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1. Inledning
Läsning är livsviktigt. Genom läsning öppnas dörrar till nya världar.
En möjlighet till upplevelser, erfarenheter och äventyr som annars
inte skulle rymmas i det egna livet. Det kan Ugglo ge eleverna.
Läroplanen framhåller att “språk är människans främsta redskap för
att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor
sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra
känner och tänker.” (Lgr 11 s. 264)
I skolan är läsning både lustläsning och lästräning. Eleverna ska lära
sig sambandet mellan bokstav och ljud samt träna på avkodning.
Detta samtidigt som lusten att läsa ska väckas, lusten att få träda in
i böckernas magiska värld. Ugglos digitala bibliotek erbjuder en
bokskatt som låter eleverna lustläsa på nivåer de ännu inte klarar av
avkodningsmässigt.
I Lgr 11, kapitel 2 framgår det att rektorn har ett särskilt ansvar för
att “skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen
för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.”
(Lgr 11 s. 19) Ugglos digitala bibliotek är ett fantastiskt komplement
till fysiska skolbibliotek. Ugglos utbud uppdateras hela tiden, mycket
utifrån önskemål och tips från läsare och pedagoger. Många elever
kan läsa samma bok samtidigt och böckerna är indelade i teman och
genrer samt läsnivåer vilket gör det lätt att hitta rätt bok för
sammanhanget.
Den här lärarhandledningen är en inspiration för hur arbetet med
Ugglo kan ske i åk 1-6. Fokus är att nå värdegrundsmålen i kapitel 1 i
läroplanen samt kunskapskraven i kursplanerna i svenska och
svenska som andraspråk ur Lgr 11 (Läroplanen förgrundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet).

Helena Perers och Carolina Sundkvist
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1.1 Varför Ugglo för eleverna?
Eleverna får möjligheten att läsa eller lyssna själva samt
tillgång till ett stort digitalt bibliotek vilket ger lärare
möjligheten att individanpassa läsningen för elever oavsett
hur långt de kommit i sin läsning.
Eleverna ges möjligheter till att lyssna, resonera och prata
om berättelser och texter även när de ännu inte har
förmågan att läsa dem själva.
Eleverna ges möjlighet att läsa samma bok utan att ha
flera fysiska böcker av samma titel.

Länktips
Lgr 11:
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/lar
oplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmetreviderad-2019
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1.2 Om författarna

Helena Perers är verksam
grundskollärare och har mer än
15 års erfarenhet av
undervisning, främst i svenska,
på låg- och mellanstadiet. Hon
har även arbetat som biträdande
rektor och skolbibliotekarie under
några år. Böcker, läsning och
skrivande ligger henne varmt om
hjärtat och är något hon ägnar
mycket av sin fritid åt.

Carolina Sundkvist är verksam
grundskollärare och har 12 års
erfarenhet av undervisning i
grundskolan. Hon är meriterad
förstelärare och har även skrivit
det engelska läromedlet “Lesson
Plans” med Nadia Alj Forsgren.
Tillsammans driver de
instagramkontot ”Kreativ
Undervisning”
(@kreativundervisning) där
syftet är att inspirera lärare till
en kreativ undervisning.

Länktips
Instagram-kontot @kreativundervisning
https://www.instagram.com/kreativundervisning
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1.3 Översikt över kunskapskraven
Nedan finns en översikt med kunskapskraven för läsning och
läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk för åk 1, 3 och 6.
Kunskapskraven är kopplade till de sex konkreta temauppläggen
som finns i den här lärarhandledningen.

Åk 1, svenska
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i
slutet av årskurs 1
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära
texter genom att använda ljudningsstrategi och

Tema

Läsgrupper
Enskild läsning

helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge någon för eleven
viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven
begynnande läsförståelse.

Läsförståelsestrategier
Läsgrupper
Läsförståelsefrågor

Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också
uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen
av ord eller med förståelse av sammanhanget och
prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

Läsförståelsestrategier
Boksamtal
Läsgrupper
Läsförståelsefrågor
Enskild läsning

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra
enkla resonemang om texters tydligt framträdande
innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Boksamtal
Textkopplingar
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Åk 1, svenska som andraspråk
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i
slutet av årskurs 1

Tema

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära
texter genom att använda ljudningsstrategi och
helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Läsgrupper
Enskild läsning

Genom att kommentera och återge någon för eleven
viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven
begynnande läsförståelse.

