesserna innebär i de flesta fall att svaret finns direkt
i texten. De två andra kräver däremot en förmåga att dels kunna läsa mellan
raderna, dels distansera sig från texten. De två första typerna av förståelse
processer är per automatik inte lättare än de andra processerna utan svårighetsgraden hos en läsuppgift är beroende av flera olika förhållanden, däribland textinnehållet samt textens längd och komplexitet. Exempelvis kan uppgifter i en
Fördjupad analys av PIRLS 2006
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text som kräver att läsaren ska dra enkla slutsatser vara svårare än uppgifter i en
annan text som kräver att läsaren ska tolka och integrera idéer och information.
Textuppgifter som flervalsfrågor och öppna frågor
I PIRLS undersöks inte bara förmågan att kunna förstå på olika sätt utan även
elevernas förmåga att svara på olika sätt står i fokus i studien. Av den anledningen ingår både flervalsfrågor och öppna frågor. Exempel från texten En
otrolig natt.
Fråga 7

Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Recognize a detail of a central event in the story
Credit awarded: 1 of 1

7.

Hur gick sovrumsdörren sönder?

A Krokodilens svans trängde igenom den.
B Den stora vasen spräcktes mot den.
9. Vilka ord i berättelsen visar att den lilla flickan visste vad hon ville
göra?
C Flamingons vassa näbb hackade sönder den.
Sängen knuffades
mot den.
fingrar kändes
underbara”
D ”Hennes
A
B ”Den lilla flickan fick syn på lerklumpen”
Fråga 9
”Den lilla flickan håller den varsamt”
Cfrågorna
De öppna
innebär att eleverna själva ska skrivaFärdighetsnivå:
svaret på frågan.
Det(625 poäng)
Avancerad
8. På vilka sätt var tidningen till hjälp för Anina? Skriv
tv
å sätt. phrase and recognize what
Locate
a
descriptive
är dels enkla
frågor
som
ger
ett
poäng,
dels
komplexa
frågor
som
kan
ge
två
D ”Händerna rörde sig målmedvetet”
it shows about the character

1

eller tre 1.
poäng.
Credit8awarded: 1 of 1
Fråga
Ett exempel på en komplex flerpoängsfråga är följande
i berättelsen
om
Färdighetsnivå:
Mellan
(475-550 poäng)
Interpret
to
provide
1
(of
2) explanations of
Den lilla lerklumpen. Här går det att få ett, två eller tre poäng.
the purpose of a plot device
Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Beskriv hur lerklumpen kände sig i början och sedan
slutet
hela
Interpreti to
provideav
2 explanations
of the
purpose of förändrades.
a plot device
berättelsen. Förklara också varför lerklumpens känslor
Credit awarded: 2 of 2

1
10.

3
9.

2.

Hur kände sig Anina mot flamingorna i slutet av berättelsen?

A
B
C
D
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Skuldmedveten
Försiktig
Tacksam
Irriterad
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Fråga 9
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Frågaa 10
Make
straightforward inference based on a
Färdighetsnivå:
specified
part of theMellan
text (475-550 poäng)
Give aawarded:
simple statement
Credit
1 of 1 about a main
character’s feeling that is clearly suggested
at a specified point in the story
Credit awarded: 1 of 3
eller:
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Contrast clearly suggested feelings of a character

För att få ett poäng räcker det med att klara uppgiften att beskriva hur lerklumpen känner sig i början eller slutet, eller både och. Ett annat sätt för att
få ett poäng är att ge en förklaring till förändringen, men inte tala om hur
lerklumpen kände sig i början eller slutet. För att få två poäng ska eleven ange
lerklumpens känslor i såväl början som slutet och kunna förklara på ett mer
allmänt plan. Förklaringen behöver med andra ord inte vara så välutvecklad
i att lyfta fram lerklumpens känsla av att ha kommit till nytta eller att den är
stolt över att ha blivit vacker. Ett annat sätt att få två poäng är att kunna ange
känslan som finns antingen i början eller slutet och kunna förklara på ett mer
ingående sätt. Exempel på tvåpoängssvar är:11
• Han var ledsen i i början. Men han var glad i slutet för det som flickan
gjorde
• Han kände sig lycklig för han blev något som man kunde använda
Tre poäng får eleven om hon/han klarar av att ange känslan i såväl början som
slutet och också kan förklara förändringen på ett mer välutvecklat sätt. Exempel på ett sådant svar är:
• I början var lerklumpen ledsen. I slutet var han stolt för att han blev en
kopp
Flervalsfrågorna respektive de enkla öppna frågorna som ger ett poäng består
således av bara en enda uppgift medan de komplexa frågorna som ger flera
poäng däremot består av flera uppgifter. Det är dels uppgiften som kan ge ett
poäng, dels uppgiften som kan ge två poäng och i vissa fall som i ovanstående
exempel en uppgift som kan ge tre poäng.12
Textuppgifter och läsfärdighet
De här olika uppgifterna på ett-, två- eller trepoängsnivån förutsätter olika
typer av läsfärdigheter där en del av dem är enklare medan andra är svårare.
För att bestämma svårighetsgraden på uppgifterna, har en modell utvecklats
som utgår från samma fyra riktpunkter på den internationella lässkalan som
avgränsar de olika grupperna av läsare som beskrivs i föregående avsnitt, dvs
mindre starka, medelstarka, starka och mycket starka läsare. För att exempelvis
finna uppgifter som ska klassificeras som avancerade, tar man de uppgifter som
11
12

Exempel på elevsvar är hämtade från PIRLS:s bedömningsguide och översatta till svenska från engelska.
För de skönlitterära texterna finns det 47 frågor som ger ett poäng, 14 frågor som ger ett eller två poäng
och 3 frågor som ger ett, två eller tre poäng. Totalt finns det därmed 84 uppgifter för de skönlitterära
texterna. Motsvarande för sakprosatexterna är 44 frågor som ger ett poäng, 14 frågor som ger ett eller två
poäng och 3 frågor som ger ett, två eller tre poäng. Det resulterar i 81 uppgifter. Uppgifterna beskrivs
närmare i avsnittet ”En fördjupad analys av elevers möte med text och textuppgifter i PIRLS 2006 ”.
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större andelen av mycket starka läsare klarar, men färre än hälften av de starka
läsarna klarar. Uppgifter som de starka läsarna lyckas lösa, men som vanligtvis
inte löses av de medelstarka läsarna klassificeras vidare som uppgifter på en hög
nivå. På det sättet skapas ytterligare två grupper av uppgifter som förläggs till
mellannivå och låg nivå och därmed erhålls fyra nivåer för beskrivning av olika
slags grader av läsfärdighet.13 I PIRLS 2006 benämns de här olika typerna av
läsfärdighet med termerna: avancerad, hög, mellan och låg. I den här rapporten
kommer läsfärdigheterna i stället att kallas för avancerad, expanderad, utvecklad
och elementär. Utbytet har gjorts för att komma bort från ett tänkande om läsutveckling i termer av olika högre eller lägre typer av läsfärdigheter. I stället ses
läsfärdigheterna som att de fyller olika funktioner som alla är nödvändiga för
att kunna läsa på olika sätt. Läsaren kan röra sig på ytan på texten med hjälp
av mer elementära färdigheter eller använda mer utvecklade eller expanderade
färdigheter för att röra sig i olika innehållsliga dimensioner på djupet i texten
eller ut till andra texter och erfarenheter.
Elementär läsfärdighet
Uppgifter som kräver en elementär läsfärdighet vid läsning av skönlitteratur
innebär att en tioåring klarar att:

• återfinna klart uttalade detaljer
• hitta en angiven del av berättelsen och dra en slutsats som tydligt framgår av
texten
Vid läsning av sakprosa klarar han/hon att:
• hitta och återge klart uttryckt information som är lättåtkomlig, exempelvis i
början av texten eller i en tydligt utskiljbar del av texten
• visa en gryende förmåga att kunna dra enkla slutsatser som tydligt framgår
av texten
Ett exempel på en uppgift som kräver en elementär läsfärdighet är den beskrivna flervalsfrågan i föregående avsnitt om hur Aninas sovrumsdörr gick sönder.
Utvecklad läsfärdighet
Den utvecklade läsfärdigheten kräver att en tioåring vid läsning av skönlitteratur klarar att:

• hitta centrala händelser och händelseförlopp och relevanta detaljer i texten

13

De här beräkningarna baseras på alla elever i alla länder som ingår i PIRLS 2006. Det innebär att det kan
variera något mellan länder hur många elever som klarar de här uppgifterna.
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• dra enkla slutsatser om huvudpersonernas egenskaper, känslor och motiv
• visa gryende förmåga att kunna göra kopplingar till olika textdelar
Vid läsning av sakprosa klarar han/hon att:
• hitta och återge viss information i texten
• dra enkla slutsatser för att ta fram information från en del av texten
• använda underrubriker, faktarutor och illustrationer för att hitta i texten
Exempel på en uppgift som kräver en utvecklad läsfärdighet är uppgiften
på enpoängsnivån i frågan om lerklumpens känslor i början och slutet av
berättelsen Den lilla lerklumpen.
Expanderad läsfärdighet
En expanderad läsfärdighet ställer ytterligare högre krav på läsaren. Vid läsning
av skönlitteratur innebär det att en tioåring klarar att:

• hitta centrala episoder och skilja ut viktiga detaljer som döljer sig i texten
• dra slutsatser för att förklara samband mellan avsikter, handlingar, händelser
samt finna stöd i texten för detta
• känna igen hur man använder olika karaktäristiska drag i en text exempelvis
bildspråk och abstrakta budskap
• visa en gryende förmåga att tolka och föra samman händelser och handlingar
i texten
Vid läsning av sakprosa klarar han/hon att:
• känna igen och använda ett antal textstrukturella drag för att hitta och skilja
ut relevant information
• dra slutsatser utifrån abstrakt eller dold information
• föra samman information från en text för att skilja ut huvudpoängen och
ge förklaringar
• jämföra och värdera delar i en text för att ange vad man föredrar och varför
man gör det
• visa en gryende förmåga att kunna förstå exempelvis enkla metaforer och
författarens perspektiv
Tvåpoängsnivån i frågan om lerklumpens känslor i början och slutet av
berättelsen Den lilla lerklumpen är exempel på en uppgift som kräver en
expanderad läsfärdighet.
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Avancerad läsfärdighet
En tioåring som använder en avancerade läsfärdighet klarar vid läsning av
skönlitteratur att:

• föra samman idéer från olika delar av texten för att göra tolkningar av
p
 ersonernas särdrag, avsikter och känslor samt finna stöd i texten för detta
• tolka bildspråk
• visa en gryende förmåga att kunna granska och värdera berättelsestrukturer
Vid läsning av sakprosa klarar han/hon att:
• skilja ut och tolka komplex information från olika delar av texten samt finna
stöd i texten för detta
• förstå funktionen av textstruktur
• föra samman information från olika delar av texten för att sortera händelser
i tidsföljd och motivera de val man gjort
Ett exempel på en uppgift som kräver en avancerad läsfärdighet är trepoängs
nivån i frågan om lerklumpens känslor i början och slutet av berättelsen Den
lilla lerklumpen.
Det är viktigt att betona att de här läsfärdigheterna gäller tioåringar. Om det
hade varit yngre eller äldre läsare hade de i många stycken omfattat andra krav
på vad de ska klara av. Sammanfattningsvis visas i tabellerna på nästa sida de
olika läsfärdigheter som krävs i olika uppgifter i de texter som eleverna m
 öter
i PIRLS 2006. Av tabellerna framgår att texterna En otrolig natt och Antarktis
har något fler uppgifter som kräver en elementär och utvecklad läsfärdighet än
de andra texterna. Det motsatta gäller i första hand texterna Den lilla lerklum
pen samt texterna F, Y och K.
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	Antal uppgifter som kräver läsfärdigheten:
Skönlitterära texter

Elementär Utvecklad Expanderad Avancerad Ej klassificerad1

Den lilla lerklumpen (Text C)

0

6

7

4

En otrolig natt (Text U)

2

7

4

3

–

Text E (Skyddad text)

2

5

5

3

1

Text F (Skyddad text)

1

4

9

2

–

Text Y (Skyddad text)

0

2

12

4

1

1

–

	En del av uppgifterna är det enligt IEA inte möjligt att ge en läsfärdighetsklassificering.

	Antal uppgifter som kräver läsfärdigheten:
Sakprosa texter

Elementär Utvecklad Expanderad Avancerad Ej klassificerad1

Antarktis (Text A)

5

5

4

2

–

Leta efter mat (Text S)

0

4

5

6

1

Text K (Skyddad text)

1

3

7

6

–

Text L (Skyddad text)

1

3

6

2

5

Text N (Skyddad text)

1

3

7

3

1

	En del av uppgifterna är det enligt IEA inte möjligt att ge en läsfärdighetsklassificering.
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Sammanfattande analys,
konsekvenser och förslag
Att möta de olika texterna och textuppgifterna som ingår i PIRLS 2006 på ett
förväntat sätt ställer krav på att kunna använda olika läsfärdigheter. Vilka uppgifter klarar de flesta svenska tioåringar av och vilka är betydligt svårare? Med
utgångspunkt i den frågeställningen har en indelning gjorts av uppgifterna
beroende på hur många av de svenska eleverna som klarar de olika uppgifter
na. För såväl skönlitterära texter som sakprosatexter har det gått att dela in
uppgifterna i fem grupper som benämns med bokstäverna A till E. Grupperna
beskrivs i tabellerna 1 och 2 på sidan 32 och 33.
De uppgifter som varit möjliga att visa från de frisläppta texterna pekar
på att den sorts läsning som undersöks i PIRLS framför allt rör förmågan att
finna det som står i texten och koppla ihop olika textled. Det som inte lyfts
fram i någon större utsträckning är förmågan att läsa mellan raderna, använda
egna erfarenheter eller använda ett kreativt och fantasifullt tolkande eller med
Langers ord låta möjligheternas horisonter flöda.14 Den typen av läsförmåga är
mycket viktig att inkludera i undervisningen, men den är dessvärre inte möjlig
att mäta i den typ av storskaliga undersökningar som PIRLS utgör en del av.
Om det tilläts skulle det bli mycket svårt att genomföra en likvärdig bedömning av elever från olika länder och helt olika kulturer.
Uppgifter inom uppgiftsgrupperna A och B inom såväl skönlitterära texter
som sakprosatexter klarar de allra flesta svenska elever. Men när också uppgifter från uppgiftsgrupp C tas med börjar fler än hälften av de mindre starka
läsarna tappa terräng. Motsvarande gäller för uppgiftsgrupp D och de medelstarka läsarna. Majoriteten av de starka läsarna klarar sig däremot fram till och
med uppgiftsgrupp D, men därefter blir de färre än hälften. En majoritet av de
mycket starka läsarna klarar alla typer av uppgifter från A till E.
Den fråga som kan ställas är vad som förändras när man går från A-uppgifter till E-uppgifter och uppenbart är att typen av uppgifter förändras. I de
första tre grupperna från A till C är det framför allt uppgifter som det går att
få ett poäng på. De utgörs av såväl flervalsfrågor som enkla och komplexa
öppna frågor. Det som nästan alla elever klarar av att svara rätt på är antingen
flervalsfrågor eller en uppgiftsdel som ger ett poäng i en komplex öppen fråga.
I uppgiftsgrupperna D och E däremot dominerar de komplexa öppna frågorna
och förmågan att kunna svara rätt på alla uppgiftsdelar. Den här förändringen

14

Langer, 1995.
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är inte så förvånande. Inte heller är det så förvånande att det i A-gruppen är en
övervikt av krav på elementär och utvecklad läsfärdighet medan det i
E-gruppen är krav på framförallt expanderad och avancerad läsfärdighet.
Det som däremot är lite överraskande är att redan i B- och C-grupperna
finns krav på den expanderade läsfärdigheten och för sakprosatexter även
den avancerade läsfärdigheten. Det innebär att fler än hälften av alla, även
de mindre starka läsarna, klarar båda de här typerna av läsfärdighet i vissa
sammanhang. Att vara mindre stark läsare innebär således inte att man bara
klarar den elementära och i viss mån den utvecklade läsfärdigheten. Utan en
hel del av de mindre starka läsarna har således en bred uppsättning av läsfärdigheter. Vidare är det tydligt att mycket likartade uppgifter kommer igen
i såväl de olika uppgiftsgrupperna som i de olika läsfärdighetstyperna. För
skönlitterära texter är det exempelvis att kunna koppla ihop olika led och dra
slutsatser, tolka beteenden i termer av egenskaper eller känslor eller tolka vilket
huvudbudskapet är. I sakprosatexter är det exempelvis att kunna återge information eller dra slutsatser. Det innebär bland annat att läsaren kan skaffa sig
erfarenhet av en viss läsfärdighet, exempelvis tolka huvudbudskapet i texten,
på ett kognitivt mindre krävande sätt. Det kan exempelvis vara mindre krävan
de för att texten som läses är mer engagerande av olika skäl eller att hon/han
har en större förkunskap inom ämnet som behandlas. Det läsaren lär sig i den
här mindre krävande situationen kan därefter utgöra en grundläggande stödstruktur som kan byggas ut på fler och fler avancerade sätt. Det är med andra
ord inte en artskillnad utan en gradskillnad mellan en del av de kognitivt
mindre krävande och de kognitivt mer krävande uppgifterna. Det är inte heller
i många fall en artskillnad utan en gradskillnad mellan en mindre stark läsares
läsförmåga och mycket stark läsares läsförmåga. De befinner sig helt enkelt i
olika utvecklingsfaser.
Genomgången av de olika uppgifterna har också visat att i Uppgiftsgrupp A
finns komplexa frågor som de allra flesta klarar på enpoängsnivån. Däremot
är det betydligt färre som klarar samma fråga på flerpoängsnivån. De klarar
det inte, trots att det många gånger innebär att de bara ska finna ytterligare ett
textled som finns på ett annat ställe i texten. Ibland kan det dock vara ganska
långt mellan de olika textleden som efterfrågas eller som ska integreras. Anledningar till att eleverna inte går vidare kan säkert vara av olika slag. Några
tänkbara anledningar är att de inte orkar eller tycker att det får duga med ett
svar. En annan anledning kan vara att eleven inte uppfattar att det är flera led
som efterfrågas. Det är nämligen inte alltid så klart markerat att frågan utgörs
av flera delar.
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Tabell 1.	Sammanfattning av uppgifter till skönlitterära texter i PIRLS 2006
1

Typer av
uppgifter

Uppgiftsgrupp A-n1

Uppgifter
de allra flesta
tioåringar klarar av
Uppgiftsgrupp B-n

Uppgifter flertalet starka
läsare och något fler än
hälften av de mindre
starka läsarna klarar av
fler flervalsfrågor än öppna
frågor; de senare är enkla
samt komplexa som klaras
på ettpoängsnivån

Uppgiftsgrupp C-n

Uppgifter många starka
läsare och något färre
än hälften av de mindre
starka läsarna klarar av

framför allt öppna
komplexa frågor som
klaras på flerpoängsnivåer

Uppgiftsgrupp D-n

Uppgifter många starka
läsare och som mest en
tredjedel av de mindre
starka läsarna klarar av

nästan bara öppna
komplexa frågor
som klaras på
flerpoängsnivåer

Uppgiftsgrupp E-n

Uppgifter
inte så många
tioåringar klarar

• generalisera på ett
abstrakt/symboliskt plan
• tolka beteende i termer
av egenskap eller känslor
• förstå synonymer
• tolka bildspråk
• förklara metafor

• koppla ihop olika led och
dra slutsatser
• tolka beteende i termer
av egenskap eller känslor
• förstå synonymer
• tolka huvudbudskap

• koppla ihop flera olika
led över stora textytor
• fylla i med egna
kunskaper eller
erfarenheter
• tolka huvudbudskap

• tolka huvudbudskap

• dra en enkel slutsats

flervalsfrågor, enkla
öppna frågor samt komplexa
öppna frågor som klaras
på ettpoängsnivån
• dra enkel slutsats om
klart utpekad händelse

• återge väl inbäddade och
ibland mindre centrala detaljer
• tolka beteende i termer av
egenskap eller känslor
• tolka abstrakt budskap,
bildspråk eller huvudbudskap
• se textstruktur

• koppla ihop olika led i
texten och dra enkla
slutsatser

flervalsfrågor och
komplexa öppna frågor
som klaras
på ettpoängsnivån

Elementär
• återge klart uttryckta
Läsfärdighet
och utpekade
händelser och detaljer

• koppla ihop flera olika led
och dra enkla slutsatser
• tolka beteende i termer av
egenskap eller känslor
• tolka huvudbudskap

Utvecklad
• tolka beteende i termer • koppla ihop närliggande
av egenskap eller
Läsfärdighet
led i texten och dra
känslor eller händelser
enkla slutsatser
i termer av fenomen
• se textstruktur
• förklara enkel metafor
Expanderad • tolka händelser
läsfärdighet
i termer av egenskap

Avancerad
läsfärdighet

N står för uppgifter i skönlitterära texter (narrativa texter).
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Tabell 2.	Sammanfattning av uppgifter till sakprosatexter i PIRLS 2006
1

Expanderad
läsfärdighet

Utvecklad
läsfärdighet

Elementär
läsfärdighet

Typer av
uppgifter

• återge klart uttryckt
information
• generalisera händelser
till fenomen

• återge klart uttryckt och
utpekad information
• dra enkla slutsater

flervalsfrågor och
komplexa öppna frågor
som klaras på
ettpoängsnivån

Uppgiftsgrupp A-s1

Uppgifter de allra flesta
tioåringar klarar av

• återge klart uttryckt
information
• dra enkla slutsatser
• tolka huvudbudskap

• återge klart uttryckt
information
• tolka huvudbudskap

• återge klart uttryckt
information

flervalsfrågor, enkla öppna
frågor samt komplexa
öppna frågor som klaras
på ettpoängsnivån

Uppgiftsgrupp B-s

Uppgifter flertalet starka
läsare och något fler
än hälften av de mindre
starka läsarna klarar av

• återge klart uttryckt men
utspridd information
• extrahera information ur
tabeller och illustrationer
• dra enkla slutsatser
• förklara textens syfte

• dra enkla slutsatser

• dra enkla slutsatser

Uppgifter många starka
läsare och något färre
än hälften av de mindre
starka läsarna klarar av

• återge klart uttryckt och
utpekad information

framför allt flervalsfrågor
framför allt öppna komplexa
och enkla öppna frågor
frågor som ofta klaras på
samt några komplexa öppna flerpoängsnivåer
frågor som klaras i första
hand på ettpoängsnivån

Uppgiftsgrupp C-s

• återge klart uttryckt men
utspridd information
• förklara metafor
• tolka abstrakt idé
• beskriva eget intresse för
textinnehåll