Läsförståelsestrategier
Läsgrupper
Läsförståelsefrågor

Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också
uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen
av ord eller med förståelse av sammanhanget och
prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

Läsförståelsestrategier
Boksamtal
Läsgrupper
Läsförståelsefrågor
Enskild läsning

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven
utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang
om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra
detta med egna erfarenheter.

Boksamtal
Textkopplingar
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Åk 3, svenska
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av
årskurs 3

Tema

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt
genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak
fungerande sätt.

Läsgrupper
Enskild läsning

Genom att kommentera och återge några för eleven
viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar
eleven grundläggande läsförståelse.

Läsförståelsestrategier
Boksamtal
Läsgrupper
Läsförståelsefrågor

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om
tydligt framträdande budskap i texterna och relatera
detta till egna erfarenheter.

Boksamtal
Textkopplingar

Åk 3, svenska som andraspråk
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av
årskurs 3

Tema

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt
genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak
fungerande sätt.

Läsgrupper
Enskild läsning

Genom att kommentera och återge några för eleven
viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar
eleven grundläggande läsförståelse.

Läsförståelsestrategier
Boksamtal
Läsgrupper
Läsförståelsefrågor

Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra
enkla resonemang om texternas tydligt framträdande
budskap och relatera detta till egna erfarenheter.

Boksamtal
Textkopplingar

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan
användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

Boksamtal
Läsgrupper
Enskild läsning
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Åk 6 Svenska
Tema
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för
barn och ungdomar med flyt genom att använda
lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Läsförståelsestrategier
Läsgrupper
Enskild läsning

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar
av olika texters innehåll och kommentera centrala delar
med viss koppling till sammanhanget visar eleven
grundläggande läsförståelse.

Boksamtal
Läsgrupper
Läsförståelsefrågor

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka
och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på
ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Textkopplingar

Åk 6 Svenska som andraspråk
Tema
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för
barn och ungdomar med flyt genom att använda
lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Läsförståelsestrategier
Läsgrupper
Enskild läsning

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar
av olika texters innehåll och kommentera centrala delar
med viss koppling till sammanhanget visar eleven
grundläggande läsförståelse.

Boksamtal
Läsgrupper
Läsförståelsefrågor

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och
referensramar, tolka och föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang om tydligt framträdande
budskap i olika verk.

Textkopplingar

Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på
ett enkelt sätt.

Läsgrupper
Läsförståelsefrågor

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och
begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett
enkelt sätt.