Uppgiftsgrupp D-s

nästan bara öppna komplexa
frågor som klaras på
flerpoängsnivåer

Uppgiftsgrupp E-s

Uppgifter många starka
läsare och som mest en
tredjedel av de mindre starka Uppgifter inte så många
läsarna klarar av
tioåringar klarar

• återge utspridd information
• koppla ihop utspridd
information och förklara
något
• förklara funktionen hos
textdelar och illustrationer

• återge klart uttryckt men • koppla ihop utspridd
utspridd information
information och förklara
något

• återge inbäddad och
utspridd information
• dra slutsatser
• se textstruktur
• förklara funktionen hos
textdelar

Avancerad
läsfärdighet

S står för uppgifter i sakprosa texter.
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I PIRLS 2006 framkommer att även om det finns stora likheter mellan
grupper av läsare, finns det också vissa avgörande skillnader mellan dem när
det gäller deras läs- och skrivbagage, dels från tiden före skolstart, dels från deras fritidsläsande när de är tio år. De mer starka läsarna har fler erfarenheter av
läsande och skrivande och ofta ett större intresse för att läsa.
I den fördjupade analysen visas även att de allra flesta svenska tioåringar,
såväl mindre starka som mycket starka läsare, har grundläggande strukturer för
många olika typer av funktionella läsfärdigheter. Analysen visar även att många
av de mindre starka läsarna klarar att använda såväl elementära som utvecklade
och expanderade läsfärdigheter. Några av dem klarar också att använda avancerade läsfärdigheter. Av den fördjupade analysen av svenska tioåringars läsförmåga framgår att det i första hand är två saker som skiljer starka läsare från
mindre starka. Den första skillnaden består i att många av de starka läsarna i
jämförelse med de mindre starka läsarna klarar att använda alla typer av läsfärdigheter i långt fler olika sammanhang med olika typer av uppgifter och texter.
En andra skillnad är att de mer starka läsarna klarar att använda flera olika
varianter av de fyra huvudtyperna av läsfärdigheter.
Många av de mindre starka läsarna har med andra ord en grundstruktur
för alla huvudtyper av läsfärdigheter medan de allra minst starka läsarna bara
klarar några av de här läsfärdigheterna. Men som framgår av tabellerna finns
det likheter och överlappningar såväl mellan olika varianter inom en läsfärdighetstyp som mellan olika läsfärdighetstyper. De olika varianterna respektive
huvudtyperna av läsfärdigheter hakar i varandra. De här kopplingarna mellan
olika färdigheter kan nyttjas i den pedagogiska praktiken för att skapa stödstrukturer för elevernas läsutveckling. Oavsett hur omfattande elevers förmåga
är att kunna använda olika läsfärdigheter, finns det hela tiden möjligheter att
utveckla den. Det finns således en utvecklingspotential i alla elevers läsförmåga
och det är skolans uppgift att ge systematiskt och strukturerat stöd för vidareutveckling av den.
Undervisning för elever i olika utvecklingsfaser
Villkoren för meningsskapande i skrift i form av såväl läsande som skrivande
har starkt förändrats de senaste tjugo till trettio åren. Inte minst har utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin bidragit till den
förändringen. Tillsammans med ytterligare andra förändringar under det
senaste seklet har det medfört att kraven på läsande och skrivande ser annorlunda ut idag än för bara femtio år sedan. I takt med förändringar i samhället
och i människornas levnadsvillkor krävs förändringar inom utbildningssystemet. Läs- och skrivinlärning har traditionellt förlagts till de tidiga skolåren
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och ämnet svenska. I fokus för undervisningen har stått att lära barnen knäcka
skriftkoden. Ett sådant smalt sätt att se på läs- och skrivinlärning är inte längre
relevant. De senaste decenniernas forskning har visat att läs- och skrivinlärning
ofta påbörjas långt före skolstarten och att man i princip aldrig kan bli ful�lärd. Varje ny typ av text och textskrivande en läsare möter ställer krav på nya
förmågor, varje nytt ämnesområde likaså. Det räcker således inte med att ha
knäckt skriftkoden, för att på ett produktivt och reflekterande sätt kunna läsa
eller skriva en berättande text eller en faktatext på papper eller på nätet. Sätten
för hur en individ kommer in i de här olika skriftspråkliga textvärldarna ingår
också i läs- och skrivinlärandet. Det är med andra ord inte bara svenskämnet
och de tidiga skolåren som bär ansvaret för läs- och skrivinlärandet i olika
utvecklingsfaser. Det ansvaret vilar på både förskolan och skolan samt upp
genom hela skolan. Det vilar också på skolans alla ämnen.15
Under de senaste hundra åren har det pågått en allt emellanåt relativt sett
hetsig debatt om med vilken metod barn bör lära sig att läsa och skriva. Frågan
har framför allt rört metoder angående av- och inkodningstrategier. Sker läsoch skrivinlärning via ljudmetod eller helordsmetod? Forskare omfattar idag
en betydligt större samsyn än tidigare i denna fråga. De menar att det inte är
så enkelt att det går att svara med ett antingen – eller. Utan snarare rör det sig
om ett både – och. Det gäller att barn får stifta bekantskap med och att lära
sig olika avkodningstrategier. Olika strategier passar mer eller mindre bra i
olika sammanhang. Detsamma gäller för olika typer av förståelsestrategier. När
någon exempelvis läser för att skaffa sig en överblick över innehållet i en text,
passar vissa strategier men när hon/han läser för att mer i detalj lära sig, passar
andra strategier. Det är med andra ord viktigt att utgå från olika sammanhang
av läsande och skrivande och bland annat diskutera om och reflektera över
vilka avkodnings- och förståelsestrategier som passar i vilka sammanhang.
Inom forskningen förs idag fram att läsande och lärande utvecklas på ett positivt sätt om färdigheter lärs in i meningsfulla sammanhang där innehållet utgår från, och berör eleverna. Det stämmer väl överens med läroplanens syn på
en likvärdig utbildning, då man skriver att ”Undervisningen skall anpassas till
varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta
lärande och kunskapsutveckling.”16 Elever som befinner sig i olika utvecklingsfaser har behov av olika typer av utmaningar, men de här utmaningarna är inte
artskilda utan det är en gradskillnad mellan dem. Det gäller att skapa under-

15
16

Se exempelvis Språk i ämnet, 2008 och Axelsson m. fl., 2006.
Lpo 94, s 4.
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visningssammanhang som rymmer alla elevernas olika behov. Eftersom skolan
ska se till att alla elever når målen kan undervisningen aldrig utformas lika för
alla, skriver man i Lpo 94.17
Undervisning som rymmer olika behov
En stor undersökning av grundskoleklasser i amerikanska skolor pekar på att
eleverna klarar uppsatta mål på ett bättre sätt än förväntat om undervisningen
ser ut på följande sätt:18

• tydliga kopplingar görs mellan ämnen i och utanför skolan och till elevernas
egna erfarenheter och deras erfarenheter från andra lektioner och tidigare
erövrade kunskaper
• eleverna arbetar tillsammans för att i samspel med varandra utveckla en
djupare förståelse av det som ska läras
• färdigheter som ska läras är integrerade i en helhet, men studeras också
separat i väl strukturerade undervisningssammanhang
• strategier för hur eleven kan tänka, planera och organisera sitt arbete osv. lärs
ut på ett tydligt sätt (s.k. metakognitiva strategier)
• när eleverna uppnått ett mål och lärt sig det som ska läras, för läraren dem
vidare in i en än djupare förståelse och genererande av ytterligare nya tankar
och idéer
• förberedelse av prov och test är integrerade i den reguljära undervisningen
I de skolor där eleverna inte klarar uppsatta mål bättre än förväntat eller klarar
målen sämre än förväntat, är undervisningen antingen endast integrerande
eller endast isolerande. I de rena integrerande programmen lyfts sällan eller
aldrig färdigheter, för att vid behov studeras i väl strukturerade sammanhang.
I de isolerande programmen fokuseras tvärtom färdigheterna mycket tydligt.
Men de lärs ofta in i isolerade övningssammanhang utan någon större koppling till de sammanhang där de kan fylla en funktion.
Som framgår av ovanstående punktuppställning karaktäriseras undervisningen av att läraren nyttjar kollektivet för att ge stöd för allas utveckling.
Inom ramen för det gemensamma samtalet och arbetet lyfts elever i olika
utvecklingsfaser på olika sätt. Exempelvis kan eleverna läsa samma text men
något olika krav ställs på hur den följs upp och vilka läsfärdigheter som ska
användas.

17
18

Lpo 94, s 4.
Langer 1999 och 2004. Den här formen av undervisningen kallar Langer för ”high literacy”-undervisning.
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För att se vilka behov olika elever kan ha är det väsentligt att följa dem nära
i undervisningsprocesserna. Det ger läraren möjlighet att ha kontroll på de olika utvecklingsvägar eleverna tar. Utvärderingsinstrument som portföljmetoden
är ett exempel på en metod där diagnosen av elevernas kompetenser genomförs
kontinuerligt och följer deras utveckling. Stort stöd i ett sådant arbetssätt är att
också ha klart uttalade kriterier för vad eleverna ska kunna i olika utvecklingsfaser. Exempel på material som ger lärare stöd i att arbeta på ett sådant sätt är
Nya Språket Lyfter för årskurserna 1–5 och Språket på väg för årskurserna 6–9.
Ett annat stöd är de beskrivningar som ges av olika funktionella läsfärdigheter i
den här rapportens analysavsnitt.
Läsande underlättas av att innehållet är intressant, meningsfullt och gripbart
och av att läsaren har relevanta förkunskaper och är medveten om varför just
detta ska läsas. Från PIRLS-data vet vi att ungefär hälften av de svenska elever
na har en mycket positiv inställning till läsning men att den här gruppen har
minskat kraftigt sedan 2001. Vi vet också att nästan dubbelt så många flickor
som pojkar har en mycket positiv hållning till läsning. En framträdande och
även utmanande fråga är således hur läraren tillsammans med sina elever kan
lyckas skapa engagerande sammanhang i den pedagogiska praktiken genom att
välja texter och arbetssätt som underlättar läsandet för de syften som valts.
Val av texter
I de första skolåren används ofta mer enkla texter som bildberättelser, sagor,
enkla listor och faktaberättelser.19 Framför allt dominerar den berättande eller
skönlitterära genren. Så småningom blir texterna längre, mer informationstäta
och mer ämnesspecifika. Den skönlitterära genren får mer och mer ge vika för
beskrivande, utredande, förklarande och också argumenterande texter. Redan
i årskurs tre är det en kraftig ökning av både antalet genrer och mängden text
eleverna ska läsa och bearbeta i skolans olika ämnesområden. För många elever
leder det till rena chockupplevelser. Har eleverna nu inte automatiserat sin avkodning och börjat lägga grunden för ett mer utvecklat förråd av helordsbilder,
så kallat ortografiskt lexikon, kan de få stora problem. Inom amerikansk forskning kallas den gruppen av elever för ”the fourth grade slump”.20 Val av texter
är med andra ord en grannlaga uppgift för läraren i den här övergången mellan
de mer enkla och alltid inte så ordrika texterna och de mer avancerade.
Det finns olika vägar läraren kan gå för att göra de här övergångarna möjliga för alla elever. En väg är att välja texter med ett kulturellt och innehållsligt
välkänt och engagerande stoff. Innehållet utgör på så sätt en stödstruktur. Om
19
20

Se Liberg (2006) och Edling (2006) för en mer ingående beskrivning av texter elever möter i skolan.
Se Myrberg 2007.
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möjligt är detta än mer viktigt för elever som tillhör kulturella och språkliga
minoriteter och som befinner sig i en underordnad position men i längden
är det med stor sannolikhet inte möjligt att alltid gå den vägen. Det är en del
av såväl skollivet som livet utanför skolan att kunna läsa texter med mindre
känt eller helt okänt innehåll. En väsentlig del i skolans uppdrag är därför att
ge eleverna olika typer av stödstrukturer för hur de kan arbeta sig in i de här
texterna.
Exempel på arbetsformer
Två huvudtyper av ingångar till textinnehåll i skolarbetet, oavsett vilket ämne
det gäller, är att samtala respektive att skriva sig till en fördjupad förståelse.
I de flesta fall går de hand i hand såväl i förberedelsen inför läsningen som i
efterarbetet. Många gånger kombineras de även med andra sätt att uttryck sig
som genom laborativt arbete, bild och drama. I förberedelsen och uppföljningen av textläsning ges möjlighet att visa på länkar mellan elevernas nuvarande
kunskaper och de kunskaper som ska bearbetas och förvärvas och vad de kan
användas till. Samtalet sker per definition genom att eleverna arbetar tillsammans med andra medan skrivandet däremot kan ske antingen tillsammans
med andra eller helt på egen hand. Ju mindre starka läsare är, desto större
behov har de av att ha ett socialt stöd, det vill säga att få arbeta tillsammans
innan de försöker på egen hand.

Mer och mindre styrda textsamtal
Textsamtalen kan vara mer eller mindre öppet styrda när det gäller hur tydligt läraren fokuserar de strategier hon/han vill att eleverna ska använda. I ett
mindre styrt samtal med avseende på strategier har läraren olika typer av frågor
och olika typer av uppföljningar till elevernas inlägg i bakhuvudet för att kunna handleda dem i vandringen genom texten.21 Det kan vara frågor och uppföljningar som stödjer eleverna att se de större sammanhangen eller fokusera
enskildheter. De kan också stödjas i att utreda oklarheter eller att se samband
av olika karaktär som ges genom olika typer av orsakskedjor. På så sätt ges de
möjlighet att vandra i texten på såväl ytan som mer på djupet och även ut mot
egna erfarenheter.
I mer styrda samtal med avseende på stödstrukturer för läsandet, ges eleverna i uppgift att använda vissa typer av strategier. På så sätt lyfter läraren fram
specifika läsfärdigheter som övas i ett funktionellt sammanhang. Annemarie
Palinscar och Ann Brown har arbetat med en modell för textsamtal som stödjer en mycket stark och påtaglig utveckling av elevers läsförståelse. Inlednings21

Se exempelvis Jönsson, 2007; Liberg (kommer).
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vis visar läraren i sin högläsning hur en läsare kan stanna upp i sin läsning
för att ställa frågor, utreda oklarheter, sammanfatta textavsnitt som lästs och
förutsäga vad som kan tänkas komma härnäst i texten. Successivt överlämnar
läraren till eleverna att ansvara för de här strategierna. Graden av överlämnandet kan se olika ut för olika elever beroende på hur långt de är komna i sin läsutveckling. Den yttre arbetsformen som läraren visar upp och som sedan eleverna får prova på tillsammans med läraren och kamraterna bemästras successivt
av dem och görs till något eget. I en av sina artiklar visar de här forskarna på
hur arbetet kan se ut i tidigt skede när eleverna ges möjlighet att prova det här
tillsammans:22
Läraren läser följande text: Kantnålfisken ändrar sin färg och rörelse för
att passa in i omgivningen. Till exempel, kantnålfiskar som lever bland
gröna växter ändrar sin färg till en grön nyans för att passa in bland
växterna.
Clare, som är diskussionsledare inleder:
En fråga som jag har om det här stycket är: Vad är det för speciellt med
hur kantnålfisken ser ut?
Keith (undrar):
Menar du att den är grön?
Andy (utvecklar):
Det är inte bara att den är grön; det är att den har samma färg som alla
växter runt omkring den, alla runt den.
Clare (summerar):
Ja. Så är det. Min sammanfattning är att det här stycket berättar för oss
hur kantnålfisken ser ut och att den ser ut som allt runt omkring den.
Min förutsägelse är att det här kommer att handla om deras fiender och
hur den skyddar sig själv och vilka fienderna är.
Monty tilllägger till hennes sammanfattning:
De pratar också om hur kantnålfisken rör sig.
Keith svarar på detta:
Den svänger fram och tillbaka.
Andy lägger till:
Som växterna.

22

Palinscar & Brown 1989:42f. Exemplet är översatt från engelska till svenska av C. Liberg.
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Ms. Mackey, läraren, faller in:
Vad kallar vi det när någonting ser ut och gör något som någon annan?
Som de vandrade pinnarna var igår? Vi utredde det ordet när vi pratade
om de vandrande pinnarna.
Angel:
Imiterar.
Ms. Mackey:
Ja, det är rätt! Vi sa / vi kan säga / att kantnålfisken imiterar …
Elever:
Växterna.
Ms. Mackey:
O.K.! Låt oss se om Clares förutsägelse stämmer.
Det här är ett exempel på ett textsamtal som öppnar för att elever som befinner
sig i olika utvecklingsfaser med lätthet kan mötas i en och samma text. Elever
nas läsförståelse kan lärare komma åt genom att samtala med elever så att de
får uttrycka sin uppfattning om det lästa. Inom läsförståelseforskningen idag
ses både texten och läsaren som aktiva parter. När de möts skapar läsaren en
egen förståelse av en text, en s.k. virtuell text, som bl.a. är beroende av läsarens
sociala och kulturella erfarenheter men också av vilken text det är. I det samtal
som lärare och elever har om det lästa är det viktigt att låta elevernas virtuella
texter mötas. Det sker genom att eleverna med stöd av frågor tillåts röra sig
framåt, bakåt och utåt i texten och även samtala om det som kan tänkas ”stå
emellan raderna”. Olika läsforskare lyfter i läsförståelsearbetet fram olika strategier och samtalsmodeller.23

23

Chambers 2003, Keene & Zimmermann 2003, Liberg 2003, Lundqvist 1995, Nikolajeva 2004,
Svensson 2008.
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Mer och mindre styrt skrivande
Det finns också en mängd exempel på olika sätt att skriva sig in i innehållet
i texter i olika skolämnen. En form av skrivande som kan kallas parallell
skrivande kan vi se i följande exempel hämtat från Anne Haas Dyson studier:24
Sammy

OK, Patrick ….. Nu gör vi det! OK, kom nu. Nu skriver vi
färdigt om Herkules …. Vi kan skriva, vi kan skriva, vi kan
skriva, um, ”och Herkules var den elaka killen”.

Patrick

Varför inte ”Och Herkules försökte döda dom där Power
Rangers”?

Sammy

Nej, ”och Herkules var” um

Patrick

”försökte döda dom där Power Rangers!”

Sammy

Nej, ”och Herkules var den elaka killen.” Sen ska vi säga att
han försökte döda dom där Power Rangers. Jo, snälla …..
Snälla Patrick. (fnittrar) Det blir, ditt sätt blir för kort.

Patrick

Oh. OK.

Sammy

Och vi måste göra det långt.

Patrick

OK

Båda pojkarna börjar skriva den mening som Sammy föreslagit. De hjälper
varandra och planerar hur de ska skriva och hur orden ska stavas. De återläser
också vad de skrivit.
De här pojkarna använder och utgår från egna erfarenheter och texter de
känner till sedan tidigare från tidningar, böcker, TV, video eller film. De skriver parallelltexter till texterna. Förhandlingen om vad som ska vara med och
inte vara med blir ett framträdande stöd för bearbetningen av innehållet i sådana texter. Det sociala stödet att få arbeta tillsammans gör att Sammys envishet
hjälper Patrik att fördjupa sin förståelse för den här typen av texter.
Olika former av kortskrivande som närläsnings-, funderings-, befästnings-,
stolp-, fråge- eller sammanfattningsskrivande är andra exempel på hur en läsare
arbetar sig in i texter och fördjupar sitt läsande. Det skrivandet är mer eller
mindre styrt. Ett mindre styrt kortskrivande är att i en läslogg skriva om sina
funderingar i relation till texten. Karin Jönsson visar i sin studie bland annat
hur eleverna på olika sätt lever sig in i berättelsen NIHMS hemlighet av

24

Dyson 1997:132f. Exemplet är översatt från engelska till svenska av C. Liberg.
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R.C O’Brien som handlar om en musfamiljs eskapader och äventyr. Nils
skriver exempelvis följande:25
Jag tycker det är häftigt
att råttorna har som eget …
eget … Palats!
Jag skulle vilja vara en råtta
och bo där. Min favoritråtta är Nickodemus.
Jag tycker det är bra
att de vill bli hederliga
råttor.
Ett exempel på mer riktade uppgifter finns i Jan Nilssons beskrivning av ett
arbete om temat miljö.26 Efter att eleverna läst en text ska de lista argument
som de kan finna i texten för och emot en viss företeelse. Listan med argument
ska de sedan använda för att skriva en debattartikel och de får själva välja om
de ska arbeta ensamma eller tillsammans.
Som alltid i skrivande är det betydelsefullt att det finns mottagare och ett
mottagande. Det kan ta sig olika uttryck. I exemplet med Sammys och Patriks
parallellskrivande innebär det att de kan välja att läsa upp sin text antingen vid
klassens författarteater eller i författarstolen. Om de väljer författarteatern ska
de också ha med sig andra kamrater som improviserar händelseförloppet medan de läser. I exemplet med läsloggen kan mottagandet ske på olika sätt. Eleven
kan diskutera sina tankar med kamrater och/eller läraren. Eller så, kan de här
tankarna bara få vila till nästa gång läsningen tar vid och de samtal eleven då
får ingå i. I exemplet med miljötemat får eleverna läsa upp sina debattartiklar
för varandra och diskutera dem.
Elevröster om strukturerade undervisningssammanhang
Lucia Mason pekar i sina studier av undervisning i naturkunskap på betydelsen
av att få arbeta mer strukturerat med samtal och skrivande för att komma in
i texter och kunskap om ämnet.27 Eleverna menar att gruppsamtalen och helklassamtalen som de deltagit i hjälpt dem att våga uttrycka sig fritt. De är inte
längre rädda för att få negativ kritik. De påpekar att i samtalen får de stöd av
varandra bland annat för att kritiskt granska olika tänkbara förslag och komma
fram till teoretiskt baserade lösningar. Elevernas sätt att se på skrivandet ser lite
25
26
27

Jönsson 2006:124
Nilsson 2007:118ff.
Mason 2001: 323ff.
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olika ut. Några menar att skrivandet har hjälpt dem att klargöra olika idéer.
Alice säger så här:28
När du skriver kan du klargöra dina egna idéer för dig själv för att det
är svårare att skriva ner dem, du måste tänka på dem och genom att
skriva blir de klarare.
Skrivandet hjälper till att resonera om begreppen med sig själv, menar andra.
Särskilt tydligt blir det efter de gemensamma diskussionerna. Andrea säger
bland annat:
För att kunna skriva om diskussionen var vi tvungna att resonera om
idéerna, att diskutera dem en gång till för oss själva, dvs. vi tillsammans
med oss själva.
Skrivandet är också ett sätt att reflektera över hur de lär sig enligt Giampiero:
Om du skriver efter en diskussion i vilken du hört många olika idéer, då
förstår du verkligen vad du förstått.
Flera elever tar också upp att de genom skrivandet blivit medvetna om hur de
ändrat sin förståelse som exempelvis Alessio:
Skrivande är användbart för att reflektera över skillnaden mellan en idé
och en annan, mellan vad du tror och hur det egentligen är, så man kan
se från början till slut vilka idéer du ändrat och varför du ändrat dem.
… Arbetet med fungi tog ju mer än en månad, en lång tid för att förstå,
verkligen förstå. Under tiden när jag skrev om de olika idéerna som jag
utvecklade så förstod jag skillnaden mellan dem och de jag hade från
början.
Lässtrategier i fokus
Ett mycket styrt men samtidigt öppet sätt att arbeta med lässtrategier av olika
slag finns exemplifierat i en studie genomförd av Stephen Kucer.29 I det här
fallet har eleverna till uppgift att varje vecka sitta ner med läraren och en liten
grupp kamrater och berätta hur de gått tillväga om de kört fast i sitt läsande i
det vardagliga skolarbetet. Vilka strategier har de använt? Här följer de strategier de tillsammans kommit fram till.

28
29

Elevernas uttalanden är översatta från engelska till svenska av C. Liberg.
Kucer 1995; se också Liberg 1996.
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Läsarresponstekniker
När du läser och tycker det är svårt att komma in i texten och bli engagerad så
kan du fråga dig själv:
• Varför ska/vill jag läsa den här texten?
• Vad kan/vill jag lära mig av den här texten?
• Vilka frågor vill jag ha svar på när jag läser den här texten?
• Varför har författaren skrivit den här texten?
• Vilka delar tycker jag bäst om i texten? – Varför tycker jag bäst om just de
delarna?
• Vilka delar tycker jag sämst om i texten? – Varför tycker jag sämst om just
de delarna?
• Är den här texten lika någon annan text jag läst? – Vilka är likheterna och
vilka är skillnaderna?
• Med vilka formuleringar kan jag sammanfatta den här texten?
• Vad skulle jag ändra i den här texten om det var jag som var författaren?
– Vad skulle man kunna göra för att den ska bli bättre, mer begriplig, mer
intressant?
• Finns det saker i texten som jag inte förstår? – Vilka är de? – Hur kan jag
göra för att förstå de sakerna bättre?
Avläsningstekniker
När du läser och kommer till något som du inte känner igen, inte vet vad det
är eller inte förstår:
• Sluta läs – fundera över vad det kan vara och dra en slutsats om vad det kan
vara – fortsätt läs för att se om din slutsats var riktig!
• Sluta läs – läs om från början av meningen eller stycket och dra en slutsats
om vad det kan vara – fortsätt läs för att se om din slutsats var riktig!
• Läs vidare för att få mer information – dra en slutsats om vad det kan vara
– återvänd och läs igen – fortsätt läs för att se om din slutsats var riktig!
• Sluta läs – titta på illustrationer: bilder, tabeller, diagram, etc – dra en slutsats om vad det kan vara – fortsätt läs för att se om din slutsats var riktig!
• Sluta läs – försök känna igen ordet som ett ord du läst i någon annan text –
leta reda på ordet i den texten! (Detta kan synas vara en omständlig procedur, men ur barnens synpunkt är den effektiv. Dessutom uppfattar de att de
själva kan lösa sina problem med hjälp av tidigare kunskap, samtidigt som
de blir mera medvetna och observanta på språkliga detaljer.)

44

Fördjupad analys av PIRLS 2006

• Sluta läs – jämför ordet med något liknande ord du läst tidigare! (Om ordet
t.ex. är tung kan vi säga: ”Det börjar som pappas namn, Tore.” eller ”Det ser
nästan ut som kung” och skriva dessa ord på tavlan. Kommentarer av detta
slag kan ge barnen goda infallsvinklar för att lösa problem vid ordidentifikation. På så sätt skapas tillfällen då barnen lär sig att generalisera kunskap.
Detta kan gälla på olika nivåer i orden, alltifrån bokstavs‑, stavelse‑ och
ändelsenivå till rimdelar och kända småord i orden.)
• Sluta läs – fråga någon annan om hjälp om vilket ordet är! (På det sättet kan
barnen läsa vidare utan att innehållsuppfattningen störs.)
• Sluta läs – ljuda dig genom ordet – fortsätt läs för att se om din ljudning var
riktig!
• Läs din text med en läskamrat!
• Sluta läs!
De kompetenta och reflekterande pedagogerna
En betydelsefull aspekt i att få till stånd en god läsutveckling för eleverna är
kompetenta och reflekterande pedagoger som baserar sina didaktiska val på
såväl beprövad erfarenhet som nyare forskning – läraren är den viktigaste
resursen skolan har. Vad som blivit mer tydligt under det senaste årtiondet
är också att kompetensutvecklingsarbetet måste ta sin början i den konkreta
pedagogiska vardagen, i lärargrupperna och klassrummen och i de frågor som
berör de enskilda arbetslagen. Bekräftade lärare skapar starka och effektiva
läromiljöer i den konkreta vardagen. Samarbete och kollegialitet är vapen mot
osäkerhet. En pedagogiskt engagerad och stödjande skolledare är av avgörande
betydelse för utvecklingsarbetet.30

Sammanfattning
Den läsundervisning som enligt PIRLS-data dominerar årskurs 4 i svenska
skola ger inte intryck av att fokusera elevers läsfärdigheter i någon större
utsträckning. Den ställs i det här avsnittet mot en undervisning där läraren
lyckas balansera mellan att skapa större innehållsliga och funktionella sammanhang och samtidigt på ett tydligt sätt stödja utvecklingen av elevers läsfärdig
heter och lässtrategier.

30

Se exempelvis McKinsey 2007.
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Exempel på pedagogiska stödstrukturer som getts i det här avsnittet om undervisningen och som kan nyttjas i ett sådant läsförståelsearbete sammanfattas på
följande sätt:31
• engagerande och elevnära texter väljs som första ingång till mindre
indragande texter – innehållsliga stödstrukturer
• lässtrategier tydliggörs – strategistödstrukturer
• läsandet förbereds och följs upp i kontinuerliga arbetsprocesser
– processtödstrukturer
• olika modaliteter som samtalande, skrivande och gestaltande av det lästa genom laborativt arbete, bild eller drama används – modalitetsstödstrukturer
• arbetet sker såväl tillsammans som på egen hand där kollektivet är ett stöd
för individens utveckling – sociala stödstrukturer
• undervisning såväl i grupp som enskilt ger rum för elevers olika behov och
utvecklingsmål – utvecklingspotentiella stödstrukturer
• elevernas utveckling av läsförmågan med fokus på läsfärdigheter och läs
vanor följs upp kontinuerligt – processdiagnostiska stödstrukturer
Den fortsatta delen av rapporten presenterar dels de frisläppta texterna och
tillhörande textuppgifterna i PIRLS 2006, dels den underliggande analysen för
denna fördjupningsstudie.

31

Se t.ex. Liberg, 2003 och 2006.
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Texttyp:
skönlitterär
Frisläppta texter och textuppgifter i PIRLS
2006

Frisläppt text 1: Den lilla lerklumpen

4

Den lilla lerklumpen

48 PIRLS
Fördjupad
analyshos
avelever
PIRLS
20064 – i Sverige och i världen
126
2006 Läsförmågan
i årskurs

Den lilla lerklumpen
av Diana Engel

H

ögt, högt upp i ett gammalt torn fanns en verkstad. Det var en
keramikverkstad, fylld av tunnor med färgglad glasyr, drejskivor,
brännugnar och lera förstås. Nära fönstret stod en stor trälåda med
tungt lock. Där förvarades leran. Allra längst ner, inklämd i ett hörn,
låg den äldsta lerklumpen. Det var så längesen den hade använts att den knappt
kom ihåg det. Varje dag brukade locket öppnas. Händer sträcktes ner för att
kvickt plocka upp klumpar eller påsar med lera. Den lilla lerklumpen kunde höra
glada ljud av människor som arbetade.
– När blir det min tur? undrade den. För varje dag som gick i den mörka
lådan sjönk hoppet hos den lilla lerklumpen.
En dag kom en stor grupp barn till verkstaden med sin lärare. Många
händer sträcktes ner i lådan. Den lilla lerklumpen valdes sist, men den hade
kommit ut!
– Det här är min stora chans! tänkte den och kisade mot ljuset.
En pojke satte lerklumpen på drejskivan och snurrade den så fort han
kunde.
– Det här är skoj! Tänkte den lilla lerklumpen. Pojken försökte forma leran
medan skivan snurrade. Den lilla lerklumpen kände hur spännande det var att
bli någonting! Pojken försökte göra en skål men gav upp. Han bankade och slog i
leran tills den blev som en boll.
– Dags att städa, sa läraren. Verkstaden fylldes av ljudet av barn som
svabbade och sopade, tvättade och torkade. Det droppade vatten överallt.
Pojken la lerklumpen i fönstret och sprang till sina kompisar. Efter en stund
var verkstaden tom. Rummet blev tyst och mörkt. Den lilla lerklumpen blev
livrädd. Den saknade inte bara fukten i lådan utan visste också att den var i fara.
– Nu är allt slut, tänkte den. Jag kommer att ligga här och torka tills jag är
hård som sten.

Den lilla lerklumpen
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Den låg i det öppna fönstret utan att kunna
röra sig och kände hur fukten sipprade ut.
Solen sken och kvällsvinden blåste på klumpen
tills den blev stenhård. Den var så hård att den
knappt kunde tänka. Den visste bara att allt
kändes hopplöst.
Men djupt inne i den lilla lerklumpen fanns
en aning fukt kvar och den vägrade att låta
fukten försvinna.
– Regn, tänkte den.
– Vatten, suckade den.
– Snälla, klämde den till sist fram ur sitt
torra, hopplösa jag.
Ett moln som gled förbi tyckte synd om den
lilla lerklumpen och nu hände något fantastiskt.
Stora regndroppar föll genom det öppna fönstret
och in på den lilla lerklumpen. Det regnade hela
natten och på morgonen var den lika mjuk som
förut.
Röster hördes i verkstaden.
– Åh nej, sa en kvinna. Hon var keramiker och använde ofta verkstaden.
– Någon har lämnat fönstret öppet hela helgen! Nu har vi mycket att städa upp.
Du kan jobba med lite lera medan jag letar efter trasor, sa hon till sin dotter.
Den lilla flickan fick syn på lerklumpen som låg i fönstret.
– Den klumpen passar nog bra, sa hon.
Hon var snart igång med att trycka och
knåda leran till vackra former. Den lilla
lerklumpen tyckte att hennes fingrar kändes
underbara.
Flickan tänkte medan hon arbetade och
händerna rörde sig målmedvetet. Den lilla
lerklumpen kände hur den mjukt formades till
en rund, ihålig form med handtag.

6
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– Mamma, mamma, ropade flickan. Jag har gjort en mugg!
– Den är jättefin, sa hennes mamma. Ställ den på hyllan så att den kan
brännas i ugnen. Sedan kan du glasera den i vilken färg du vill.
Snart var den lilla muggen färdig och fick komma till sitt nya hem. Där bor
den nu på en hylla i köket, bredvid andra muggar, koppar och fat. Alla är de
väldigt olika och några är mycket fina.
– Frukost! ropar mamman och ställer fram den nya muggen på bordet och
fyller den med varm choklad.
Den lilla flickan håller den varsamt. Vad lycklig den känner sig i sin släta, nya
form. Vad bra den sköter sitt jobb!
Den lilla muggen står där stolt. Äntligen, äntligen är jag någonting.

The Little Lump of Clay av Diana Engel, publicerad by William Morrow Co. Inc., New York, 1989.

Den lilla lerklumpen
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Frågor

1.

Den lilla lerklumpen

Numrera meningarna i den ordning sakerna hände i berättelsen.
Nummer 1 är redan ifylld.
Regnet gjorde lerklumpen fuktig och mjuk.
En pojke försökte göra en skål av lerklumpen.
En flicka gjorde en mugg av lerklumpen.
Lerklumpen torkade.
1

2.

Lerklumpen låg i lådan.

Fråga 1
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Establish the sequence of key (main) events
Credit awarded: 1 of 1

Varför låg lerklumpen i lådan så länge?

1
Fråga 2
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Make a straightforward inference to explain
the cause of an event
Credit awarded: 1 of 1

3.

Vad önskade sig lerklumpen i början av berättelsen?

1

8

Den lilla lerklumpen

Fråga 3
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Given a specified point in the story, infer the
character’s aims from narration/
description of events and the character’s reaction to the
events
Credit awarded: 1 of 1

130 PIRLS 2006 Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen

52

Fördjupad analys av PIRLS 2006

4.

A
B
C
D

5.

Det fanns inga andra lerklumpar kvar.
Den låg överst av lerklumparna.

Pojken valde lerklumpen för att han tyckte bäst om just den.
Läraren sa till pojken att använda just den lerklumpen.

På vilket sätt var pojken slarvig?

A
B
C
D

6.

Fråga 4
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Locate the relevant part of the text and
make an inference to recognize the
explanation of an action
Credit awarded: 1 of 1

Varför togs lerklumpen upp ur lådan till slut?

Han lämnade kvar lerklumpen på drejskivan.
Han snurrade drejskivan så fort han kunde.
Han la lerklumpen i fönstret.
Han bankade och slog på lerklumpen

Fråga 5
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Locate a relevant detail and make a
straightforward inference to recognize a
character’s action
Credit awarded: 1 of 1

Pojken utsatte lerklumpen för fara. Vad var det som var farligt?

1
Fråga 6
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Make an inference and provides the immediate
problem of the character
Credit awarded: 1 of 1

Den lilla lerklumpen
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7.

Hur kände sig lerklumpen precis när pojken hade lämnat
keramikverkstaden?

A
B
C
D

8.

Nöjd
Rädd
Arg
Stolt

Fråga 6
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Make a straightforward inference to identify the
main character’s feelings at a
specified point in the story
Credit awarded: 1 of 1

När lerklumpen legat länge i fönstret hände något fantastiskt. Vad
var det? Varför var det så fantastiskt?

2

Fråga 8
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Reproduce an event by making connections
between clearly related sentences
Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Describes cause-and-effect relationship
Credit awarded: 2 of 2

10
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9.

Vilka ord i berättelsen visar att den lilla flickan visste vad hon ville
göra?

A
B
C
D

10.

”Hennes fingrar kändes underbara”
”Den lilla flickan fick syn på lerklumpen”
”Den lilla flickan håller den varsamt”
”Händerna rörde sig målmedvetet”

Fråga 9
Färdighetsnivå: Avancerad (625 poäng)
Locate a descriptive phrase and recognize what
it shows about the character
Credit awarded: 1 of 1

Beskriv hur lerklumpen kände sig i början och sedan i slutet av hela
berättelsen. Förklara också varför lerklumpens känslor förändrades.

3

Fråga 10
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Give a simple statement about a main
character’s feeling that is clearly suggested
at a specified point in the story
Credit awarded: 1 of 3
eller:
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Contrast clearly suggested feelings of a character
at the beginning and end of the
story and give an explanation for the change
(plot-based)
Credit awarded: 2 of 3
eller:
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Contrast clearly stated feelings at the beginning
and end and give interpretation/
larger significance of reasons for change
11
Den lilla lerklumpen
(integrate and interpret ideas from across
the text)
Credit awarded: 3 of 3
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11.

Den lilla flickan är en viktig person i berättelsen. Förklara varför
hon var viktig för det som hände.

2
Fråga 11
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Give the main character’s importance to the plot
Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Describe abstract/larger significance function of
character in developing theme
Credit awarded: 2 of 2

12.

Författaren till berättelsen skriver om lerklumpen som om den var
en människa. Vad vill författaren att du ska föreställa dig?

A
B
C
D

13.

Hur en lerklump kanske känner sig.
Hur det är att arbeta med lera.
Hur det känns att skapa något.

Människor kan knådas och formas lika lätt som lera.
Det finns många som är olyckliga i världen.
Alla mår bäst när de har en uppgift att fylla.
Keramik är det bästa sättet att göra gott i världen.

Den lilla lerklumpen
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Fråga 12
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Recognize the idea of personification
Credit awarded: 1 of 1

Vad vill berättelsen säga?

A
B
C
D

12
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Fråga 13
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Recognize main “message” stated in an abstract
form
Credit awarded: 1 of 1

Frisläppt text 2: Antarktis

Texttyp: sakprosa

Antarktis: Ett land av is

Detta är
Antarktis

Sydpolen

Vad är Antarktis?
Antarktis är en kontinent som ligger på
vår jords sydligaste del. (Om du tittar på en
jordglob ser du att den ligger längst ner).
Den utgör en tiondel av jordens yta och
är täckt av ett islager som kan vara så tjockt
En karta över Antarktis
som 1 500 meter eller mer. Sydpolen ligger
precis i mitten av Antarktis.
Antarktis är den kallaste kontinenten och även den torraste, högsta och
blåsigaste. Mycket få människor bor där året om. Forskare bor där i korta perioder
och bor då i specialbyggda
forskningsstationer.
Mellan oktober och mars är det
sommar i Antarktis. Under den tiden går
solen aldrig ner. På vintern, från april till
september, är det tvärtom och Antarktis
ligger i sex månaders ständigt mörker.

Antarktis

17

PIRLS 2006 Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen 135

Fördjupad analys av PIRLS 2006

57

Vädret i Antarktis
I Antarktis är det kallare än du kan tänka dig, till och med på sommaren! Sydpolen är den kallaste delen av
Antarktis. Medeltemperaturen i januari,
som är mitt i sommaren, är minus 28
grader (skrivs som -28°). Minus innebär
att temperaturen är kallare än
fryspunkten som är 0 grader.
På vintern, från april till september,
kan medeltemperaturen vid Sydpolen
vara så låg som -89°. Om man kastar upp
en mugg med kokande vatten i luften när
det är så kallt skulle vattnet frysa innan det träffade isen. Ibland måste forskarna
använda kylskåp för att hålla sina prover varma!

Pingviner i Antarktis
Pingviner är vanligare än alla andra
sorters fåglar i Antarktis.
De kan inte flyga utan använder
sina korta vingar som simfötter. De är
fantastiska simmare. På land vaggar de
fram upprätt eller förflyttar sig med små
skutt.
Pingviner har många fjädrar som
ligger i flera lager. Fjädrarna och det
ulliga dunet, tillsammans med ett tjockt
fettlager, stänger ute den kalla luften,
vinden och vattnet. För att få extra
värme tränger pingvinerna ihop sig i
grupper.

18

Antarktis

136 PIRLS 2006 Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen

58

Fördjupad analys av PIRLS 2006

Ett brev från Antarktis
Sara Wikström är en av de forskare som arbetar i
Antarktis. Genom att läsa hennes brev till
systersonen Daniel kan du få reda på vad hon varit
med om i Antarktis.

Antarktis, fredagen den 9 december
Hej Daniel!
Här kommer brevet som jag lovade att skicka till dig från Antarktis.
Jag skickar också med ett foto. Tänk vad spännande det är för mig
att äntligen vara här och följa så många berömda upptäcktsresanden i
spåren. Det är väldigt annorlunda jämfört med den värld jag är van vid.
Det ﬁnns inga färskvaror här och inga stormarknader, så vi måste äta
mycket torkad, konserverad eller frystorkad mat (man behöver inte
lägga den djupfrysta maten i frysen, man kan låta den stå ute bara). Vi
lagar mat på små gasspisar och det tar mycket längre tid än på spisen
hemma. Igår lagade jag makaroner med tomatsås och grönsaker på burk
och till efterrätt åt jag torkade jordgubbar som smakade papp.
Jag saknar färska äpplen och apelsiner – jag önskar att du kunde skicka
mig några!
Kram
Sara

Brevet från Sara Wikström är hämtat från Letters from Antarctica, av Sara Wheeler, 1997. Återgivet med tillåtelse från Hodder and Stoughton Ltd. Foto © Guillaume Dargaud

Antarktis

19

PIRLS 2006 Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen 137

Fördjupad analys av PIRLS 2006

59

Frågor

1.

Antarktis: Ett land av is

Var på jordgloben hittar du Antarktis?

1
Fråga 1
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Locate and reproduce explicitly stated
information from the beginning of the text
Credit awarded: 1 of 1

2.

Antarktis är den kallaste platsen på jorden. Vilka andra rekord har
den?

A
B
C
D

3.

Torrast och molnigast
Blötast och blåsigast
Blåsigast och torrast
Molnigast och högst

Fråga 2
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Locate and distinguish relevant information
Credit awarded: 1 of 1

Vilken del av Antarktis är kallast?

1
Fråga 3
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Locate and reproduce explicitly stated
information from further in the text
Credit awarded: 1 of 1

20
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4.

Tänk efter vad det står i texten om Antarktis. Skriv två orsaker till
att de flesta människor som besöker Antarktis väljer att inte åka dit
mellan april och september.

1 1.
1 2.

5.

I texten står det: ”om man kastar upp en mugg med kokande vatten
i luften när det är så kallt skulle vattnet frysa innan det träffade
isen”. Varför står det så?

A
B
C
D

6.

Fråga 4
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Make 1 (of 2) straightforward inferences based
on specific information
Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Interpret information from 2 separate sections
of text, further into the text
Credit awarded: 2 of 2

För att förklara för dig hur varmt vattnet är i Antarktis.
För att visa dig vad man dricker i Antarktis.
För att berätta för dig om forskarnas arbete i Antarktis.
För att visa dig hur kallt det är i Antarktis.
Fråga 5
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Recognize which piece of information an
example illustrates
Credit awarded: 1 of 1

Vad står det att pingvinerna använder vingarna till?

A
B
C
D

Att flyga
Att simma
Att hålla sina ungar varma
Att gå upprätt

Fråga 6
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Locate and match explicitly stated information
at the beginning of the section/
subheading
Credit awarded: 1 of 1
Antarktis
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7.

Skriv tre saker som gör att pingvinerna i Antarktis kan hålla sig
varma.

1 1.
1 2.
1 3.

8.

Fråga 7
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Make 2 (of 3) straightforward inferences based
on specific information in a single
paragraph
Credit awarded: 2 of 3
eller:
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Make 3 (of 3) straightforward inferences based
on specific information available in
a single paragraph
Credit awarded: 3 of 3

Skriv två saker du har lärt dig om mat i Antarktis genom att läsa
Saras brev.

1 1.
1 2.
Fråga 8
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Locate and reproduce 1 (of 2) pieces of
explicitly stated information from a
paragraph in a specified part of the text
Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Locate and reproduce 2 pieces of information
from a paragraph in a specified part
of the text
Credit awarded: 2 of 2

22
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9.

Skulle du vilja besöka Antarktis? Ge exempel från både Detta är
Antarktis och Ett brev från Antarktis och förklara varför du vill eller
inte vill göra ett besök.

2

10.