Boksamtal
Läsgrupper
Enskild läsning
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2. Lgr 11, kapitel 1
Skolans värdegrund och uppdrag
Läroplanen framhåller i kapitel 1 att:
• utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar
som det svenska samhället vilar på
• Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse
• Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att
de förs fram
• Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och
behov
Genom Ugglos digitala bibliotek, där det finns många böcker om
normer och värden, får eleverna ta del av berättelser som ger dem
stoff och underlag i arbetet kring till exempel alla människors lika
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan
människor.
Böcker och läsning bidrar till en enorm möjlighet att få inblick i hur
andra människor lever, leker och lär. Det ger eleverna tillgång till
erfarenheter de aldrig själva skulle ha kunnat skaffa sig. Ugglos
digitala bibliotek ger eleverna möjlighet att läsa eller lyssna på en
mängd böcker och samtala om det de läst. De övar på att föra fram
sina åsikter kring innehållet och på att ta ställning i olika frågor som
ställs kring olika karaktärer eller händelser.
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I Förskoleklassen kan Ugglos böcker användas för att möta de
centrala innehållen (Lgr 11, s. 22-23):
• samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter
• berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord,
bild och ljud
Eleverna kan lyssna på och läsa hela böcker eller textstycken som
behandlar bland annat barnets rättigheter, kamratskap, rättvisa
samt könsroller, som är en del av det centrala innehållet för
förskoleklassen.
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3. Temaupplägg – praktiska övningar
Ugglos digitala bibliotek är en tillgång i mötet med elevernas
läsning på deras individuella nivåer. Det finns ett rikt utbud av
böcker och eleverna ges stora möjligheter till att läsa, lyssna eller
göra båda delarna. Ugglos utbud har många olika teman och
genrer, vilket hjälper elevers läsning att utvecklas samt inspirerar
dem till mer läsning. Biblioteket innehåller både skönlitterära böcker
samt faktaböcker. Bland annat Ugglos egna serie, Ugglo fakta.
För att arbeta mot kunskapskraven i svenska och svenska som
andraspråk kommer följande sidor att vara konkreta temaupplägg
att arbeta med i klassrummet. Vilka kunskapskrav som är kopplade
till vilket tema finns på s. 6-9 i denna handledning.
- Läsförståelsestrategier
- Läsförståelsefrågor
- Textkopplingar
- Enskild läsning
- Gruppläsning (läsgrupper)
- Högläsning (boksamtal)
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4. Läsförståelsestrategier
Forskning visar att redan under de första skolåren behöver eleverna
få möjlighet att utveckla djupare förståelse för olika typer av texter.
Forskning visar också att läsning utvecklar elevernas språkutveckling
och deras förmåga till fantasi och inlevelse. Förmågan att ta sig an
en text eller lyssna på upplästa texter är inget som alla barn
utvecklar per automatik. Eleverna behöver öva på förmågan att
skapa läsförståelse. Till exempel kan en vuxen modellera hur man
gör när man aktivt läser eller lyssnar. Nedanstående avsnitt
innehåller konkreta läsförståelsestrategier för att utveckla aktivt
läsande eller lyssnande och möta kunskapskraven i svenska och
svenska som andraspråk.
För elever i förskoleklass och åk 1-3 kan man med fördel börja arbeta
med parövningar. För äldre elever, åk 4-6, kan eleverna variera
mellan parövningar eller arbeta i grupper.

Utveckla aktiva läsare och lyssnare
Välj ut en bok från Ugglos bibliotek att spela upp eller läs den högt
för eleverna. Använd nedanstående fem läsförståelsestrategier att
gå igenom under läsningens gång. Gör det gemensamt flera gånger
vid flera olika tidpunkter. Modellera för eleverna hur de använder
strategierna. Målet är att eleverna ska kunna använda dem
självständigt.
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4.1 Spåugglan
Att förbereda läsningen genom att skaffa sig information om texten gör det
lättare att förstå innehållet. Det finns olika saker eleverna kan göra för att
förutspå innehållet eller handlingen och koppla samman den med det de
redan vet. Olika sätt att arbeta med detta är att titta på bokens titel och
framsida samt att läsa baksidans text.
Visa eleverna och modellera:
Bläddra i boken, läs rubrikerna till olika kapitel, titta på bilder i boken och
fundera på vad texten kommer att handla om. Läs och uppmärksamma alla
delarna i boken som kan hjälpa eleverna med förförståelsen. När läsningen av
boken kommit igång kan man stanna upp i texten och jämföra det som hänt
med det som förutspåtts.
I en kapitelbok kan varje kapitel avslutas med frågan: vad tror du kommer att
hända sedan?

Arbetssätt

Dela upp eleverna i par och låt de diskutera frågan “Vad tror du boken
kommer att handla om?” eller i slutet av ett kapitel: ”Vad tror du kommer att
hända sedan?”.
Eleverna tänker enskilt i ett par minuter. Gå runt bland eleverna och lyssna.
Para ihop förutbestämda elevpar och låt dem diskutera frågan en given tid,
till exempel några minuter. Gå runt bland eleverna och lyssna. Därefter pratar
paret, en bestämd tid, med ett annat par och utbyter tankar om vad de har
kommit fram till. Gå runt bland eleverna igen och lyssna. Slutligen lyfts några
punkter i helklass.
Samma tillvägagångssätt med frågan om elevernas tankar stämmer med
textens handling kan användas vid högläsning, avbrott i läsningen eller i slutet
av varje kapitel. Eleverna pratar två och två i ett par minuter och därefter
med ett annat par en given tid. Slutligen lyfts några punkter i helklass.
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4.2 Detektivugglan
Vid begrepp eller avsnitt som är otydliga för eleven eller ord som är svåra att
förstå utreds oklarheter. Gå gärna igenom så många ord och begrepp som
möjligt innan eleverna läser texten. När en läsare möter nya ord de inte
förstår kan ordet läsas om. Orden innan och efter, samt hela meningen kan
läsas om flera gånger. Uppmana eleverna att använda en ordlista för att slå
upp ord eller fråga en klasskamrat eller en vuxen.
Ställ frågor till eleverna:
● Finns det några ord eller uttryck du inte förstår?
● Vilka nya ord har du mött?
● Hur kan orden förklaras?
Välj gemensamt ut specifika ord som behöver förklaras och lyft fram dessa. Gå
igenom dem med eleverna. Skriv ner dem och ta reda på vad de betyder. Öva
detta vid högläsning och introduktion samt vid repetition av
läsförståelsestrategierna.