Fråga 9
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
State a preference based on connecting text and
personal experience and support
it with 1 (of 2) pieces of straightforward
evidence
Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
State a preference based on connecting text and
personal experience and support
it with evidence from 2 different types of text
Credit awarded: 2 of 2

I vilken del av texten står det hur tjock isen är i Antarktis?

A
B
C
D

Vad är Antarktis?
Vädret i Antarktis
Pingviner i Antarktis
Ett brev från Antarktis

Fråga 10
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Apply knowledge of headings to locate a specific
piece of information and
recognize the section to which it belongs
Credit awarded: 1 of 1

Antarktis
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11.

I de båda texterna:

 Detta är Antarktis
 Ett brev från Antarktis
får man information om Antarktis på två olika sätt.
Vilken text tycker du är mest intressant och varför tycker du det?

1

Fråga 11
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Explain a preference based on evaluating
features of 2 sections
Credit awarded: 1 of 1

24
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Frisläppt text 3: En otrolig natt

Texttyp: skönlitterär

En otrolig
natt
av Franz Hohler

Anina var tio år, så även om hon halvsov kunde hon hitta
från sitt rum till badrummet. Dörren till hennes rum brukade
vanligtvis stå på glänt och nattlampan i hallen gjorde det
tillräckligt ljust för att hon skulle kunna ta sig till badrummet
förbi telefonbordet.
En natt när hon gick förbi telefonbordet på väg till
badrummet hörde Anina något som lät som en dämpad väsning.
Men eftersom hon halvsov brydde hon sig knappast om det. Hur
som helst kom det ganska långt bortifrån. Inte förrän hon var
på väg tillbaka till sitt rum såg hon varifrån det kom. Under
telefonbordet låg en hög trave gamla tidningar och tidskrifter
och denna hög började nu röra på sig. Det var därifrån ljudet
kom. Plötsligt började högen rasa åt alla håll – höger, vänster,
hit och dit – så att tidningar och tidskrifter spreds över hela

4
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golvet. Anina trodde inte sina ögon när hon såg en grymtande
och frustande krokodil komma fram under telefonbordet.
Anina blev som bedövad. Med ögon stora som tefat såg
hon hur krokodilen kravlade sig ut ur tidningshögen och sakta
såg sig omkring i lägenheten. Den tycktes just ha kommit upp
ur vattnet för hela kroppen var drypande våt. Överallt där
krokodilen klev blev mattan under den dyblöt.

En otrolig natt
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5

Krokodilen rörde sitt huvud fram och tillbaka och lät höra
ett högt väsande ljud. Anina svalde hårt när hon såg krokodilens
gap med dess fruktansvärt långa rad av tänder. Den svängde
långsamt svansen fram och tillbaka. Anina hade läst om detta i
”Djurbladet” – hur krokodilen slår med svansen i vattnet för att
anfalla eller jaga bort sina fiender.
Hennes blick föll på det senaste numret av ”Djurbladet”,
som hade fallit ner från högen och låg vid hennes fötter. Hon
fick en ny chock. På omslaget hade det tidigare funnits en bild
av en stor krokodil på en flodstrand. Nu var flodstranden tom!
Anina böjde sig ned och plockade upp tidningen. I
samma ögonblick slog krokodilen så hårt med svansen att den
stora vasen med solrosor som stod på golvet gick sönder och
solrosorna ströddes ut överallt. Med ett snabbt skutt var Anina
inne i sovrummet. Hon smällde igen dörren, högg tag i sängen
och sköt den mot dörren. Hon hade byggt en barrikad som
skulle skydda henne från krokodilen. Lättad andades hon ut.
Men sedan blev hon villrådig. Tänk om besten bara var
hungrig? Kanske måste man ge krokodilen något att äta för att
få den att ge sig iväg?
Anina tittade än en gång på sin djurtidning. Om
krokodilen kunde kravla sig ut ur bilden skulle kanske också
andra djur klara av det. Anina bläddrade snabbt igenom
tidningen och stannade vid en flock flamingor i ett djungelträsk.
Perfekt, tänkte hon. De ser ut som en födelsedagstårta för
krokodiler.
Plötsligt hördes ett kraftigt brak och spetsen på
krokodilens svans trängde sig igenom dörren som splittrades.
Kvickt höll Anina upp bilden av flamingor framför hålet i
dörren och ropade så högt hon kunde: ”Ge er iväg från träsket!
Schas! Schas!” Sedan kastade hon tidningen genom hålet ut i
hallen, klappade händerna och tjöt och skrek.

6

En otrolig natt

PIRLS 2006 Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen 145

Fördjupad analys av PIRLS 2006

67

Hon kunde knappast tro vad som hände härnäst. Hela
hallen var plötsligt full med skriande flamingor som vilt flaxade
med vingarna och sprang kors och tvärs på sina långa, magra
ben. Anina såg en fågel med en solros i näbben och en annan
som nappade till sig mammas hatt från dess krok. Hon såg
även en flamingo försvinna ner i krokodilens gap. Han svalde
flamingon i två snabba tuggor och lät den raskt följas av nästa,
den med solrosen i näbben.
Efter två portioner flamingo verkade krokodilen ha fått
nog och lade sig belåten ner mitt i hallen. När han hade slutit
ögonen och inte längre rörde sig öppnade Anina hastigt dörren
och slank igenom
den ut i hallen. Hon
höll upp det tomma
tidningsomslaget
framför krokodilens
nos. ”Snälla”,
viskade hon, ”vänd
tillbaka hem.” Hon
smög tillbaka in
i sovrummet och
tittade genom hålet
i dörren. Hon såg
att krokodilen nu
var tillbaka på
tidningsomslaget.
Nu gick
hon försiktigt in i
vardagsrummet där
flamingor trängdes runt soffan eller stod på tv:n. Anina öppnade
tidningen på sidan med den tomma bilden. ”Tack”, sa hon,
”tack så väldigt mycket. Nu får ni flyga tillbaka till ert träsk.”
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146 PIRLS 2006 Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen

68

Fördjupad analys av PIRLS 2006

7

På morgonen var det väldigt svårt för henne att förklara
den jättelika våta fläcken på golvet och den sönderslagna dörren
för sina föräldrar. De trodde väl inte helt på krokodilen, men
mammas hatt var och förblev försvunnen.

Bearbetad efter Eine Wilde Nacht in Der Große Zwerg und Andere Geschichten av
Franz Hohler. Utgiven 2003 av Deutscher Taschenbuch Verlag, München, Tyskland.
Illustrationer: copyright © 2003, IEA. Tillstånd för publicering har sökts.
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Frågor

1.

Vad var det första tecknet på att något ovanligt höll på att hända?

A
B
C
D

2.

En hög med tidningar började röra på sig.
Anina såg tidningsomslaget.
Dörren till hennes rum var sönderslagen.
Anina hörde ett väsande ljud.

Fråga 1
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Make an inference to recognize a story event
Credit awarded: 1 of 1

Varifrån kom krokodilen?

A
B
C
D

3.

En otrolig natt

Badrummet
Ett tidningsomslag
Under sängen
En flod i närheten

Fråga 2
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Make a straightforward inference to identify an
important event in the story
Credit awarded: 1 of 1

Vilka ord talar om för dig att Anina var rädd?

A
B
C
D

”som bedövad”
”trodde inte sina ögon”
”andades ut”
”lät som en dämpad väsning”

Fråga 3
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Locate an embedded metaphorical phrase and
infer its meaning
Credit awarded: 1 of 1
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4.

Varför trodde Anina att krokodilen skulle anfalla?

A
B
C
D

5.

Den visade sin långa tandrad.
Den lät höra ett högt väsande ljud.
Den började grymta och frusta.

Fråga 4
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Locate the relevant part of the text and make a
straightforward inference
Credit awarded: 1 of 1

Den svängde svansen fram och tillbaka.

Placera följande meningar i den ordning som de inträffade i
berättelsen.
Den första har redan numrerats åt dig.
Anina såg krokodilen.
Krokodilen åt upp två flamingor.

Fråga 5
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Sequence story events
Credit awarded: 1 of 1

Anina försökte förklara för sina föräldrar varför dörren var
sönder.
1

Anina gick mot badrummet.
Anina sprang till sovrummet och smällde igen dörren.

6.

Varför ropade Anina på flamingorna?

1
Fråga 6
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Make an inference to explain character’s action
Credit awarded: 1 of 1

6
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Fråga 7
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Recognize a detail of a central event in the story
Credit awarded: 1 of 1

7.

Hur gick sovrumsdörren sönder?

A
B
C
D

8.

Krokodilens svans trängde igenom den.
Den stora vasen spräcktes mot den.
Flamingons vassa näbb hackade sönder den.
Sängen knuffades mot den.

På vilka sätt var tidningen till hjälp för Anina? Skriv två sätt.

11.

Fråga 8
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Interpret to provide 1 (of 2) explanations of
the purpose of a plot device
Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Interpret to provide 2 explanations of the
purpose of a plot device
Credit awarded: 2 of 2

12.

9.

Hur kände sig Anina mot flamingorna i slutet av berättelsen?

A
B
C
D

Skuldmedveten
Försiktig
Tacksam
Irriterad

Fråga 9
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Make a straightforward inference based on a
specified part of the text
Credit awarded: 1 of 1
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10.

Säg en sak som Anina hade svårt att förklara för sina föräldrar.

1
Fråga 10
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Provide a relevant detail from the story
Credit awarded: 1 of 1

11.

Du får lära känna Anina genom saker hon gjorde.
Beskriv hur hon var och ge två exempel på saker hon gjorde som
visar att hon var så.

3

Fråga 11
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Interpret and integrate story events and
character actions to describe a character
Credit awarded: 2 of 3 (ofullständig
information).

8
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12.

Författaren talar inte om för oss om Aninas äventyr bara var en
dröm.
Skriv en sak som visar att det kan ha varit en dröm.

1

Skriv en sak som visar att det kanske inte var en dröm.

1

Fråga 12
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Make a connection with personal experience to
interpret and provide a story detail
as evidence
Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Make a connection with personal experience to
evaluate the story from opposite
perspectives and support each with evidence
Credit awarded: 2 of 2
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Frisläppt text 4: Leta efter mat

Texttyp: sakprosa

Leta efter mat
Här får du tre förslag till experiment om vad smådjur äter och hur de
letar efter mat. Först måste du leta reda på verkliga myror, gråsuggor och
maskar. Hantera dem försiktigt och se till att du sätter tillbaka dem där du
fann dem när du slutat studera dem.
Följ en myrstig
6WXGHUDJUnVXJJRU
*|UHQPDVNRGOLQJ

Var hittar man myror, gråsuggor och
maskar?
Myrstigar hittar man på
sommaren. I ena änden
finns någon slags föda
och i den andra kommer
du att hitta ingången till
ett bo.

Gråsuggor tycker om mörka, fuktiga
platser. Man kan hitta dem under stockar,
under högar med vissna löv och i murar.
Gråsugga

Myra

Mask

Maskar bor under stenar, i
nygrävd jord eller i närheten av
komposthögar. De kommer upp till
markytan på natten.

Leta efter mat
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Följ en myrstig
Myror lever tillsammans i stackar. När en myra finner något att
äta gör den en stig som andra kan följa. För att utföra det här
experimentet måste du hitta en myrstack. Du behöver också
följande material: ett pappersark, en liten bit äpple och en näve
jord.
1. Lägg äppelbiten på papperet och lägg papperet
bredvid en stack. Vänta tills några myror hittar
äpplet. Allihop kommer nog att följa samma stig.
2. Flytta äpplet. Går myrorna raka vägen till det?
3. Strö nu ut jord på papperet för att dölja stigen.
Myrorna kommer nog att rusa runt en stund. Gör
de en ny stig?

Vad händer?
Även sedan maten har flyttats fortsätter
myrorna att följa den gamla stigen tills en
ny stig märkts ut.

Varför?
När en myra väl har hittat något att
äta avger den särskilda kemikalier som
lämnar ett luktspår. Andra myror från
stacken använder sina antenner, eller
känselspröt, för att uppfatta lukten.

12
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Studera gråsuggor
Gråsuggor har känsliga antenner.
Tillverka den här lådan och samla
sedan sex gråsuggor i en behållare.
Se hur de finner sin väg när du
sätter ned dem i en låda. Du
kommer att behöva en liten, tom
låda med ett lock, sax, tejp och
vissna, fuktiga löv.

Kartongremsor
– lämna inga
springor nedtill

Löv

Gråsuggorna
börjar här

Gången ska bara
vara så stor att en
gråsugga kan passera

1. Använd locket för att göra
tre långa remsor för gångarna på
bilden.
2. Låt gråsuggorna gå längs
gången en i taget. När de når
slutet på gången kommer en del
att gå till vänster och en del till
höger.
3. Lägg fuktiga löv till höger i
lådan. Låt nu gråsuggorna gå
igenom lådan igen. Vilken väg
väljer de?

Vad händer?
Gråsuggorna kommer att gå
till höger mot födan.

Varför?
Gråsuggorna kan uppfatta
födan med sina antenner. De
använder dem för att hitta
löven.

Leta efter mat
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Gör en maskodling
Maskar är svåra att studera eftersom de inte tycker om ljus. Så snart de
märker ljuset, slingrar de sig iväg och försöker hitta en mörk plats igen.
Gör en maskodling som den som visas här för att ta reda på hur maskar
lever och äter. Leta därefter reda på två eller tre maskar att lägga i
den. Det är viktigt att inte dra i
maskarna för då kan du skada dem.
De är täckta av borst som griper tag
Du behöver
i marken.

 en skokartong
 tejp
 en penna
 en sax

 en stor plastflaska
 1 mugg sand
 3 muggar fuktig,
lucker jord
 små tärningar av
lök och potatis

1. Tejpa ihop skokartongen med
en sida av kartonglocket, så att
det kan öppnas som en dörr. Stick
hål i kartongens övre del med en
penna för att släppa in luft och
ljus i maskodlingen.
2. Skär av flaskans översta del.
Fyll den sedan med löst packade
lager av jord och sand. Sprid ut
potatis och lök på ytan.
3. Släpp försiktigt ned maskarna,
ställ flaskan i kartongen och stäng
dörren. Ställ den utomhus på ett
svalt, torrt ställe i fyra dagar.
4. Efter fyra dagar går du tillbaka
och tittar på flaskan. Vad är
annorlunda med sanden och
jorden?

Glöm inte att lägga tillbaka
maskarna där du hittade dem, när
du är klar med experimentet.

14
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Vad händer?
Efter fyra dagar kommer lagren av sand och
jord att ha blandats ihop.

Varför?
Maskarna blandar sanden och jorden när de
kommer upp till ytan för att äta och sedan
gräver tunnlar under jorden för att komma
bort från ljuset.
Locket hoptejpat med lådan
Hål

Lök- och
potatistärningar

5 cm
fuktig jord

1 cm sand
mellan
varje lager

Ur Animal watching in the Usborne Big Book of Experiments utgiven 1996 av Usborne Publishing Ltd., London.
Tillstånd för publicering har sökts.
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Frågor:

1.

Vad är det främsta syftet med artikeln?

A
B
C
D

2.

Leta efter mat

Att beskriva olika experiment som du kan göra
Att informera om myrstigar
Att visa hur småkryp ser ut
Att reda ut vad maskar äter

Fråga 1
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Recognize main purpose of highly detailed
3-part text
Credit awarded: 1 of 1

Nämn en sak du måste göra för att vara rädd om småkrypen.

A
B
C
D

Leta efter dem under klippblock och stenar
Ta reda på allt om dem
Samla så många du kan
Sätta tillbaka dem där du fann dem

Fråga 2
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Locate explicitly stated information at the
beginning of the text at an unspecified
place
Credit awarded: 1 of 1
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Frågorna 3-5 handlar om experimentet med myror

3.

Varför ska du lägga äppelbiten bredvid myrstacken?

A
B
C
D

4.

För att myrorna ska göra en stig
För att göra myrorna förvirrade
För att myrorna ska rusa runt

Fråga 3
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Make an inference about the best explanation
using several pieces of evidence in a
specified section of the text
Credit awarded: 1 of 1

Hur gör de andra myrorna från stacken för att hitta den mat som
en annan myra redan funnit?

A
B
C
D

5.

För att blockera myrstigen

De iakttar den första myran och följer den.
De springer runt tills de hittar maten.
De känner den lukt som den första myran lämnat.
Fråga 4

De känner lukten av maten på papperet. Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)

Locate and understand scientific information to
recognize an explanation
Credit awarded: 1 of 1

Varför rusar myrorna runt efter det att du strött ut jorden?

1
Fråga 5
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Integrate information within the text to infer
and provide an explanation
Credit awarded: 1 of 1

14
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Frågorna 6-9 handlar om experimentet med gråsuggor

6.

Hur hittar gråsuggorna maten?

A
B
C
D

7.

Fråga 6
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Locate a major section and recognize explicitly
stated explanation embedded in a
fact box
Credit awarded: 1 of 1

De går längs med gången.
De uppfattar maten med sina antenner.
De följer luktspåret.
De ser maten i mörkret.

Titta på bilden till Studera gråsuggor. På vilket sätt förklarar bilden
vad du ska göra i experimentet?

2

Fråga 7
Färdighetsnivå: Avancerad (550-625 poäng)
Describe the function of a presentational device
Credit awarded: 2 of 2
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8.

Varför ska du låta gråsuggorna gå genom gången innan du lägger
ned löven i lådan?

A
B
C
D

9.

För att se vad de gör när det inte finns någon mat.
För att se om du har satt ihop lådan på rätt sätt.
För att se vilka som går åt vilket håll.

Fråga 8
Uppgift om färdighetsnivå saknas

Vad tror du kommer att hända i steg 3 i experimentet med
gråsuggor om du flyttar de fuktiga löven till lådans vänstra hörn?

1

10.

För att se om de kan lära sig labyrinten.

Fråga 9
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Integrate information within the text to infer
and provide an explanation
Credit awarded: 1 of 1

Vilken likhet finns det mellan myrors och gråsuggors sätt att hitta
mat?

1
Fråga 10
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Integrate information across 2 sections to
identify a similarity
Credit awarded: 1 of 1

16
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Frågorna 11−13 handlar om maskodlingen

11.

Numrera stegen i den ordning du skulle göra dem för att göra en
maskodling. Det första har redan numrerats åt dig.
Ställ flaskan i skokartongen
1

Stick hål i skokartongens övre del
Släpp ner maskarna
Lägg dit potatis och lök
Fyll flaskan med jord och sand

12.

Fråga 11
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Locate, distinguish, and take into account an entire
section of text to reorder steps of a procedural text
with scientific information
Credit awarded: 1 of 1

Förklara varför det är viktigt att lägga lager av jord och sand i
flaskan.

1
Fråga 12
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Integrates information across several parts of text
to infer and provide an explanation
Credit awarded: 1 of 1
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13.

Förklara varför det är viktigt för maskexperimentet att lägga lök
och potatis ovanpå jorden.

2
Fråga 13
Uppgift om färdighetsnivå saknas

14.

För varje experiment står det Vad händer? och Varför? i två olika
rutor. Vad är de här rutorna bra för?

A
B
C
D

15.

För att förklara de olika stegen i experimentet
För att ange vad du behöver för varje experiment
För att berätta vad du ska göra när du är klar
För att förklara vad du har sett

Fråga 14
Färdighetsnivå: Avancerad (550-625 poäng)
Integrate across text to recognize the function of an
organizational and presentational device
Credit awarded: 1 of 1

Vilket av dessa tre experiment tycker du var mest intressant?
Använd informationen i texten för att förklara ditt svar.

2

18
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Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Explain a preference based on evaluating 3 sections
with scientific information
Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Provides specific information to explain a preference
based on evaluating content of 3 texts with
scientific information
Credit awarded: 2 of 2
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En fördjupad analys av elevers möte med
text och textuppgifter i PIRLS 2006
Att möta de olika texter och textuppgifter som ingår i PIRLS 2006 på ett
förväntat sätt ställer krav på att kunna använda olika läsfärdigheter. Vilka uppgifter klarar de flesta svenska tioåringar av och vilka är betydligt svårare? Med
utgångspunkt i den frågeställningen har en indelning gjorts av uppgifterna
beroende på hur många av de svenska eleverna som klarar de olika uppgifterna.
För såväl skönlitterära texter som sakprosatexter har det gått att dela in upp
gifterna i fem grupper:
• Uppgifter de allra flesta tioåringar klarar av – Uppgiftsgrupp A
• Uppgifter flertalet starka läsare och något fler än hälften av de mindre starka
läsarna klarar av – Uppgiftsgrupp B
• Uppgifter många starka läsare och något färre än hälften av de mindre starka
läsarna klarar av – Uppgiftsgrupp C
• Uppgifter många starka läsare och som mest en tredjedel av de mindre starka
läsarna klarar av – Uppgiftsgrupp D
• Uppgifter inte så många tioåringar klarar – Uppgiftsgrupp E
Som framgår av uppställningen kommer de här grupperna också att benämnas
som Uppgiftsgrupp A, B, C, D respektive E. Dessutom kommer benämningen
markeras med ett litet ”n” om det gäller textuppgifter i skönlitterära texter och
med ett litet ”s” för textuppgifter i sakprosatexter. I Uppgiftsgrupp A-n ingår
således uppgifter till skönlitterära texter som de allra flesta tioåringar klarar av.
Mötet med uppgifter till skönlitterära texter
Uppgifter de allra flesta tioåringar klarar av – Uppgiftsgrupp A-n
De allra flesta elever inom alla fyra utvecklingsfaser av mindre starka till mycket starka läsare klarar av att svara rätt på drygt en tiondel av uppgifterna till de
skönlitterära texterna. De elva uppgifter som ingår i den här uppgiftsgruppen
är jämnt fördelade över de fem texterna. Knappt hälften av uppgifterna är
flervalsfrågor och drygt hälften är öppna frågor. Alla de öppna frågorna i den
här uppgiftsgruppen är komplexa och kan som mest ge två eller tre poäng men
här i Uppgiftsgrupp A-n finns bara den uppgiftsdel som ger ett poäng. Uppgifterna kräver en elementär, utvecklad och i ett fall en expanderad läsfärdighet.
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Antal flervals-/öppna uppgifter i Uppgiftsgrupp A-n som kräver läsfärdigheten:
Skönlitterära texter

Elementär

Utvecklad

Expanderad

Den lilla lerklumpen
(Text C)

–

0/2

–

Avancerad Ej klassificerad
–

En otrolig natt (Text U)

1/0

–

–

–

0/1

Text E

2/0

–

–

–

0/1

Text F

0/1

1/0

–

–

–

Text Y

–

1/0

0/1

–

–

–

Även i gruppen av mindre starka och medelstarka läsare finner vi alltså en stor
andel som klarar av de här uppgifterna, fastän en av uppgifterna förutsätter en
expanderad läsfärdighet och är öppen. Genomgående för alla uppgifter i den
här uppgiftsgruppen A-n är att alla mycket starka läsare och i stort sett alla
starka läsare klarar de här uppgifterna. Tre fjärdedelar upp till alla av de mindre
starka och medelstarka klarar dem också.
Elementär läsfärdighet
Den elementära färdighet som sätts på prov i den här uppgiftsgruppen innebär att eleverna ska kunna återge centrala och klart uttryckta händelser och
detaljer. I exemplet nedan frågas efter vad det var som gjorde att Aninas sovrumsdörr gick sönder. Det är en central och avgörande händelse för det fortsatta händelseförloppet. Eftersom krokodilen kan komma in i Aninas sovrum,
måste hon finna på nya lösningar för att klara sig undan och det är den händelsen som för berättelsen framåt. För att hitta svaret på frågan måste eleverna
veta att det som står i texten om att dörren splittrades betyder samma sak som
att dörren gick sönder. Större delen av det alternativ som är rätt svar på frågan
återfinns dock nästan ordagrant i texten och utgör på så
sätt7 ett textankare.
Fråga

Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Recognize a detail of a central event in the story
Credit awarded: 1 of 1

7.

Hur gick sovrumsdörren sönder?

A
B
C
D

8.

Krokodilens svans trängde igenom den.
Den stora vasen spräcktes mot den.
Flamingons vassa näbb hackade sönder den.
Sängen knuffades mot den.

På vilka sätt var tidningen till hjälp för Anina? Skriv två sätt.

11.
12.

Fråga 8
Färdighetsnivå:
Mellan
Fördjupad analys
av PIRLS
2006(475-550
89 poäng)
Interpret to provide 1 (of 2) explanations of
the purpose of a plot device
Credit awarded: 1 of 2
eller:

Uppgifterna som kräver elementär läsfärdighet innebär att eleverna ska kunna:
• hitta och ta fram tydligt uttalade detaljer från specifikt angivna platser i
texten, t ex i början, i slutet eller någon annan plats som pekats ut i frågan
• återge tydligt uttalade saker som aktörerna i berättelsen gör
• kunna identifiera en central och viktig händelse i berättelsen
(se exemplet ovan)
Utvecklad läsfärdighet
De uppgifter som förutsätter en utvecklad läsfärdighet innebär att eleven kan
klara av att svara på något mer övergripande frågeställningar som inte bara rör
enstaka eller enskilda detaljer. Ett exempel på det är frågan om hur lerklumpen
kände sig. För att få ett poäng ska eleverna kunna svara på hur lerklumpen
kände sig antingen i början eller i slutet av berättelsen eller både och. En
annan uppgift där eleverna ska ta fram en konkret, relevant och uttryckligen
uttalad detalj i texten finns i en av texterna som en flervalsfråga.
Några uppgifter rör förmågan att förstå huvudpersonernas roll och vad de
gör. I en av texterna finns en flervalsfråga där eleverna ska finna motivationen
hos huvudpersonen som ligger till grund för en central händelse i berättelsen.
Ett annat exempel är från berättelsen om lerklumpen där eleverna ska förklara
varför flickan är så viktig.

11.

Den lilla flickan är en viktig person i berättelsen. Förklara varför
hon var viktig för det som hände.

2

För att få ett poäng ska eleverna kunna identifiera hur
lerklumpen att förändras. Exempel på svar är:
• Hon var den som gjorde en kopp av leran
• Om inte hon kommit hade leran torkat
• Hon räddade honom
12.

90

Fråga 11
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Give the main character’s importance to the plot
Credit awarded: 1 of 2
flickan
eller: underlättar för
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Describe abstract/larger significance function of
character in developing theme
Credit awarded: 2 of 2

Författaren till berättelsen skriver om lerklumpen som om den var
en människa. Vad vill författaren att du ska föreställa dig?

A Hur det känns i regnet.
B Hur en lerklump kanske känner sig.
C Hur det är att arbeta med lera.
Fördjupad analys av PIRLS 2006
D Hur det känns att skapa något.

Fråga 12
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Recognize the idea of personification
Credit awarded: 1 of 1

Några av uppgifterna har ett ännu mer krävande innehåll. Det svar eleverna
ska ge återfinns inte omedelbart i texten utan de måste använda lite andra
erfarenheter. Ett exempel på en sådan uppgift är den sista frågan i berättelsen
En otrolig natt.

12.

Författaren talar inte om för oss om Aninas äventyr bara var en
dröm.
Skriv en sak som visar att det kan ha varit en dröm.

1

Skriv en sak som visar att det kanske inte var en dröm.

1

Fråga 12

I den här frågan förväntas eleven kunna använda sina egna
erfarenheter
att poäng)
Färdighetsnivå:
Mellanför
(475-550
Make
tolka vad det kan vara i berättelsen som tyder på att det
kana connection
ha varitwith
enpersonal
drömexperience to
interpret and provide a story detail
och vad det kan vara som tyder på att det kanske inte var
en dröm. De allra
as evidence
Credit
of 2 deluppflesta elever klarar av att svara på den ena eller den andra
avawarded:
de här1 två
eller:
gifterna. Som bevis för att det kan ha varit en dröm kan
man svara Avancerad
på något(625av poäng)
Färdighetsnivå:
Make a connection with personal experience to
följande sätt:
evaluate the story from opposite
perspectives and support each with evidence
Credit awarded: 2 of 2

• Det var natt och hon var halvvaken
• Det var vilda djur i huset
• Saker i tidningar kan inte bli levande
Bevis för att det inte var en dröm är exempelvis:
•
•
•
•

Mammans hatt var borta på morgonen
Dörren var trasig
Det var en blöt fläck på mattan
Vasen var trasig

Fördjupad analys av PIRLS 2006
En otrolig natt
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En annan av de mer krävande frågorna innebär att eleverna ska kunna förklara
en metafor. Metaforen är dock ganska enkel på så sätt att den knyter an på ett
tydligt sätt till innehållet i berättelsen. Den är också uppdelad i två delar. För
att få ett poäng räcker det med att de kan förklara ett av de två leden.
Expanderad läsfärdighet
En av uppgifterna i den här gruppen som de flesta elever klarar av förutsätter
en expanderad läsfärdighet. I den uppgiften ska eleverna tolka och integrera
händelser i berättelsen som bidrar till att beskriva en av huvudpersonerna.
Uppgifter flertalet starka läsare och något fler än hälften av
de mindre starka läsarna klarar av – Uppgiftsgrupp B-n
I Uppgiftsgrupp B-n ingår uppgifter som många elever klarar av, dock inte
fullt så många som i föregående grupp. Det är fortfarande flertalet av de starka
och mycket starka läsarna som klarar de här uppgifterna medan andelen medelstarka och framför allt andelen mindre starka läsare minskar något. Den här
uppgiftsgruppen omfattar cirka en fjärdedel av det totala antalet uppgifter till
de skönlitterära texterna. Det är som i föregående grupp en jämn fördelning
mellan flervalsfrågor och öppna frågor och de öppna frågorna består i hälften
av fallen av en enkel enpoängsfråga. I de fall det är komplexa öppna frågor, är
det endast den uppgiftsdel som ger ett poäng, som många elever klarar. En av
uppgifterna kräver en elementär läsfärdighet, två tredjedelar kräver en utvecklad läsfärdighet och resten en expanderad läsfärdighet.
I Uppgiftsgrupp A-n var uppgifterna ungefär jämnt fördelade över de fem
skönlitterära texter som ingår i undersökningen. I Uppgiftsgrupp B-n kommer
däremot hela två tredjedelar från två av texterna. Den ena är en av de texter
som släppts, En otrolig natt. Att det är så många elever som även klarar ganska
svåra uppgifter i de här två texterna, kan tyda på att de här två texterna är mer
tillgängliga och indragande till sitt innehåll.
Antal flervals-/öppna uppgifter i Uppgiftsgrupp B-n som kräver läsfärdigheten:
Skönlitterära texter

Elementär

Utvecklad

Expanderad

Avancerad

Ej klassificerad

Den lilla lerklumpen
(Text C)

–

2/0

–

–

–

En otrolig natt (Text U)

1/0

1/4

1/1

–

Text E

–

1/1

0/1

–

–

Text F

–

2/1

3/1

–

–

Text Y

–

0/1

1/0

–

–
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8.

På vilka sätt var tidningen till hjälp för Anina? Skriv två sätt.

11.

Fråga 8
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Elementär läsfärdighet
Interpret to provide 1 (of 2) explanations of
the purpose
a plot device
I den här uppgiftsgruppen finns bara en uppgift som kräver
enofelementär
Credit awarded: 1 of 2
2.
läsfärdighet. Den innebär att eleverna ska dra en mycket
enkel och direkt
eller:
Färdighetsnivå:
(550-625 poäng)
slutsats om hur en person är i relation till hur hon beter sig. Det ärHög
dessutom
Interpret to provide 2 explanations of the
klart angett var i texten det går att finna svaret.
purpose of a plot device
Credit awarded: 2 of 2

1

9.

Hur kände sig Anina mot flamingorna i slutet av berättelsen?

A
B
C
D

Skuldmedveten
Försiktig
Tacksam
Irriterad

Fråga 9
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Make a straightforward inference based on a
specified part of the text
Credit awarded: 1 of 1

Utvecklad läsfärdighet
Större andelen av dessa uppgifter förutsätter i stället en utvecklad läsfärdighet.
Några av uppgifterna överlappar mycket med uppgifterna i Uppgiftsgrupp A-n
till sitt innehåll. Eleverna ska bland annat kunna sammansmälta olika aspekter
i berättelsen och ofta ligger de olika delarna nära varandra i texten. De ska
sedan väga ihop dem till en större helhet eller så ska de välja ut något av dem,
för att kunna svara på frågan. Nästa exempel gäller det senare.
En otrolig natt

10.

7

Säg en sak som Anina hade svårt att förklara för sina föräldrar.

1
Fråga 10
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Provide a relevant detail from the story
Credit awarded: 1 of 1

50 PIRLS 2006 Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen
11.

Du får lära känna Anina genom saker hon gjorde.
Beskriv hur hon var och ge två exempel på saker hon gjorde som
visar att hon var så.

3
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Här måste eleverna identifiera och ange någon sak som kan vara svår för Anina
att förklara. Det står inte uttryckt på det sättet i texten, utan de måste använda
egna erfarenheter för att inse att några saker kan verka oförklarliga, exempelvis:
• Mammans hatt var borta på morgonen
• Dörren var trasig
• Det var en blöt fläck på mattan
• Vasen var trasig
De här sakerna återkommer i ytterligare en fråga till texten. Det är den uppgiftsdel i frågan om vilka bevis som finns för att det Anina varit med om inte
var en dröm. Ytterligare andra uppgifter som kräver en utvecklad läsfärdighet
innebär att eleverna ska kunna:
• identifiera bilder som illustrerar delar av berättelsen och matcha dem med
varandra uttala sig om en huvudpersons känslor som finns klart uttryckta
vid en särskild punkt i berättelsen
Andra uppgifter går ytterligare ett steg vidare och kräver att eleverna kan dra
enkla slutsatser. De har emellertid oftast en tydlig grund i händelseförloppet
men det är inte alltid angett precis var i texten svaret kan hittas. Det kan gälla
huvudpersonernas känslor som i följande exempel:

7.

Hur kände sig lerklumpen precis när pojken hade lämnat
keramikverkstaden?

A
B
C
D

Nöjd
Rädd
Arg
Stolt

Fråga 6
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Make a straightforward inference to identify the
main character’s feelings at a
specified point in the story
Credit awarded: 1 of 1

Eller så kan det vara centrala händelser i berättandet som i nästa exempel från
En otrolig natt.
8.

När lerklumpen legat länge i fönstret hände något fantastiskt. Vad
var det? Varför var det så fantastiskt?

2
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C
D

8.

Sängen knuffades mot den.

På vilka sätt var tidningen till hjälp för Anina? Skriv två sätt.

11.

Fråga 8
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Interpret to provide 1 (of 2) explanations of
the purpose of a plot device
Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Interpret to provide 2 explanations of the
purpose of a plot device
Credit awarded: 2 of 2

12.

Här9.måste
eleverna
identifiera
de flamingorna
olika tillfällen
när det
texten talas om hur
Hur
kände sig
Anina mot
i slutet
av iberättelsen?
Anina använder tidningen på olika sätt som att:

A Skuldmedveten
• Den berättade
att när en krokodil svänger sin stjärt betyder det att den
kan gåB
till anfall
Försiktig

• Den visade varifrån krokodilen kom

C

Tacksam

Fråga 4

4. hjälpte
Varförhenne
togs lerklumpen
upp ur lådan
till slut?
• Den
med flamingos/Den
gav henne
något hon
kunde
Färdighetsnivå:
Hög (550-625 poäng)
Irriterad
Locate
the relevant part of the text and
D
ge som mat Det
till krokodilen
Fråga 9
fanns inga andra lerklumpar kvar.

A

make an inference to recognize the

Färdighetsnivå:
poäng)
explanation
action
• Den hjälpte henne bli av med krokodilen/flamingos genom
att de ofLågan(400-475
MakeCredit
a straightforward
inference
based on a
Den
låg
överst
av
lerklumparna.
awarded:
1
of
1
kunde B
åka tillbaka till tidningen
specified part of the text
Credit awarded: 1 of 1

Det här C
är inte direkt i fokus i texten, utan det kan vara mer i förbigående
som det D
nämns
att detsaärtill
tidningen
som
hjälperjust
henne
på de här sätten. Om
Läraren
pojken att
använda
den lerklumpen.
eleverna klarar att ange en av de här sakerna får de ett poäng. Uppgifterna som
kräver en utvecklad läsfärdighet innebär också att de som i kommande exempel ska kunna hitta något i texten och sedan dra en slutsats utifrån detta.
Pojken valde lerklumpen för att han tyckte bäst om just den.

7

En otrolig natt

5.

På vilket sätt var pojken slarvig?

A
B
C
D

Han lämnade kvar lerklumpen på drejskivan.
Han snurrade drejskivan så fort han kunde.
Han la lerklumpen i fönstret.
Han bankade och slog på lerklumpen

Fråga 5
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Locate a relevant detail and make a
straightforward inference to recognize a
character’s action
Credit awarded: 1 of 1

50 PIRLS 2006 Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen
6.

Pojken utsatte lerklumpen för fara. Vad var det som var farligt?

1
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I det här fallet gäller det för det första att identifiera vad det var pojken faktiskt
gjorde av alla de saker som finns uppräknade och sedan plocka ut det som bäst
passar ihop med beskrivningen av att vara slarvig. Andra exempel på uppgifter
från några av de skyddade texterna är att eleverna ska kunna:
• finna en central händelse och dra en enkel slutsats för att kunna
beskriva en av en huvudpersons handlingar
• finna en relevant detalj och dra en enkel slutsats för att förstå en
4. Varför trodde Anina att krokodilen skulle anfalla?
huvudpersons
handlingar
Den
sinom
långa
• finna och
envisade
slutsats
en tandrad.
inbäddad detalj
A dra

Fråga 4
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
• identifiera och
en slutsats
omväsande
ett skälljud.
för en handling
Locate the relevant part of the text and make a
Dendra
lät höra
ett högt
straightforward inference
Ytterligare en typ av uppgift som kräver en utvecklad färdighet
är att eleverna
Credit awarded: 1 of 1
Den började grymta och frusta.

B
klarar attC
distansera sig något och ha ett mer övergripande perspektiv. I följande uppgift
de kunna
sesvansen
hela textstrukturen
och placera centrala händelser i
svängde
fram och tillbaka.
DskaDen
rätt ordning.

5.

Placera följande meningar i den ordning som de inträffade i
berättelsen.
Den första har redan numrerats åt dig.
Anina såg krokodilen.
Krokodilen åt upp två flamingor.

Fråga 5
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Sequence story events
Credit awarded: 1 of 1

Anina försökte förklara för sina föräldrar varför dörren var
sönder.
1

Anina gick mot badrummet.
Anina sprang till sovrummet och smällde igen dörren.

Expanderad läsfärdighet
6. Varför
på flamingorna?
En ganska
stor ropade
andel avAnina
uppgifterna
i Uppgiftsgrupp B-n, närmare bestämt en
tredjedel, ställer krav på en expanderad läsfärdighet. Dessa uppgifter innebär
bland annat att eleverna kan göra det som vid en första anblick kan verka enklare än så och snarast vara detsamma som för uppgifter som kräver en utvecklad färdighet. Vid närmare granskning framgår det att det ofta rör sig om en
liten mer komplex förmåga. I exemplet nedan måste eleverna
Fråga 6 kombinera flera
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
olika led som inte finns med fullt ut i frågan, för att komma
fram till varför
Make an inference to explain character’s action

1

Credit awarded: 1 of 1
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Anina tror att krokodilen ska anfalla. De måste nämligen lägga till att Anina
läst i en tidning om hur krokodiler brukar bete sig när de är på väg att anfalla,
för att kunna svara på frågan. En del läsare känner säkert till detta av egen erfarenhet men likväl måste de bygga in det mellanledet för att komma fram till
det riktiga svaret.

4.

Varför trodde Anina att krokodilen skulle anfalla?

A
B
C
D

Den visade sin långa tandrad.
Den lät höra ett högt väsande ljud.
Den började grymta och frusta.

Fråga 4
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Locate the relevant part of the text and make a
straightforward inference
Credit awarded: 1 of 1

Den svängde svansen fram och tillbaka.

Andra uppgifter som finns i de skyddade texterna innebär att eleverna ska
5. Placera följande meningar i den ordning som de inträffade i
kunna:
berättelsen.

• återge två stycken uttryckligen uttalade handlingar och sätta dem i relation
till ett Den
mål som
utför
handlingarna
förstaden
harsom
redan
numrerats
åt dig. vill uppnå
Fråga 5

Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
• tolka en huvudpersons
handlingar för att beskriva hur
den personen är
Anina såg krokodilen.
Sequence story events

Credit awarded: 1 of
• finna relevanta händelser för att kunna dra en enkel slutsats

Krokodilen åt upp två flamingor.

1

• finna en relevant del av texten för att dra en enkel slutsats
Anina
förklara
sina föräldrar
varför dörren var
• dra en slutsats
för försökte
att identifiera
enför
huvudpersons
känslor
sönder.

Ytterligare andra uppgifter har ett mer övergripande perspektiv,
1 Anina gick mot badrummet.
metaperspektiv, inbyggt i sin fråga. Det gäller att:
Anina
sprang
till sovrummet
och smällde
dörren.
med
att avsluta
en berättelse
med ettigen
skämt
• identifiera idén

• identifiera vem det är som faktiskt berättar berättelsen
Uppgifter
många
starka
läsare
och något färre än hälften
6. Varför
ropade
Anina
på flamingorna?
av de mindre starka läsarna klarar av – Uppgiftsgrupp C-n
En femtedel av uppgifterna till de skönlitterära texterna finns i Uppgiftsgrupp
C-n. Det är fortfarande många starka och mycket starka läsare som klarar de
här uppgifterna, medan det är något färre medelstarka läsare och färre än hälften av de mindre starka läsarna. Det är som tidigare dels
flervalsfrågor, dels
Fråga 6
öppna frågor men flervalsfrågorna är dubbelt så mångaFärdighetsnivå:
i den här gruppen.
På poäng)
Mellan (475-550
Make an inference to explain character’s action
hälften av de öppna frågorna kan eleverna få två eller tre
poäng, men det är

1

Credit awarded: 1 of 1
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endast den uppgiftsdel som ger ett poäng som hör hemma i den här uppgiftsgruppen. De två texter som var väl företrädda med uppgifter i den föregående
uppgiftsgruppen har nu något färre uppgifter i jämförelse med övriga texter.
De här uppgifterna kräver antingen en utvecklad eller i de flesta fall en expanderad läsfärdighet.
Antal flervals-/öppna uppgifter i Uppgiftsgrupp C-n som kräver läsfärdigheten:
Skönlitterära texter

Elementär Utvecklad Expanderad Avancerad Ej klassificerad

Den lilla lerklumpen (Text C)

–

0/2

2/1

–

–

En otrolig natt (Text U)

–

1/0

1/0

–

–

Text 7.
E
Text F

Hur kände sig lerklumpen
precis
–
1/0 när pojken
1/2 hade lämnat
–
keramikverkstaden? –
1/1
–

Text Y

–

–

4/0

–

–
–
–

A Nöjd
Fråga 6
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
B Rädd
Make a straightforward inference to identify the
Utvecklad läsfärdighet
main character’s feelings at a
Arg
C
pointatt
in the
story
De uppgifter som ställer krav på en utvecklad färdighetspecified
innebär
eleverna
Credit awarded: 1 of 1
Stoltsätt kan koppla ihop två eller flera relaterade delar i texten. I
på ett eller
Dannat
exemplet nedan får de en poäng om de klarar av att koppla ihop att något fantastiskt händer med att det börjar regna och att lerklumpen blir mjuk igen. För
att få den här poängen räcker det med att de anger en av de två händelserna.

8.

När lerklumpen legat länge i fönstret hände något fantastiskt. Vad
var det? Varför var det så fantastiskt?

2

Fråga 8
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
uppgifterna som rör en utvecklad färdighet ska
eleven kunna
Reproduce an event by making connections
och dra slutsats om vad det var som inledde between
och låg
tillrelated
grund
för
clearly
sentences
Credit awarded: 1 of 2

I de andra
identifiera
ett helt händelseförlopp. I En otrolig natt ska eleverna identifiera vilket det
första tecknet är på att något otroligt kommer att hända.
eller:

Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Describes cause-and-effect relationship
Credit awarded: 2 of 2
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En flicka gjorde en mugg av lerklumpen.

Frågor

En otrolig natt

Fråga 1
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Establish the sequence of key (main) events
Credit awarded: 1 of 1

Lerklumpen torkade.
1

1.

Lerklumpen låg i lådan.

Vad var det första tecknet på att något ovanligt höll på att hända?