Be eleverna enskilt eller i förutbestämda par skriva ner okända eller otydliga
ord under tiden läsningen pågår.
Arbetssätt

Eleverna pratar därefter i par om orden och väljer ut ett gemensamt ord. Efter
ett par minuter pratar paret med ett annat par i ytterligare några minuter och
försöker förklara för varandra vad orden innebär.
Skriv upp de olika parens ord och prata gemensamt om vad orden betyder.
Eleverna kan beroende på ålder få i uppgift att tillsammans i paret eller
gruppen slå upp sina ord i en ordlista och därefter delge klasskamraterna.
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4.3 Reporterugglan
När läsningen är igång eller efter att en text har lästs ställs frågor om
innehållet. Frågorna är på tre nivåer, på raderna, mellan raderna eller bortom
raderna.
Mer om detta finns att läsa under avsnittet “Läsförståelsefrågor”. Frågor på
raderna kan besvaras med svar som hittas direkt i texten. Frågor mellan
raderna står inte uttryckt i texten. Eleverna behöver själva dra slutsatser, ett
annat begrepp för detta är att att göra inferenser. Frågor bortom raderna
finns att läsa mer om under avsnittet “Textkopplingar”. Eleverna behöver även
här dra egna slutsatser och koppla den egna texten till sig själv och sina
erfarenheter och kunskaper.

Introducera texter och förbered några frågor på raderna. Vid andra tillfällen
därefter introduceras frågor mellan raderna och slutligen bortom raderna.
Arbetssätt

Läs och stanna upp i texten och använd de förberedda frågorna. Dela upp
eleverna i par och låt de diskutera frågan i ett par minuter. Gå runt bland
eleverna och lyssna. Låt ett elevpar prata ytterligare några minuter med ett
annat par och utbyta tankar om vad de har kommit fram till. Gå runt bland
eleverna igen och lyssna. Lyft några punkter i helklass.
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4.4 Cowboyugglan
Den här läsförståelsestrategin används för att fokusera på texterna och öva
upp förmågan att ta ut det viktigaste ur texten samt sammanfatta den.
Eleverna får till exempel frågorna:
● Vad var viktigast i texten?
● Hur skulle texten kunna sammanfattas?

Arbetssätt

Läs texten, stanna upp och låt eleverna sammanfatta det lästa avsnittet.
Uppmana dem att hitta kärnfulla sammanfattningar. Eleverna kan få i uppgift
att sammanfatta med olika variationer. Till exempel, sammanfatta texten med
fem meningar, tre meningar eller med en mening.
Dela upp eleverna i par och låt de först muntligt sammanfatta i några
minuter. Uppmana dem att sedan att skriva ner sin sammanfattning digitalt,
på en miniwhiteboard eller på papper.
Gå runt bland eleverna och titta samt lyssna och stötta.
Låt ett elevpar läsa upp för ett annat par hur de har sammanfattat.
Visa upp några sammanfattningar gemensamt i klassen och titta på skillnader
och likheter i hur de sammanfattat.
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4.5 Konstnärsugglan
Under läsningen används alla sinnena för att eleverna ska leva sig in i texten
och skapa inre bilder av den lästa texten.
Eleverna får till exempel reflektera över:
● Vad ser du när du blundar?
● Vad hör du?
● Vad känner du?
Genom att låta eleverna delge varandra sina inre bilder kan vidare samtal
hållas om hur en text kan framkalla olika inre bilder. Ju tydligare en författare
beskriver sin text desto tydligare ser läsaren bilderna framför sig. Vilka inre
bilder man får handlar också om vilka erfarenheter man har. Att jobba mycket
med inre bilder och visa på vikten av att författarna beskriver tydligt bidrar
också till att eleverna blir skickligare när de själva ska skriva berättande
texter.
Arbetssätt