A En hög med tidningar började röra på sig.
B Anina såg tidningsomslaget.
2. Varför låg lerklumpen i lådan så länge?
C Dörren till hennes rum var sönderslagen.
Fråga 1
1D Anina hörde ett väsande ljud.
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Make an inference to recognize a story event
Credit awarded: 1 of 1

2
I Den lilla lerklumpen ska eleverna identifiera vad det är somFråga
lerklumpen
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
2. Varifrån kom krokodilen?
önskar sig inledningsvis och som sedan kommer att gå i uppfyllelse
i slutet avinference to explain
Make a straightforward
the cause of an event
berättelsen.
Badrummet
A
Credit awarded: 1 of 1

Fråga 2
B Ett tidningsomslag
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Make a straightforward inference to identify an
Under sängen
3. C
Vad önskade
sig lerklumpen i början av berättelsen?
important event in the story
Credit awarded: 1 of 1
En
flod
i
närheten
1D

Fråga 3

3.
8

Vilka ord talar om för dig att Anina var rädd?Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)

bedövad”
TänkbaraAsvar på frågan
är:

Den lilla lerklumpen
”som

• att bli B
vald ”trodde inte sina ögon”
• att bli något som kan användas mycket
”andades
ut” av honom som var
C ville
• att någon
göra något

Given a specified point in the story, infer the
character’s aims from narration/
description of events and the character’s reaction to the
events
Fråga
3
Credit
awarded:
1 of 1
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Locate an embedded metaphorical phrase and
användbart
infer its meaning
Credit awarded: 1 of 1

D läsfärdighet
Expanderad
Uppgifterna som kräver en expanderad läsfärdighet är av olika slag. I några
uppgifter ska eleverna finna mindre betydelsefulla och ganska väl inbäddade
detaljer som omnämns mer i förbigående i texten. Oftast rör det sig dock
om mer centrala händelser och saker. Vanligt bland de här uppgifterna är att
otrolig
eleverna
först skahos
finna
del 4i texten
ochoch
koppla
ihop vadEnsom
stårnatt
där 5
130 PIRLS 2006
Läsförmågan
elevereni viss
årskurs
– i Sverige
i världen
med något som står i frågan genom att dra en slutsats. I exemplet nedan med
frågan om varför lerklumpen togs upp till slut, måste de förstå att det som står
i texten indirekt pekar på ett av alternativen i frågan. I texten står det att lerklumpen valdes sist. Det ska ses som en konsekvens av att det inte fanns några
andra lerklumpar fanns kvar.
”lät som en dämpad väsning”
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4.

Varför togs lerklumpen upp ur lådan till slut?

A
B
C
D

Det fanns inga andra lerklumpar kvar.
Den låg överst av lerklumparna.

Fråga 4
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Locate the relevant part of the text and
make an inference to recognize the
explanation of an action
Credit awarded: 1 of 1

Pojken valde lerklumpen för att han tyckte bäst om just den.
Läraren sa till pojken att använda just den lerklumpen.

Andra uppgifter innebär att eleverna ska:
• finna en specifik händelse och återge två uttryckligen uttalade handlingar
som en av huvudpersoner gör
5.
11.

På
vilket
var är
pojken
slarvig?
Den
lillasätt
flickan
en viktig
person i berättelsen. Förklara varför

• finna enhon
relevant
del av
förhände.
att kunna tolka betydelsen av en händelse
var viktig
förtexten
det som
Han lämnade kvar lerklumpen på drejskivan.
A
• tolka och generalisera för att komma fram till en beskrivning av en
snurrade drejskivan så fort han kunde.
huvudpersons
B Hanegenskaper

2

• dra en slutsats
betydelsen iavfönstret.
en huvudpersons handlingar
för en
la lerklumpen
Fråga 5
C Hanom
kommande händelse
Färdighetsnivå:
Mellan (475-550 poäng)
Fråga 11

• dra enD
slutsats för att kunna förklara en huvudpersonsstraightforward
handling
to recognize
a to the plot
Give the maininference
character’s
importance
Han bankade och slog på lerklumpen

Locate
a relevant detail
and make
a
Färdighetsnivå:
Mellan
(475-550
poäng)
character’s
action 1 of 2
Credit awarded:

Credit
awarded:i texten
1 of 1 för
Några uppgifter förutsätter att eleverna kan dra ihop olika
trådar
eller:
Färdighetsnivå:
Avancerad (625- poäng)
att finna ett mer övergripande och många gånger abstrakt budskap. I följande
Describe abstract/larger significance function of
exempel gäller att uppfatta poängen med att förmänskligacharacter
lerklumpen.
in developing theme
Credit awarded: 2 of 2

6.
12.

Pojken utsatte lerklumpen för fara. Vad var det som var farligt?
Författaren till berättelsen skriver om lerklumpen som om den var

1 en människa. Vad vill författaren att du ska föreställa dig?
A
B
C
D

Hur det känns i regnet.
Hur en lerklump kanske känner sig.
Hur det är att arbeta med lera.
Hur det känns att skapa något.

Fråga
Fråga
6 12
Färdighetsnivå:
Hög
(550-625
poäng)
Färdighetsnivå:
Hög
(550-625
poäng)
Recognize
the idea
of provides
personification
Make
an inference
and
the immediate
Creditofawarded:
1 of 1
problem
the character
Credit awarded: 1 of 1

Den lilla lerklumpen

13.

100

Vad vill berättelsen säga?

A Människor kan knådas och formas lika lätt som lera.
Fördjupad
av PIRLS
2006
finns många
som
är olyckliga i världen.
B Det analys
C Alla mår bäst när de har en uppgift att fylla.

9

2.

Varifrån kom krokodilen?

A Badrummet
Fråga 2
B Ett tidningsomslag
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Make a straightforward inference to identify an
Under
sängen
Här finnsC
också uppgifter som kräver en expanderad färdighet
att förstå bildimportant event in the story
Credit
awarded: 1 som
of 1 omspråk. I nedanstående
användas
närhetenrör det vilka ord som kan
D En flod i exempel
skrivning för att någon är rädd.

3.

Vilka ord talar om för dig att Anina var rädd?

A
B
C
D

”som bedövad”
”trodde inte sina ögon”
”andades ut”
”lät som en dämpad väsning”

Fråga 3
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Locate an embedded metaphorical phrase and
infer its meaning
Credit awarded: 1 of 1

Ett mer övergripande perspektiv behövs i ett par av uppgifterna. I en av texterna ska eleverna tolka huvudbudskapet som författaren vill förmedla genom sin
5
En otrolig natt
berättelse.
annan av texterna
skalerklumpen
de anlägga ett textstrukturellt perspektiv
FrIåen
gor
Den lilla
och redogöra för i vilken ordning några nyckelhändelser sker.

1.

Numrera meningarna i den ordning sakerna hände i berättelsen.
Nummer 1 är redan ifylld.
Regnet gjorde lerklumpen fuktig och mjuk.
En pojke försökte göra en skål av lerklumpen.

48 PIRLS 2006 LäsförmåganEn
hosflicka
elever gjorde
i årskurs
– i Sverige
och i världen
en4mugg
av lerklumpen.
Lerklumpen torkade.
1

Lerklumpen låg i lådan.

Fråga 1
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Establish the sequence of key (main) events
Credit awarded: 1 of 1

Uppgifter många starka läsare och som mest en tredjedel
av de mindre starka läsarna klarar av – Uppgiftsgrupp D-n
I uppgiftsgrupp
D-n
börjar deti lådan
bli större
skillnader mellan hur många av de
2. Varför låg
lerklumpen
så länge?
starka respektive mindre starka läsarna som klarar uppgifterna. Här återfinns
en dryg fjärdedel av det totala antalet uppgifter till de skönlitterära texterna.

1
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Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Make a straightforward inference to explain
the cause of an event

Större andelen av dem är öppna frågor som också i de flesta fall kan ge mer än
ett poäng. Till skillnad från tidigare uppgiftsgrupper så ingår nu uppgiftsdelar
där eleverna också klarar av att få mer än ett poäng. Uppgifterna i den här
gruppen förutsätter antingen en expanderad eller en avancerad läsfärdighet,
det är förmågor som ligger över genomsnittet. Ändå kan vi se att upp mot en
tredjedel av de mindre starka läsarna faktiskt klarar många av de här uppgifterna och mellan en och två tredjedelar av de medelstarka läsarna. Motsvarande
andelar för starka läsare är drygt hälften och upp till närmare nittio procent
och för de mycket starka är andelen något högre.
De skönlitterära texterna är något olika företrädda i den här uppgiftsgruppen. Alla utom en av texterna har tre till fem uppgifter som ingår här. Berättelsen om Den lilla lerklumpen toppar med sina fem uppgifter. Det finns en text
som sticker ut ännu mer genom att ha nio uppgifter men det är en av de texter
som ännu inte släppts för offentligt bruk. Det här är indikationer på att den
texten och även Den lilla lerklumpen är något svårare än de andra texterna.
Frågor
Den lilla lerklumpen
Antal flervals-/öppna uppgifter i Uppgiftsgrupp D-n som kräver läsfärdigheten
Skönlitterära texter

1.

Elementär Utvecklad Expanderad Avancerad Ej klassificerad

Numrera meningarna i den ordning sakerna hände i berättelsen.
–
–
0/3
1/1
–
Nummer 1 är redan ifylld.

Den lilla lerklumpen (Text C)
En otrolig natt (Text U)

–

–

0/1

0/2

–

Text E

–

–

0/1

1/2

–

–

–

0/3

–

Regnet gjorde lerklumpen
mjuk.
–
–fuktig och0/3

Text F
Text Y

–

–

2/4

En pojke försökte göra en skål av lerklumpen.
En flicka gjorde en mugg av lerklumpen.

Fråga 1
Expanderad läsfärdighet
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Lerklumpen torkade.
Uppgifter som är mycket vanligt förekommande i Uppgiftsgrupp
före-of key (main) events
Establish C-n
the sequence
1
Credit awarded: De
1 of 1
kommer även
i Uppgiftsgrupp
D-n om än inte i samma utsträckning.
stälLerklumpen
låg i lådan.
ler krav på en expanderad läsfärdighet där eleverna ska koppla ihop något som
står i texten med något som står i frågan genom att dra en slutsats som i nästa
exempel.

2.

Varför låg lerklumpen i lådan så länge?

1
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Fråga 2
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Make a straightforward inference to explain
the cause of an event
Credit awarded: 1 of 1

Svaren ska visa på att eleverna förstår att lerklumpen inte var så lätt att få tag
på där den låg längst ner eller att andra lerklumpar alltid används först. Exempel på svar är:
• för han låg på botten
• han var intryckt i ett hörn
• för man använde de andra klumparna
• barnen valde de andra lerklumparna
Ett annat exempel är hur tidningen kunde vara till hjälp för Anina på två olika
sätt. Den förra gången den här frågan i En otrolig natt behandlades var det för
att få ett poäng. Men för att höra hemma i den här uppgiftsgruppen måste
eleverna klara två poäng. Andra uppgifter i samma anda innebär att de kan:
• dra en slutsats för att ta fram vad som är ett problem för en huvudperson
• dra en slutsats för att förklara en huvudpersons reaktioner
• ge en enkel beskrivning av skälet till en huvudpersons handlingar
I ytterligare andra uppgifter behöver eleverna kunna klara av att tolka något
som någon av karaktärerna i berättelsen gjort i termer av en egenskap och som
inte direkt nämns i texten. Ett exempel kan vara att förstå att en viss handling
är tecken på hjälplöshet.
En tredje typ av uppgifter som kräver en expanderad läsfärdighet kan ses
i exemplet med hur lerklumpen kände sig i början och i slutet. Nu gäller det
inte bara att kunna tala om hur han kände sig antingen vid det ena eller det
andra tillfället utan nu gäller det att också kunna ställa dem mot varandra och
förklara varför det skedde en förändring på ett mer allmänt plan. I en av de
andra texterna finns en liknande uppgift där eleverna ska skilja ut en relevant
detalj i texten för att kunna tolka berättarens känslor och hur de kommer till
uttryck i texten.
En sista typ uppgifter där en expanderad färdighet krävs rör mer övergripande språkliga aspekter. Det kan vara att förstå att en karaktär heter som den
gör på grund av hur den ser ut eller att finna en titel på en berättelse som passar till innehållet. Att förstå synonymer och finna lämpliga beskrivningar av ett
fenomen är andra exempel.
Avancerad läsfärdighet
Den typ av uppgifter som kräver en expanderad färdighet återkommer i något
förändrad form också bland de uppgifter som kräver en avancerad läsfärdighet.
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Men nu kräver uppgifterna en förmåga att kunna resonera på ett mer abstrakt
sätt. Det gäller bland annat att kunna:
• finna en relevant del av texten för att tolka betydelsen av en händelse
• tolka skälet till en huvudpersons uttalande genom att ge ett exempel från
berättelsen
10. Säg en sak som Anina hade svårt att förklara för sina föräldrar.
Tre 1
av uppgifterna går ut på att ett beteende ska kopplas till en egenskap. I
följande exempel ska eleverna för att få två av tre tänkbara poäng dels komma
på en beskrivning av Aninas karaktär som; klok, snabbtänkt, innovativ, modig,
10
försiktig, rädd, uppskattande, snäll eller god, dels hitta Fråga
ett exempel
på det från
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
vad hon gjorde.
Provide a relevant detail from the story
Credit awarded: 1 of 1

11.

Du får lära känna Anina genom saker hon gjorde.
Beskriv hur hon var och ge två exempel på saker hon gjorde som
visar att hon var så.

3

Tänkbara svar är:
• hon var smart för hon gjorde upp en plan för att bli

Fråga 11
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Interpret and integrate story events and
character actions to describe a character
awarded: 2 of 3 (ofullständig
av Credit
med krokodilen
information).

• hon var smart och modig för hon satte tidningen framför krokodilen
• rädd. Hon blev som bedövad

Att ställa saker mot varandra och exempelvis jämföra dem är ytterligare en typ
av uppgifter som kräver en avancerad läsfärdighet. Exempel på det är frågan
om varför det som hände kunde vara eller inte kunde vara en dröm men här
måste eleverna kunna svara för båda fallen. Ett annat exempel är att kunna ge
ett fullständigt svar på frågan i Den lilla lerklumpen om hur lerklumpen kände
sig i början och slutet och hur detta förändrat sig. Till skillnad från när de här
exemplen beskrivits tidigare gäller det nu att få full svarspott.

8

En otrolig natt
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I den här gruppen finns också mer övergripande språkliga uppgifter som
kräver en avancerad läsfärdighet. Ett exempel är att kunna förklara båda delarna av en metafor med hjälp av händelser i berättelsen. Ett annat exempel är
att kunna finna och tolka ett bildspråkligt uttryck för att kunna förklara ett
fenomen.
I följande exempel gäller det att känna till att begreppet målmedvetet innebär att någon vet vad den vill.

9.

Vilka ord i berättelsen visar att den lilla flickan visste vad hon ville
göra?

A
B
C
D

”Hennes fingrar kändes underbara”
”Den lilla flickan fick syn på lerklumpen”
”Den lilla flickan håller den varsamt”
”Händerna rörde sig målmedvetet”

Fråga 9
Färdighetsnivå: Avancerad (625 poäng)
Locate a descriptive phrase and recognize what
it shows about the character
Credit awarded: 1 of 1

Uppgifter inte så många tioåringar klarar – Uppgiftsgrupp E-n
Det är inte så många elever som klarar att svara rätt på den resterande dryga
tiondelen
av uppgifterna
till de skönlitterära
texterna.
Av de imindre
starka
10. Beskriv
hur lerklumpen
kände sig i början
och sedan
slutet av
hela
läsarna klarar
i de bästa
fall nästan
tredjedel
en del av
uppgifterna.
I ett fall
berättelsen.
Förklara
också en
varför
lerklumpens
känslor
förändrades.
är det däremot ingen av de mindre starka läsarna som klarar den. Gruppen
av medelstarka läsarna ligger något bättre till och så vidare för de starka och
mycket starka läsarna. Vissa uppgifter klarar cirka två tredjedelar av de mycket
starka, i sämsta fall är det cirka en tredjedel. Alla grupper av läsare, allt från
de mindre starka till de mycket starka läsarna är dock representerade även här.
Uppgifterna ingår framförallt i öppna komplexa frågor, där elever som ingår
här klarar att svara så att de får full poäng på frågorna. Uppgifterna är ganska
jämnt fördelade över texterna. Två av uppgifterna kräver en utvecklad respektive en expanderad läsfärdighet och hälften kräver en avancerad förmåga.

3

Fråga 10
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Give a simple statement about a main
character’s feeling that is clearly suggested
at a specified point in the story
Credit awarded: 1 of 3
eller:
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Contrast clearly suggested feelings of a character
at the beginning and end of the
story and give an explanation for the change
(plot-based)
Fördjupad analys av PIRLS 2006
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Credit awarded: 2 of 3
eller:
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Contrast clearly stated feelings at the beginning

Fråga 11
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Give the main character’s importance to the plot
Credit awarded: 1 of 2
Antal flervals-/öppna uppgifter i Uppgiftsgrupp E-n som kräver läsfärdigheten:
eller:
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Describe abstract/larger
significance function of
Skönlitterära texter
Elementär Utvecklad Expanderad Avancerad
Ej klassificerad
character in developing theme
Den lilla lerklumpen (Text C)
–
–
1/0
0/2
–
Credit awarded: 2 of 2
En otrolig natt (Text U)
–
–
–
0/1
–
Text E
Text12.
F
Text Y

–

1/0

–

–

0/1

–
–
–
0/2
–
Författaren till berättelsen
skriver
om lerklumpen
som om den var
– författaren
–
– föreställa
0/1 dig?
0/1
en människa. Vad vill
att du ska

A Hur det känns i regnet.
UtveckladB
ochHur
expanderad
läsfärdighet
en lerklump
kanske känner sig.
Fråga 12
Den uppgift som kräver en utvecklad läsfärdighet innebärFärdighetsnivå:
att elevernaHög
ska (550-625 poäng)
Hur
det
är
att
arbeta
med
lera.
C
Recognize
the idea of personification
finna en relevant detalj i texten och dra en enkel slutsats för
att identifiera
en
Credit awarded: 1 of 1
huvudpersons
handling.
Uppgiften
som
kräver
en
expanderad
läsfärdighet
Hur
det
känns
att
skapa
något.
D
ingår som sista fråga i Den lilla lerklumpen. Den innebär att de ska ta ett mer
övergripande perspektiv på texten och finna huvudbudskapet i den i form av
en mer abstrakt beskrivning.

13.

Vad vill berättelsen säga?

A
B
C
D

12

Människor kan knådas och formas lika lätt som lera.
Det finns många som är olyckliga i världen.
Alla mår bäst när de har en uppgift att fylla.
Keramik är det bästa sättet att göra gott i världen.
Fråga 13
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Recognize main “message” stated in an abstract
form
Credit awarded: 1 of 1

Avancerad läsfärdighet
Uppgifterna
som förutsätter en avancerad läsfärdighet påminner om tidigare
Den
lilla lerklumpen
beskrivna uppgifter på avancerad nivå. Det gäller exempelvis att kunna se
samband och fylla i gap i dessa samband. Många gånger är det samband som
sträcker sig över stora textytor och fångas på ett mer abstrakt plan. Ett exempel
på detta är frågan i Den lilla lerklumpen om betydelsen av att det börjar regna.
För att få ett poäng räckte det med att tala om att det fantastiska som skedde
lerklumpen var att det började regna eller att den blev mjuk. För att få två
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poäng räcker det inte bara med att konstatera det ena eller det andra, utan det
ska också förklaras varför det här var så fantastiskt. Exempel på svar är:
• det fantastiska var att det regnade för det gjorde leran mjuk
• det regnade och gjorde leran mjuk igen
• regnet gjorde så att han inte skulle bli hård
Ett annat exempel är varför flickan i Den lilla lerklumpen var så viktig. Nu
räcker det inte med att svara att hon räddade lerklumpen eller att hon gjorde
lerklumpen till en mugg. Det gäller att vrida detta ytterligare upp på ett mer
generellt plan och peka på att hon gjorde så att lerklumpen kom till nytta eller
blev något vackert.

11.

Den lilla flickan är en viktig person i berättelsen. Förklara varför
hon var viktig för det som hände.

2

Andra uppgifter i skyddade texter innebär att:
• finna en relevant detalj och dra en enkel slutsats för
en huvudpersons handling

Fråga 11
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Give the main character’s importance to the plot
Credit awarded: 1 of 2
eller:
attFärdighetsnivå:
identifiera Avancerad (625- poäng)
Describe abstract/larger significance function of
character in developing theme
Credit awarded: 2 of 2

• integrera idéer som finns på olika ställen i en text för att tolka en
huvudpersons känslor

12. Författaren
till berättelsen
skriveroch
om ilerklumpen
som om den
• kontrastera
berättarens
känslor i början
slutet av berättelsen
ochvar
en människa. Vad vill författaren att du ska föreställa dig?
förklara varför han ändrar sig.

A som rör metaspråkliga aspekter ingår här. Det gäller i det falÄven en uppgift
let att välja
av två
rubriker
en berättelse
och förklara skälen till
en möjliga
lerklump
kanske till
känner
sig.
BenHur
Fråga 12
varför läsaren föredrar den rubrik hon/han valt med stöd Färdighetsnivå:
från berättelsen
Hög i(550-625 poäng)
det är att arbeta med lera.
C Hurhändelser
Recognize the idea of personification
form av centrala
och huvudpersonernas handlingar.
Hur det känns i regnet.

D

13.

Hur det känns att skapa något.

Credit awarded: 1 of 1

Vad vill berättelsen säga?

A
B
C

Människor kan knådas och formas lika lätt som lera.
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Det finns många som är olyckliga i världen.
Alla mår bäst när de har en uppgift att fylla.
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Mötet med uppgifter till sakprosatexter
Uppgifter de allra flesta tioåringar klarar av – Uppgiftsgrupp A-s
De allra flesta tioåringar klarar av drygt en tiondel av sakprosauppgifterna.
Hälften av de här uppgifterna kommer från en av texterna, texten om Antarktis så stora delar av den texten tycks alltså vara lättillgänglig för många elever.
Övriga fem uppgifter kommer från tre av de andra texterna. Uppgifterna är
jämnt fördelade mellan flervalsfrågor och komplexa öppna frågor. Av de öppna
frågorna är det dock bara deluppgiften som ger ett poäng som ingår i den här
uppgiftsgruppen. De här uppgifterna kräver antingen elementär eller utvecklad
läsfärdighet.
Antal flervals-/öppna uppgifter i Uppgiftsgrupp A-s som kräver läsfärdigheten
Sakprosa texter

Elementär

Utvecklad

Expanderad

Avancerad

Ej klassificerad

Antarktis (text A)

1/2

1/1

-

-

-

-

2/0

-

-

-

1/0

0/1

-

-

-

-

1/0

-

Leta efter mat (text S)
Text 7.
K
Text L

Skriv tre saker som
gör att -pingvinerna- i Antarktis- kan hålla sig varma.

Text N

Fråga
7
Färdighetsnivå:
Mellan
(475-550 poäng)
1.
Make 2 (of 3) straightforward inferences based
on specific information in a single
2.
paragraph
Elementär läsfärdighet
Credit awarded: 2 of 3
Fyra av uppgifterna
som de allra flesta elever klarar av kräver
3.
eller:elementär läsFärdighetsnivå:
Hög (550-625 poäng)
färdighet. Det handlar antingen om att kunna finna och återge
klart uttalad
Make 3 (of 3) straightforward inferences based
information eller att kunna dra enkla slutsatser. Ett exempel
på att finna klart
on specific information available in
uttalade saker är följande fråga från texten om Antarktis. a single paragraph
Credit awarded: 3 of 3

1
1
1

8.