Läs texten, stanna upp och ställ en fråga till eleverna. Till exempel om det
finns en fjäril i texten: Hur ser fjärilen ut i ditt huvud?
Eleverna tänker enskilt och kan även rita sin fjäril under resterande
uppläsning av texten. Därefter delas de in i förutbestämd par eller grupper.
De visar och/eller beskriver sin fjäril för varandra under ett par minuter.
Slutligen lyfts några exempel och samtal sker kring dessa.
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Spåugglan: innan läsning, under och efter läsning
• Titta på bokens titel och framsida.
• Läs baksidans text.
• Titta på rubriker, bilder, bildtexter
• Vilken textgengre? (Till exempel: faktatext, skönlitterär text,
nyhetstext)
• Fundera på vad texten kommer att handla om.
• Vad tror du kommer att hända sedan?
Detektivugglan: under läsning
• Finns det några ord eller uttryck du inte förstår?
• Läs om ordet.
• Läs om meningen.
• Läs om stycket.
• Dela upp ordet. Är det fler ord som är sammansatta?
• Skriv ner orden och uttrycken och ta reda på vad de betyder.
Slå upp ordet, Fråga en klasskamrat eller en vuxen.
• Vilka nya ord har du mött?
• Hur kan orden förklaras?
Reporterugglan: under och efter läsning
• Är det något du inte förstår i texten?
• Vad får du veta om karaktärerna, miljön eller händelserna?
• Hur tror du att karaktärerna känner och tänker?
• Varför känner och tänker de så?
• Hur känner eller tänker du själv?
• Ställ frågor om texten om något är otydligt eller om det finns
andra funderingar kring det lästa.
Cowboyugglan: under och efter läsning
• Vad var viktigast i texten?
• Hur kan du sammanfatta texten?
• Öva på att sammanfatta i max 10 meningar.
• Öva på att sammanfatta i max 5 meningar.
• Öva på att sammanfatta i max 1 mening.
Konstnärsugglan: under läsning
• Vad ser du när du blundar?
• Vad hör du?
• Vad känner du?
• Hur kan du mer beskriva dina bilder inne i huvudet (inre
bilder)?
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5. Läsförståelsefrågor
Eleverna behöver bearbeta en text för att nå en djupare förståelse för det de
läst. Detta kan göras tillsammans i par, läsgrupper eller i helklass. Eleverna kan
även arbeta med förståelsen vid enskild läsning. Ju yngre eleverna är desto mer
stöd av läraren behöver de i sina samtal och reflektioner kring texterna. Ett sätt
för läraren att leda eleverna i detta arbete är att ställa frågor till texterna.
Läsförståelsefrågorna ställs på tre nivåer. Frågor på raderna är frågor där
eleven hittar svaret direkt i texten. Frågor mellan raderna kräver att eleven letar
på flera ställen i texten och drar egna slutsatser. Frågor bortom raderna är
öppna frågor som stimulerar eleverna till egna reflektioner, tankar och
ställningstaganden.

Exempel på frågor
Frågor på raderna
Arbetssätt

● Vem skulle huvudpersonen träffa vid kiosken?
● Hur länge väntade huvudpersonen på sin kompis?
Svaret på dessa frågor finns då direkt i texten för eleven att hitta.
Frågor mellan raderna
● Hur känner sig huvudpersonen när kompisen aldrig dyker upp?
För att kunna svara på denna fråga måste eleverna läsa på flera ställen i texten.
Utifrån information om hur huvudpersonen såg ut när hen gick hem, att hen gick
in på sitt rum och smällde igen dörren när hen kommit hem och att hen inte ville
ha någon middag drar de slutsatsen att huvudpersonen kände sig arg och ledsen.
Frågor bortom raderna
● Vad skulle du ha gjort om du hamnade i huvudpersonens situation?
● Finns det tillfällen då det är okej att ljuga?
Här behöver eleverna själva fundera, reflektera och ta ställning utifrån sina egna
erfarenheter men med texten som en infallsvinkel.
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Ett sätt för dig som lärare att arbeta med denna typ av frågor och träna dina
elever i att fördjupa sin förståelse för texter är vid högläsning/lyssning.