Skriv två saker du har lärt dig om mat i Antarktis genom att läsa
Saras brev.

1 1.
1 2.
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Fråga 8
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Locate and reproduce 1 (of 2) pieces of
explicitly stated information from a
paragraph in a specified part of the text
Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Locate and reproduce 2 pieces of information
from a paragraph in a specified part
of the text

mellan april och september.

1 1.
1

Fråga
Det många
saker4 om mat de kan
2. elever klarar av är att skriva ner en av alla de Färdighetsnivå:
Låg (400-475 poäng)
lära sig från Saras brev. Det är att:
Make 1 (of 2) straightforward inferences based
on specific
information
• det inte finns några färskvaror, man äter torkad, konserverad
eller
frystorkad
Credit awarded: 1 of 2
mat
eller:

Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Interpret information from 2 separate sections
of text, further into the text
Credit awarded: 2 of 2

• det inte finns några stormarknader
• man behöver ingen frys
• man lagar mat på gasspis

5. tarI långa
textentid
står
man kastar upp en mugg med kokande vatten
• det
attdet:
laga”om
maten
i luften när det är så kallt skulle vattnet frysa innan det träffade

makaroner
med
och grönsaker
• man äter
isen”.
Varför står
dettomatsås
så?
• jordgubbar smakar som papp

A För att förklara för dig hur varmt vattnet är i Antarktis.
För att visa dig vad man dricker i Antarktis.
B inte
• Sara gillar
maten
För att berätta för dig om forskarnas arbete i Antarktis.
således många svar som är korrekta och de står mycket klart utDet finnsC
tryckta iD
texten.
detdig
är hur
det kallt
inte alls
många elever som klarar av att få
För Trots
att visa
det lika
är i Antarktis.
• man har inte äpplen och apelsiner

med två korrekta svar.
Fråga 5
Färdighetsnivå:
Mellan
I en annan fråga om vad pingvinerna använder sina vingar
till gäller
det (475-550 poäng)
Recognize which piece of information an
också att finna relevant information.
example illustrates
Credit awarded: 1 of 1

6.

Vad står det att pingvinerna använder vingarna till?

A
B
C
D

Att flyga
Att simma
Att hålla sina ungar varma
Att gå upprätt

Fråga 6
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Locate and match explicitly stated information
at the beginning of the section/
subheading
Credit awarded: 1 of 1
Antarktis

Men den här frågan kräver även en enklare form av slutsatsdragning. I texten
står nämligen att pingvinerna använder sina vingar till simfötter och att de
är fantastiska simmare. Det står inte direkt uttalat att vingarna används att
simma med. Många av eleverna klarar av följande uppgift på enpoängsnivån,
men ytterst få får två poäng.

21
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4.

Tänk efter vad det står i texten om Antarktis. Skriv två orsaker till
att de flesta människor som besöker Antarktis väljer att inte åka dit
mellan april och september.

1 1.
1 2.

Fråga 4
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Make 1 (of 2) straightforward inferences based
on specific information
Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Interpret information from 2 separate sections
of text, further into the text
ihop Credit
det som
står2 ioffrågan
awarded:
2

Uppgiften innebär att eleverna ska klara att koppla
om att inte åka till Antarktis mellan april och september med en av de två
5.
I texten
står
det:i ”om
man
mugg
kokande vatten
beskrivningar
som
finns
texten
avkastar
hur detupp
är en
från
aprilmed
till september,
dvs uni
luften
när
det
är
så
kallt
skulle
vattnet
frysa
innan
det träffade ligger
der vintern. Det första som finns i texten är att under den tidsperioden
isen”.
Varför står Leta
det så?
Fr
gor:
Antarktis
i åständigt
mörker. Detefter
andramat
som står på en helt annan plats i texten
är att medeltemperaturen
då
kan
vara
så
låg som
minus
grader. Det
För
att
förklara
för
dig
hur
varmt
vattnet
äråttionio
i Antarktis.
A
gäller nu att fylla i med egen kunskap att de här två omständigheterna kan ha
visa dig vad man dricker i Antarktis.
B För att
negativ inverkan
på ens vilja att åka till Antarktis. Många elever klarar att svara
på uppgiften
menatt
bara
med för
att dig
skriva
ett av dearbete
två skälen.
berätta
om ner
forskarnas
i Antarktis.
C För
1.

Vad är det främsta syftet med artikeln?

Utvecklad
För att visa dig hur kallt det är i Antarktis.
Dläsfärdighet
Att beskriva olika experiment som du kan göra
De andraA
sex uppgifter som de allra flesta tioåringarna klarar
Fråga av
5 kräver en utFärdighetsnivå:
(475-550 poäng)
vecklad läsfärdighet.
I någraom
avmyrstigar
uppgifterna ska eleverna kunna återgeMellan
informaB Att informera
Recognize which piece of information an
tion som finns klart uttalad i texten. I Leta efter mat kan
de1 i introduktionen
example
illustrates
Fråga
Att visa hur småkryp ser ut
C
Credit
1tillbaka
of(550-625
1
Färdighetsnivå:
Hög
poäng)
till texten läsa att man ska hantera smådjuren försiktigt och attawarded:
sätta
Recognize main purpose of highly detailed
reda
ut när
vad man
maskar
äter klart och det
dem där D
manAtt
fann
dem
studerat
är just
3-part
text det senare som
Credit
efterfrågas
fråga.
6. Vadi följande
står det att
pingvinerna använder vingarna till?awarded: 1 of 1

2.
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A Att flyga
Nämn
sak du måste göra för att vara rädd om småkrypen.
B Attensimma
Fråga 6
eftersina
demungar
undervarma
klippblock och stenar
Att hålla
A
C Leta
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Locate and match explicitly stated information
på allt om dem
Attreda
gå upprätt
B
at the beginning of the section/
D Ta
subheading
Credit awarded: 1 of 1
C Samla så många du kan
21
Antarktis
D Sätta tillbaka dem där du fann dem

Fördjupad analys av PIRLS 2006

Fråga 2
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Locate explicitly stated information at the
beginning of the text at an unspecified
place
Credit awarded: 1 of 1

4.

Tänk efter vad det står i texten om Antarktis. Skriv två orsaker till
att de flesta människor som besöker Antarktis väljer att inte åka dit
mellan april och september.

1

1.
Det eleverna
först måste klara av för att finna svaret i texten är att koppla
samman uttrycken ”hantera försiktigt” med ”att vara rädd om”. Det går således
inte att direkt matcha det som står i frågan med det somFråga
står i4 texten. Eleverna
2.
Färdighetsnivå:
Låg (400-475
måste dessutom känna till släktskapen mellan de här två sätten att uttrycka
sig. poäng)
Make 1 (of 2) straightforward inferences based
I andra uppgifter ska eleverna visa upp att de kan koppla
konkreta händelser
on specific information
awarded:
1 of 2
med mer generella fenomen och se dem som exempel påCredit
det här
fenomenet.
eller:
Ett exempel på det som många elever klarar av är följande
från
texten
om
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Antarktis.
Interpret information from 2 separate sections

1

of text, further into the text
Credit awarded: 2 of 2

5.

I texten står det: ”om man kastar upp en mugg med kokande vatten
i luften när det är så kallt skulle vattnet frysa innan det träffade
isen”. Varför står det så?

A
B
C
D

För att förklara för dig hur varmt vattnet är i Antarktis.
För att visa dig vad man dricker i Antarktis.
För att berätta för dig om forskarnas arbete i Antarktis.
För att visa dig hur kallt det är i Antarktis.
Fråga 5
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Recognize which piece of information an
example illustrates
påståendet
att 1medeltemCredit awarded:
of 1

Den citerade meningen utgör i texten ett exempel på
peraturen vid Sydpolen är mycket låg under vintern. Det här exemplet följs av
ytterligare ett exempel på den oerhörda kylan och nu det för det första att hitta
6. Vad står det att pingvinerna använder vingarna till?
den citerade meningen. För det andra ska det citerade ses som ett exempel på
låg temperatur
det ska i sin tur likställas med att det är kallt. På så sätt
flyga
A Attoch
sluts cirkeln för att kunna svara på den här frågan.
Att simma
B typ
En annan
av uppgifter är som i föregående att finna information i
Fråga 6
texten men
nu
är
det mindre
klartvarma
var de kan finna den informationen.
sina ungar
C Att hålla
Färdighetsnivå: LågDet
(400-475 poäng)
Locate
and specifikt
match explicitly
stated information
finns inga textelement i frågan som utgör ett ankare för var
mer
i den
upprätt
the beginning of the section/
D deAttkangå finna
lästa texten
svaret. Ett exempel på det här ärat
nedanstående
fråga
i
subheading
Antarktistexten.
Credit awarded: 1 of 1
21

Antarktis
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9.

Skulle du vilja besöka Antarktis? Ge exempel från både Detta är
Antarktis och Ett brev från Antarktis och förklara varför du vill eller
inte vill göra ett besök.

2

Fråga 9
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
State a preference based on connecting text and
personal experience and support
it with 1 (of 2) pieces of straightforward
evidence
Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
State a preference based on connecting text and
personal experience and support
it with evidence from 2 different types of text
Creditgäller
awarded:
of 2ge ett
Det
då2att

Många elever klarar att få ett poäng på den här frågan.
exempel från en av de här två texterna. För att visa om de vill eller inte vill åka
dit10.
kan de
säga att
I vilken
deldet:
av texten står det hur tjock isen är i Antarktis?
• är extremt kallt (från ”Detta är Antarktis”)

A Vad är Antarktis?
Fråga 10
i Antarktis
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
B Vädretsom
är få människor
finns där (från ”Detta är Antarktis”)
Apply knowledge of headings to locate a specific
i Antarktis
piece of information and
finns pingviner
där (från
”Detta är Antarktis”)
C Pingviner
recognize the section to which it belongs
är dålig
mat
där
(från
”Ett
brev
från
Antarktis”)
Credit awarded: 1 of 1
Ett
brev
från
Antarktis
D

• är mörkt jämt (från ”Detta är Antarktis”)
•
•
•

• är många berömda upptäcktsresande som varit där (från ”Ett brev från
Antarktis”)

I nästa exempel hämtat från Leta efter mat finns ett klart textankare i frågan i
form av uttrycket ”lägga äppelbiten bredvid myrstacken”. Nästan detsamma
Fr
ågorna
3-5 handlar om experimentet med myror
finns
i texten.

3.

Varför ska du lägga äppelbiten bredvid myrstacken?

A
B
C
D

För att blockera myrstigen
För att myrorna ska göra en stig
För att göra myrorna förvirrade
För att myrorna ska rusa runt

Fråga 3
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Make an inference about the best explanation
using several pieces of evidence in a
specified section of the text
Credit awarded: 1 of 1

Antarktis

4.
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Hur gör de andra myrorna från stacken för att hitta den mat som
en annan myra redan funnit?

A
B

De iakttar
första2006
myran och följer den.
Fördjupad
analysden
av PIRLS
De springer runt tills de hittar maten.
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Den här uppgiften kan klaras på två sätt. Det ena är att läsa de utpekade
meningarna i texten. Genom dem kan man koppla samman att myrorna
hittar äpplet och att de därmed följer samma stig. Det är kanske inte det allra
säkraste underlaget för svaret på frågan. Ett mer säkert underlag ges genom att
koppla samman det här testet med äppelbiten med det som står i inledningen
till experimentet. Där står det tydligt och klart att när en myra finner något att
äta gör den en stig. Det läsaren måste anta för att kunna göra den här kopplingen är att myror faktiskt äter äpplen.
Uppgifter flertalet starka läsare och något fler än hälften
av de mindre starka läsarna klarar av – Uppgiftsgrupp B-s
Närmare en fjärdedel av uppgifterna klarar flertalet starka läsare och något fler
än hälften av de mindre starka läsarna av. De här uppgifterna är ganska jämt
fördelade över texterna med ett undantag – i texten Leta efter mat finns bara en
uppgift med i den här gruppen. Uppgifterna är som i Uppgiftsgrupp A-s jämnt
fördelade mellan flervalsfrågor och öppna frågor men bland de öppna frågorna
finns nu både komplexa och enkla. I de komplexa är det fortfarande bara enpoängsuppgiften som ingår i den här uppgiftsgruppen. Uppgifterna kräver nu inte
bara elementär eller utvecklad läsfärdighet utan en del av dem kräver även expanderad läsfärdighet och i en uppgift förutsätts även en avancerad läsfärdighet.
Antal flervals-/öppna uppgifter i Uppgiftsgrupp B-s som kräver läsfärdigheten
Sakprosa texter

Elementär

Antarktis (text A)

0/2

0/1

–

–

–

–

1/0

–

–

–

Leta efter mat (text S)

Utvecklad

Expanderad Avancerad

Ej klassificerad

Text K

0/1

0/2

0/1

1/0

–

Text L

–

1/0

1/2

–

–

Text N

–

2/0

2/0

–

–

Elementär läsfärdighet
Den elementära läsfärdigheten innebär i de flesta fall att läsaren kan finna och
återge klart uttalad information. Så gäller även för de frågor som ingår i den
här gruppen av uppgifter. En liten skillnad till föregående grupps uppgifter
som förutsätter en elementär läsfärdighet, är att nu finns inte lika tydliga textankare i frågorna. Det innebär att läsaren i frågan bara får enstaka ord som går
att finna i texten och hon/han själv måste ha kunskap nog att fylla i det som
inte uttalas i frågan. I exemplet nedan måste eleverna koppla frågan till att det
i texten står att om man tittar på jordgloben ser man att Antarktis ligger längst
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1.

Var på jordgloben hittar du Antarktis?

1
Fråga 1
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
ner ellerFr
så åvet
eleverna attAntarktis:
jordglobenEtt
är enland
avbild
koppla
Locateoch
and kan
reproduce
explicitly stated
gor
av av
is jorden
information
from
the
det till att det i texten står att Antarktis ligger på vår jords sydligaste del.beginning of the text
Credit awarded: 1 of 1

2.
1.

Antarktis är den kallaste platsen på jorden. Vilka andra rekord har
V
ar på jordgloben hittar du Antarktis?
den?

1A

Torrast och molnigast

Fråga 1
B Blötast och blåsigast
Färdighetsnivå:
Låg (400-475 poäng)
Fråga 2
Locate
and
reproduce
explicitly
stated
Färdighetsnivå: Hög
(550-625
poäng)
C Blåsigast och torrast
information
from the beginning
the text
Locate and distinguish
relevant ofinformation
Utvecklad läsfärdighet
Credit
awarded:
1
of
1
Credit awarded: 1 of 1
och högst
Sju av uppgifterna
förutsätter
en utvecklad läsfärdighet och
i de flesta fall gäller
D Molnigast

det 2.
att kunna
hittaärinformation
texten och
återge Vilka
den. Iandra
följande
fråga
finns
Antarktis
den kallastei platsen
på jorden.
rekord
har
många textelement
med från texten där eleverna kan finna svaret. Det som
den?
saknas och efterfrågas är huvudordet Sydpolen.

A Torrast och molnigast
B Blötast och blåsigast
3. Vilken del av Antarktis är kallast?
C Blåsigast och torrast
1D Molnigast och högst

Fråga 2
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Locate and distinguish relevant information
Credit awarded: 1 of 1

Fråga 3

I nästa exempel från texten Leta efter mat har eleverna också
hjälp av de
text-(475-550 poäng)
Färdighetsnivå:
Mellan
Locatesvaret
and reproduce
delar som finns i frågan för att hitta var i texten de kan finna
men explicitly
för stated
information from further in the text
att kunna svara måste de dessutom känna till att ”maten”Credit
är synonymt
awarded: 1 ofmed
1
3. Vilken
delvara
av Antarktis
”födan”.
Det må
helt klart är
förkallast?
många, men kan inte tas för givet att det är
Frågorna 6-9 handlar om experimentet med gråsuggor
det för alla elever i årskurs 4.

1

20

Antarktis

6.

Hur hittar gråsuggorna maten?

A
B
C
D
20

De går längs med gången.
De uppfattar maten med sina antenner.

Fråga 6
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Locate a major section and recognize explicitly
statedFråga
explanation
embedded in a
3
fact box
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
CreditLocate
awarded:
of 1
and1reproduce
explicitly stated
information from further in the text
Credit awarded: 1 of 1

De följer luktspåret.
De ser maten i mörkret.

Antarktis

138 PIRLS 20067.Läsförmågan
elevertilli årskurs
– i Sverige. På
och vilket
i världen
Titta på hos
bilden
Studera4gråsuggor
sätt förklarar bilden
vad du ska göra i experimentet?
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En av uppgifterna som kräver en utvecklad läsfärdighet avviker från ovanstående mönster. I det här fallet ska eleverna inte finna specifik information, i stället
ska de göra det motsatta. I en flervalsfråga ska de finna det alternativ som bäst
anger det viktigaste budskapet i texten.
Expanderad läsfärdighet
De sex uppgifter som kräver expanderad läsfärdighet finns i texter som fort
farande är skyddade och av den anledningen kan inga exempel visas på de här
uppgifterna. Fyra av dem innebär att eleverna ska dra någon form av slutsats
och beskrivs på följande sätt:
• finna och skilja ut relevant information från en tabell
• dra en enkel slutsats för att identifiera och återge tydligt uttalad information
• finna en av två specificerade textrutor och dra en slutsats för att återge en
enkel vetenskaplig förklaring
• finna information i en specificerad del av texten och dra en slutsats om ett
obekant uttryck
I två av uppgifterna ska eleverna som läsare distansera sig från texten, examinera och värdera den. De här uppgifterna beskrivs så här:
• värdera textelement och innehåll för att komma fram till författarens
perspektiv på innehållet
• värdera innehållet och generalisera för att komma fram till den mest
lämpliga rubriken för texten
Avancerad läsfärdighet
Den finns bara en uppgift som kräver avancerad läsfärdighet i den här uppgiftsgruppen. Det är en flervalsuppgift som innebär att eleverna ska kunna
finna och skilja ut relevant vetenskaplig information som finns inbäddad i flera
olika textrutor.
Uppgifter många starka läsare och något färre än hälften
av de mindre starka läsarna klarar av – Uppgiftsgrupp C-s
Många starka läsare och något färre än hälften av de mindre starka läsarna klarar drygt en fjärdedel av sakprosauppgifterna. Uppgifterna är något så när jämt
fördelade mellan texterna, något färre kommer dock från texten om Antarktis.
En jämn fördelning råder mellan flervalsfrågor och framförallt enkla öppna
frågor och tre komplexa öppna frågor ingår i den här uppgiftsgruppen. I två
av dem klarar eleverna uppgifterna på enpoängsnivån. Uppgifterna förutsätter
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utvecklad läsfärdighet i tre fall och avancerad läsfärdighet i två. Det är i stället
krav på expanderad läsfärdighet som dominerar Uppgiftsgrupp C-s.
Antal flervals-/öppna uppgifter i Uppgiftsgrupp C-s som kräver läsfärdigheten
Sakprosa texter

Elementär Utvecklad Expanderad Avancerad Ej klassificerad

Antarktis (text A)

–

0/1

2/0

–

–

Leta efter mat (text S)

–

0/1

2/2

–

–

Text K

–

–

4/1

–

–

Text L

–

0/1

0/1

2/0

–

Text N

1/0

–

1/4

–

–

Elementär och utvecklad läsfärdighet
De fyra uppgifter som kräver elementär och utvecklad läsfärdighet går ut på att
eleverna ska kunna dra en slutsats för att kunna beskriva eller förklara något.
I nästa exempel hämtat från Antarktistexten ska de koppla ihop det som står i
frågan om att pingvinerna håller sig varma med det som står i texten om att de
stänger ute den kalla luften och också skaffar sig extra värme. Det senare leder
till det förra.

7.

Skriv tre saker som gör att pingvinerna i Antarktis kan hålla sig
varma.

1 1.
1 2.
1 3.

Fråga 7
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Make 2 (of 3) straightforward inferences based
on specific information in a single
paragraph
Credit awarded: 2 of 3
eller:
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Make 3 (of 3) straightforward inferences based
on specific information available in
a single paragraph
Credit awarded:
3 of 3 som
pingvinerna
har fjädrar

I texten finner man att det här uppnås genom att
ligger i flera lager, ett ulligt dun och ett tjockt fettlager och att de tränger ihop
sig 8.
med Skriv
andratvå
pingviner
Detomenda
textankaret
saker dui grupper.
har lärt dig
mategentliga
i Antarktis
genom attsom
läsa finns i
den här Saras
fråganbrev
är .att den handlar om pingviner. Att klara att svara på två av de
tre uppgifterna i frågan förutsätter utvecklad läsfärdighet.
1.
Ett annat
exempel på utvecklad läsfärdighet i den här gruppen av uppgifter
är följande fråga i texten Leta efter mat.

1

1 2.
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Fråga 8
Färdighetsnivå: Låg (400-475 poäng)
Locate and reproduce 1 (of 2) pieces of

C
D

9.

För att se vilka som går åt vilket håll.

Fråga 8
Uppgift om färdighetsnivå saknas

Vad tror du kommer att hända i steg 3 i experimentet med
gråsuggor om du flyttar de fuktiga löven till lådans vänstra hörn?

1

Fråga 9
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Integrate information within the text to infer
and provide an explanation
Credit awarded: 1 of 1

Här
eleverna
hafinns
läst idet
enmellan
av textrutorna
att gråsuggors
gråsuggornasätt
kommer
att gå
10.måste
Vilken
likhet
myrors och
att hitta
till högermat?
där födan ligger och samtidigt förstått att födan är detsamma som
de fuktiga löven man lagt dit. Med hjälp av det kan de sedan dra slutsatsen att
flyttar man nu löven, kommer gråsuggorna att gå dit i stället. Exempel på svar
som accepteras som korrekta är att de kommer att:

1

• gå till vänster

Fråga 10

9. Skulle du vilja besöka Antarktis? Ge exempel från både Detta är
• känna
maten och gå dit
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Antarktis och Ett brev från Antarktis och förklara
varför
du vill
eller
Integrate
information
across
2 sections to

vägen
• gå den andra
inte vill
göra ett besök.

2

16

identify a similarity
Credit awarded: 1 of 1

Fråga 9
Expanderad läsfärdighet
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
Större delen av uppgifterna i den här uppgiftsgruppen förutsätter
expanderad
State a preference
based on connecting text and
personal
experience
läsfärdighet. De här uppgifterna är av lite olika slag. De uppgifter som and
flestsupport
it with 1 (of 2) pieces of straightforward
elever klarar är egentligen uppgifter som kan tyckas enklaevidence
genom att de inneCredit
awarded:
1 ofdet
2 är
bär att läsaren ska hitta information på en viss given plats i texten
men
eller:
ganska stora krav på lokalisationsförmågan. I nästa fråga gäller
det att Avancerad
tala om (625- poäng)
Färdighetsnivå:
State
a
preference
based
on connecting text and
i vilken del av texten eleverna kan finna en detaljerad information. Det gäller
personal experience and support
alltså att skumma genom hela texten för att finna fram. it with evidence from 2 different types of text
Credit awarded: 2 of 2

Leta efter mat

10.

I vilken del av texten står det hur tjock isen är i Antarktis?

A
B
C
D

Vad är Antarktis?
Vädret i Antarktis
Pingviner i Antarktis
Ett brev från Antarktis

Fråga 10
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Apply knowledge of headings to locate a specific
piece of information and
recognize the section to which it belongs
Credit awarded: 1 of 1
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Frågor

Antarktis: Ett land av is

Andra uppgifter innebär bland annat att eleverna ska kunna läsa ut och knyta
1. Var på jordgloben hittar du Antarktis?
ihop uppgifter i en tabell. Att läsa exempelvis tabeller och diagram ställer andra
krav på läsfärdighet än att läsa löpande text. Ytterligare ett steg i kravnivåer
på expanderad läsfärdighet är att kunna finna och återge information utan att
Fråga 1
få angivet var information står att finna. Textankare finns Färdighetsnivå:
såväl i fråganLåg
som
i
(400-475
poäng)
Locate
and
reproduce
explicitly
alternativen. Men orden i alternativen är långt fler än de som finns i texten. stated

1

information from the beginning of the text
Credit awarded: 1 of 1

2.

Antarktis är den kallaste platsen på jorden. Vilka andra rekord har
den?
Frågorna 3-5 handlar om experimentet med myror
Torrast och molnigast

A
B Blötast och blåsigast
Fråga 2
3. VarförBlåsigast
äppelbiten bredvid myrstacken?
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
och torrast
C ska du lägga
Locate and distinguish relevant information
Credit awarded: 1 of 1
För
att
blockera
myrstigen
A
D Molnigast och högst
Fråga 3
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
B För att myrorna ska göra en stig
Make an inference about the best explanation
using several pieces of evidence in a
specified section of the text
C För att göra myrorna förvirrade
Credit awarded: 1 of 1
För att greppa
underlättar
det också
att myrorna
ska rusa
runt om eleverna vet att en del platser
D Förfrågan

på jorden kallas kontinenter. Det senare är det ord som används i texten. Vikallast?
dare3.har Vilken
de hjälpdelavavattAntarktis
veta vadär
ordet
rekord innebär. Letandet efter rätt ord
underlättas naturligtvis av att de finns i samma mening som frågans huvudord
”kallaste
(kontinent/plats
på jorden)”
Finner
eleverna
baramat
det,som
har de
4. Hur
gör de andra myrorna
frånfinns.
stacken
för att
hitta den
stora fördelar.
I andra
ligger inte information som ska kopplas ihop i
en annan
myrauppgifter
redan funnit?
samma mening utan i meningar i samma stycke eller längre ifrån varandra.
De iakttar den första myran och följer den. Fråga 3
A typ
En tredje
av uppgifter som förutsätter expanderad läsfärdighet innebär
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
att dra slutsatser
av någotrunt
slag.tills
I följande
fråga
måste eleverna
ihop
att stated
de hittar
maten.
Locate koppla
and reproduce
explicitly
B De springer
information
from
further
in
the text
om man strör jord på stigen som myrorna går på för att finna mat, döljer man
Credit
awarded:
1
of
1
De
känner
den
lukt
som
den
första
myran
lämnat.
den somC
det står i texten. Ingen stig innebär för myrorna att det inte finns
Fråga 4
någon lukt
efterlukten
och inte
heller någonstans
gå. MyrornaHög
är bort
känner
av maten
på papperet.attFärdighetsnivå:
(550-625 poäng)
DattDefölja
Locate and understand scientific information to
tappade.

1

20

recognize an explanation
Credit awarded: 1 of 1

Antarktis

5.

Varför rusar myrorna runt efter det att du strött ut jorden?

1
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Fråga 5
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Integrate information within the text to infer
and provide an explanation
Credit awarded: 1 of 1
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8.

Varför ska du låta gråsuggorna gå genom gången innan du lägger
ned löven i lådan?

A För att se om de kan lära sig labyrinten.
Svar som B
är korrekta
därför
hanär
litedet
olika
form.
är:
För att kan
se vad
de gör
inte
finnsNågra
någonexempel
mat.
• För de har tappat bort stigen
C För att se om du har satt ihop lådan på rätt sätt.
• Lukten är borta
För att se vilka som går åt vilket håll. Fråga 8
D från
Uppgift om färdighetsnivå saknas
• För lukten
den första myran är borta
• De letar efter maten
• Jorden har täckt över stigen
ad tror
du kommer
• För9.du V
har
förstört
stigen att hända i steg 3 i experimentet med

gråsuggor om du flyttar de fuktiga löven till lådans vänstra hörn?
• De måste
göra en ny stig

1

Fråga
Ett annat exempel på den här expanderade läsfärdigheten
är 9att finna såväl
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
likheter som kontraster. I följande fråga gäller det att koppla
läsningen
Integrateihop
information
within theav
text to infer
and de
provide
explanation
två helt olika avsnitt i texten för att finna likheten mellan
tvåandjuren.
Credit awarded: 1 of 1

10.

Vilken likhet finns det mellan myrors och gråsuggors sätt att hitta
mat?

1

Exempel på svar är att de:
• använder sina antenner

Fråga 10
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Integrate information across 2 sections to
identify a similarity
Credit awarded: 1 of 1

• känner maten
• känner lukten

16

En fjärde typ av uppgifter som kräver expanderad läsfärdighet rör förmågan att
kunna se på texten på ett mer övergripande sätt. En av de två uppgifter som är
av det slaget innebär att eleverna ska förstå vilket syfte en text har (se exemplet
på nästa sida). Den andra uppgiften rör vad en figur som ingår som illustration
av textinnehållet hjälper till att förklara.

Leta efter mat
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Frågor:

1.

Leta efter mat

Vad är det främsta syftet med artikeln?

A
B
C
D

Att beskriva olika experiment som du kan göra
Att informera om myrstigar
Fråga 1
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Recognize main purpose of highly detailed
3-part text
Credit awarded: 1 of 1

Att visa hur småkryp ser ut
Att reda ut vad maskar äter

Avancerad
läsfärdighet
2. Nämn en sak du måste göra för att vara rädd om småkrypen.
I den här gruppen finns två uppgifter från skyddade texter som kräver avanceklippblock
och stenar
rad läsfärdighet.
båda dem
fallenunder
innebär
uppgifterna
att eleverna ska integrera inA LetaI efter
formation från
helt olika delar av texten för att komma fram till en förklaring.
Ta reda på allt om dem

B
Uppgifter
läsare
och som mest en tredjedel
Samlastarka
så många
du kan
Cmånga
av de mindre starka läsarna klarar av – Uppgiftsgrupp D-s
tillbaka dem där du fann dem
D Sätta
Många starka
läsare men som mest högst en tredjedel av de mindre starka

läsarna klarar av de uppgifter som ingår i Uppgiftsgrupp D-s. De utgör en fjärdedel av sakprosauppgifterna. Hälften av dem kommer från Leta efter mat och
Fråga 2
K-texten. I den här uppgiftsgruppen råder inte som i tidigare
grupper någon
Färdighetsnivå: Mellan (475-550 poäng)
jämn fördelning mellan flervalsfrågor och öppna frågor
utan
här dominerar
Locate
explicitly
stated information at the
beginning
of the
text atfall
an unspecified
de öppna frågorna helt och framför allt komplexa sådana.
I de
flesta
är det
place
också så att nu står förmågan att klara deluppgifternaCredit
på tvåeller1 oftrepoängsawarded:
1
nivån i fokus. Det innebär att många av frågorna redan har beskrivits i tidigare
uppgiftsgrupper. Ett par uppgifter förutsätter utvecklad läsfärdighet och en
tredjedel expanderad läsfärdighet. Med andra ord dominerar den avancerade
läsfärdigheten i uppgifterna inom Uppgiftsgrupp D-s.
Antal flervals-/öppna uppgifter i Uppgiftsgrupp D-s som kräver läsfärdigheten
Sakprosa texter

Elementär Utvecklad Expanderad Avancerad Ej klassificerad

Antarktis (text A)

–

0/1

0/2

Leta efter mat (text S)

–

–

0/1

0/1 Leta efter mat
–
1/4
–

Text K

–

0/1

0/1

1/3

–

Text L

–

–

1/1

–

–

Text N

–

–

–

0/3

–
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13

Utvecklad läsfärdighet
De två uppgifter som kräver en utvecklad läsfärdighet innebär att eleverna
ska finna och återge inte bara en utan två saker som finns uttryckligen sagt i
särskilt utpekade avsnitt i texten. En av de här uppgifterna återfinns i Antarktistexten. Den har tidigare beskrivits i Uppgiftsgrupp A-s. För att få ett poäng
räckte det med att skriva en sak eleverna lärt sig om mat i Antarktis genom att
läsa brevet som Sara skrivit. Det klarar de allra flesta tioåringar av. Men det är
betydligt färre som skriver in två saker.
Expanderad läsfärdighet
Två av de sex uppgifter som kräver en expanderad läsfärdighet är andra eller
tredje delen i en komplex fråga precis som uppgifterna som kräver en utvecklad färdighet. En ytterligare likhet är att det inte är något mer avancerat
tänkande som krävs för att svara på den här andra eller tredje delen utan det
är bara att fylla på mer av samma typ av information som krävdes för att få
ett eller två poäng. Ett exempel är frågan i Antarktistexten angående vad ping
vinerna gör för att hålla sig varma. Det gäller nu att kunna ange tre saker.
Två andra uppgifter inom den här läsfärdighetskategorin innebär att elever
na ska kunna hantera mer abstrakta aspekter. Den ena uppgiften innebär att
visa upp en tolkning av en abstrakt idé genom att ge ett exempel på den från
texten, den andra uppgiften ska de kunna förklara en abstrakt metafor.
De avslutande frågorna i både Antarktis och Leta efter mat går ut på att
eleverna ska välja ut ett avsnitt i texten som de tycker är intressant och förklara
varför de tycker det. De behöver se på texterna ett mer övergripande och finna
information i texten som stödjer det sättet att se. I Antraktistexten får de ett
poäng för en sådan förklaring.

11.

I de båda texterna:




Detta är Antarktis
Ett brev från Antarktis

får man information om Antarktis på två olika sätt.
Vilken text tycker du är mest intressant och varför tycker du det?

1

Fråga 11
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Explain a preference based on evaluating
Fördjupad analys
av of
PIRLS
2006
121
features
2 sections
Credit awarded: 1 of 1

För varje experiment står det Vad händer? och Varför? i två olika

14.

För att fårutor
den .poängen
ska eleverna exempelvis svara på något av följande sätt:
Vad är de här rutorna bra för?
• Detta är Antarktis för den berättar mer fakta om hur det är

Amer intressant för det känns som om hon talar direkt till mig
• Brevet är
För att förklara de olika stegen i experimentet

vadförstå
du behöver
varjeattexperiment
B förFördetattfårange
• Saras brev
en att
hur detför
känns
vara där

att berätta vad du ska göra när du är klar
C Förfrån
I nästa exempel
Leta efter mat räcker det med att ge mer generell förklaFråga 14
ring som D
kan vara
applicerbar
på egentligen
För att
förklara vad
du har sett vilket som helst av experimenten,
Färdighetsnivå: Avancerad (550-625 poäng)
för att få ett poäng.
Integrate across text to recognize the function of an
organizational and presentational device
Credit awarded: 1 of 1

15.

Vilket av dessa tre experiment tycker du var mest intressant?
Använd informationen i texten för att förklara ditt svar.

2

Fråga 15
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)
Explain a preference based on evaluating 3 sections
• Studera gråsuggor för det är kul att hitta såna
with scientific information
awarded:
of 2
• Maskodlingen för att jag tycker det är kul att se när Credit
de letar
efter1 mat
eller:
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Att få två poäng på den här frågan förutsätter en avancerad
läsfärdighet som vi
Provides specific information to explain a preference
återkommer
till
i
nästa
del
inom
den
här
gruppen
av
uppgifter.
based
on
evaluating
content of 3 texts with
Leta efter mat
scientific information
Credit awarded: 2 of 2
Avancerad läsfärdighet

Exempel på svar kan vara:

18

En avancerad läsfärdighet krävs för såväl att hitta viss information som för att
förklara och även se texten på ett mer övergripande sätt. Fem av uppgifterna
rör att finna och återge information men det som verkar göra det svårt för
eleverna är att informationen är väl inbäddad i texten och inte så lätta att hitta.
Den kan också finnas på flera olika ställen. I två av fallen rör det sig om att
kunna läsa eller fylla i en tabell. Fyra av de här uppgifterna ingår i skyddade
texter och de beskrivs på följande sätt:
• finna, skilja ut och återge relevant information inbäddad i en broschyr
Läsförmågan
hos elever ifrån
årskurs
– i Sverige
och i världen 163
• finna och skilja ut PIRLS
relevant2006
vetenskaplig
information
flera4 olika
textrutor
• finna tre angivna textavsnitt, skilj ut och kategorisera information samt
återge specifika alla detaljer för att komplettera en ofullständig tabelluppställning
122
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Frågorna 11−13 handlar om maskodlingen

• finna en specificerad tabell och visa en förståelse av två saker man kan få
reda på i tabellen
stegen i den ordning du skulle göra dem för att göra en
Den11.femteNumrera
uppgiften
utgörs av en fråga i Antarktis. I den ska eleverna förklara
maskodling. Det första har redan numrerats åt dig.
varför de vill eller inte vill besöka Antarktis genom att ge exempel från de
två huvudavsnitten
i texten.
allra flesta elever klarar att svara så de får ett
Ställ
flaskanDe
i skokartongen
poäng. Däremot är det betydligt färre som klarar att få två poäng.
1
Stick hål i skokartongens övre del
Två av uppgifterna innebär att eleverna ska kunna göra olika typer av slutFråga 11
satsdragningar. En
uppgift
som kommer från en av de
skyddade texterna
Släpp
ner maskarna
Färdighetsnivå:
Avanceradbe(625- poäng)
distinguish,
and take
skrivs som att de ska finna två specifika textrutor ochLocate,
dra två
slutsatser
förinto
attaccount an entire
Lägg dit potatis och lök
section of text to reorder steps of a procedural text
kunna återge två klart uttalade saker av vetenskaplig karaktär.
nästa exempel
with scientific Iinformation
Credit awarded:
of 1 text
hämtat från LetaFyll
efterflaskan
mat skamed
de ställa
samman
från1 olika
jord och
sand information
delar för att komma fram till en förklaring.

12.

Förklara varför det är viktigt att lägga lager av jord och sand i
flaskan.

1

Exempel på rätt svar är:
• För att det ska vara möjligt att se effekten av att

Fråga 12
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Integrates information across several parts of text
to infer and provide an explanation
Credit awarded:
1 of 1
maskarna
gör tunnlar

• Så man kan se hur maskarna går upp och ner
• För att maskarna blandar sanden och jorden
De sista uppgifterna som kräver avancerad läsfärdighet rör olika typer av övergripande perspektiv som eleverna ska anlägga på texten. I nästa exempel ska de
ta ett textstrukturellt perspektiv. Där ska de fokusera de centrala aktiviteterna i
ett av experimenten i Leta efter mat och sätta dem i rätt ordning.

Leta efter mat
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17

Frågorna 11−13 handlar om maskodlingen

11.

Numrera stegen i den ordning du skulle göra dem för att göra en
maskodling. Det första har redan numrerats åt dig.
Ställ flaskan i skokartongen

13.

1
Stick hål i skokartongens övre del
Förklara varför det är viktigt för maskexperimentet
Fråga 11 att lägga lök
Släpp
ner maskarna
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
och potatis
ovanpå
jorden.
Lägg dit potatis och lök

2

Fyll flaskan med jord och sand

Locate, distinguish, and take into account an entire
section of text to reorder steps of a procedural text
with scientific information
Credit awarded: 1 of 1

Fråga 13
Uppgift om färdighetsnivå saknas

I en av de andra frågorna i Leta efter mat ska eleverna anta ett textfunktionellt
12. Förklara varför det är viktigt att lägga lager av jord och sand i
perspektiv
och försöka förklara vilken funktion två typer av textavsnitt fyller.
flaskan.

1 För varje experiment står det Vad händer? och Varför? i två olika

14.

rutor. Vad är de här rutorna bra för?

A
B
C
D

För att förklara de olika stegen i experimentet
Fråga 12

Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)

För att ange vad du behöver för varje experiment
Integrates information across several parts of text
to infer and provide an explanation

För att berätta vad du ska göra när du är
klarawarded: 1 of 1
Credit
För att förklara vad du har sett

Fråga 14
Färdighetsnivå: Avancerad (550-625 poäng)
Integrate across text to recognize the function of an
organizational and presentational device
Credit awarded: 1 of 1

I en annan fråga i samma text ska, som beskrevs tidigare, eleverna värdera
vilken
de föredrar
information
texten
stödjer det val
15. text
Vilket
av dessaoch
treange
experiment
tyckerfrån
du var
mestsom
intressant?
de gör. För
att få två
poäng på den
här uppgiften
krävs ditt
således
Använd
informationen
i texten
för att förklara
svaren
. avancerad
läsfärdighet. Det innebär att de kan lyfta fram något som är specifikt för det
utvalda experimentet och förklara varför de väljer detta med stöd i texten.
Exempel på svar är:

2

• Myrprojektet för jag tycker om att se om myrorna kan göra en stig
med annan mat än bara ett äpple
Leta efter mat

17

• Myrprojektet för det tar inte så lång tid att göra
• Maskodlingen för jag skulle vilja göra en sån odling och kolla
Fråga 15
om sanden och jorden verkligen blandas
Färdighetsnivå: Hög (550-625 poäng)

Explain a preference based on evaluating 3 sections
• Projektet med gråsuggarna för jag skulle vilja bygga
den där labyrinten
with scientific information

18
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Leta
mat

Credit awarded: 1 of 2
eller:
Färdighetsnivå: Avancerad (625- poäng)
Provides specific information to explain a preference
based on evaluating content of 3 texts with
scientific information
Credit awarded: 2 of 2
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Uppgifter inte så många tioåringar klarar av – Uppgiftsgrupp E-s
Slutligen är det ca en tiondel av sakprosauppgifterna som inte så många elever
klarar av. Högst en tiondel av de mindre starka, upp till som bäst en femtedel
av de medelstarka, knappa hälften av de starka och runt hälften av de mycket
starka läsarna klarar de här uppgifterna. Hälften av uppgifterna kommer från
en av de skyddade texterna. Här finns bara öppna frågor som alla utom en är
komplexa. I fokus står nu uppgiftsdelar där eleverna klarar att få två eller tre
poäng. Dessvärre är större flertalet av uppgifterna inte klassificerade vad gäller
läsfärdighet med undantag för tre av dem. De tre uppgifterna förutsätter en
avancerad läsfärdighet.
Antal flervals-/öppna uppgifter i Uppgiftsgrupp E-s som kräver läsfärdigheten
Sakprosa texter

Elementär Utvecklad Expanderad

Avancerad

Ej klassificerad

Antarktis (text A)

–

–

–

0/1

–

Leta efter mat (text S)

–

–

–

0/1

0/1

Text K

–

–

–

0/1

–

Text L

–

–

–

–

0/5

Text N

–

–

–

–

0/1

Oklassificerad läsfärdighet
Flera av de uppgifter som bara ett fåtal elever klarar av är inte klassificerade
eller beskrivna i PIRLS 2006. Endast en av frågorna i den här gruppen kommer från en frisläppt text och kan således visas. Det är en fråga i Leta efter mat.

13.

Förklara varför det är viktigt för maskexperimentet att lägga lök
och potatis ovanpå jorden.

2
Fråga 13
Uppgift om färdighetsnivå saknas

Svar som ger poäng är:
• Att få maskarna att komma upp till toppen
• Så det finns en anledning att komma upp till ytan
För varje
experiment
det Vadupp
händer?
ochoch
Varför?
olika
• 14.
Maskarna
gör en
tunnel för står
att komma
till ytan
äta avi två
maten
rutor. Vad är de här rutorna bra för?

A
B
C

För att förklara de olika stegen i experimentet
För att ange vad du behöver för varje experiment
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För att berätta vad du ska göra när du är klar
För att förklara vad du har sett

Fråga 14
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De flesta av de här oklassificerade uppgifterna är svåra och kräver ganska
mycket läsarbete. De innebär i de flesta fall att eleverna ska förklara något som
inte är direkt uppenbart i texten eller där de måste koppla ihop i texten inte
direkt relaterade saker med varandra.
Frågorna 6-9 handlar om experimentet med gråsuggor

Avancerad läsfärdighet
Tre uppgifter är klassificerade och kräver således avancerad
läsfärdighet. För en
Fråga 6
Färdighetsnivå:
(475-550ärpoäng)
av uppgifterna klarar de flesta eleverna enpoängsnivån.
Men att fåMellan
två poäng
Locate a major section and recognize explicitly
hittar stupar
gråsuggorna
det6.somHur
de flesta
på. Enmaten?
av frågorna är från texten
om
Antarktis
och där
stated explanation embedded in a
ska eleverna ange två orsaker till att de flesta människor
inte åker till Antarktis
fact box
De går längs med gången.
Credit
1 of texterna
1
mellan A
april och september. En annan uppgift i en av
de awarded:
skyddade
De uppfattar
maten ställa
med sina
antenner
.
innebärB
att eleverna
ska kunna
samman
vetenskaplig
information från tre
olika textrutor för att förklara en följd av händelser.
De följer luktspåret.
DenC
tredje uppgiften som få klarar av på tvåpoängsnivån finner vi i Leta
mörkret.
fråga isom
innebär att eleverna ska se hur olika textdelar
efter mat.
DDetDeärserenmaten
eller illustrationer bidrar till förståelsen av texten.

7.

Titta på bilden till Studera gråsuggor. På vilket sätt förklarar bilden
vad du ska göra i experimentet?

2

Exempel på svar som ger två poäng är:

Fråga 7
Färdighetsnivå: Avancerad (550-625 poäng)
Describe the function of a presentational device
Credit awarded: 2 of 2

• Det hjälper till att förstå hur man ska sätta remsorna
• Det visar dig var du ska sätta olika saker i lådan

• Det visar var du ska sätta gråsuggorna i början av experimentet
• Det visar var du ska lägga högen med löv
• Det visar hur man har tänkt att det ska se ut

Leta efter mat

126
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