1. Välj en bok eller ett avsnitt ur en bok i Ugglos digitala bibliotek.
Arbetssätt

2. Beroende på elevernas ålder och förkunskaper kan de olika nivåerna av frågor
introduceras under olika lektioner. Om det passar eleverna förbereds ett par
frågor på varje nivå: på, mellan och bortom raderna, till det avsnitt ni ska läsa.
3. Berätta för eleverna att ni kommer att diskutera avsnittet efter att de fått
lyssna till texten.
4. Lyssna tillsammans på avsnittet.
5. Presentera frågorna för eleverna. Projicera dem på storskärm, dela ut dem på
papper, dela upp hur många de ska arbeta med i taget, allt utifrån ålder och
förförståelse i elevgruppen.
6. Dela in eleverna i förutbestämda par och låt dem diskutera en fråga i taget.
Tidsbestäm att diskutera frågan till exempel, ett par minut. Eleverna skriver ner
stödord digitalt, på en miniwhiteboard eller på papper.
7. Gå runt bland eleverna och lyssna samt stötta.
8. Låt två elevpar prata ytterligare tre minuter med ett annat par och utbyta
tankar om vad de har kommit fram till. Gå runt bland eleverna igen och lyssna.
9. Lyft några punkter i helklass. Beroende på elevgrupp kan frågorna bearbetas
en i taget eller samtliga frågor diskuteras i par innan paret utbyter tankar med
ett annat par.

Denna typ av frågor kan med fördel användas när eleverna läser eller lyssnar på
Ugglos böcker i par eller i grupper. Med stigande ålder och utveckling tränas
även eleverna i att själva formulera frågor till texter. Då kan mallarna “På
raderna”, “Mellan raderna” och “Bortom raderna” på följande sida användas som
stöd
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Svaret finner du direkt i
texten.

Svaret finner du dels genom
ledtrådar i texten men även
egna slutsatser om vad du
själv tror.

Svaret hittar du hos dig själv.
Efter att ha läst texten,
funderar du på vad du själv har
varit med om, sett, hört eller
läst. Därefter kan du tänka ut
ett svar på frågan.
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6. Textkopplingar
En strategi att förstå texter är att göra textkopplingar, inferenser. Som läsare av
en text använder eleverna ledtrådar i texten och kopplar dem till egna
erfarenheter, annat de läst eller till sin omvärldskunskap och drar därigenom
slutsatser. Textkopplingarna kallas ofta, text-till-själv, text-till-text samt text-till
världen. Eleverna ska under hela låg- och mellanstadiet öva på att göra dessa
textkopplingar som ett led i att ta sig an texter och arbeta med sin läsförståelse.

Text-till-själv
Eleven kopplar ihop det lästa till sina egna erfarenheter, upplevelser och känslor.
● Detta påminner mig om…
● Jag har upplevt samma sak…
● Jag förstår karaktärerna eftersom…
● Miljön får mig att tänka på en annan plats…
Text-till-text
Eleven kopplar ihop karaktärerna, miljön eller handlingen i texten till en annan
text de läst.
● Denna händelse är som den i…
● Denna historia är lik…
● Karaktärerna i denna berättelse påminner mig om…
● Miljön i denna text påminner mig om miljön i…
Text-till-världen
Eleven kopplar ihop historien de läst med händelser i världen - nya såsom
historiska.
● Detta hörde jag på nyheterna…
● Detta såg jag i en film…
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Ett sätt för dig som lärare att arbeta med textkopplingar och träna dina elever i
att fördjupa sin förståelse för textkopplingar är vid högläsning/lyssning.

Arbetssätt

1.

Välj en bok eller ett avsnitt ur Ugglos digitala bibliotek.

2.

Beroende på elevernas ålder och förkunskaper kan de olika
textkopplingarna introduceras under olika lektioner, en i taget och vid
flera tillfällen.

3.

Berätta för eleverna att ni kommer att diskutera avsnittet efter att de
fått lyssna till texten.

4.

Lyssna tillsammans på avsnittet.

5.

Presentera den textkoppling ni ska arbeta med (text-till-text, text-till-själv
eller text-till världen). Projicera stödmall (kopieringsunderlag s. 25) på
storskärm, eller skriv ut och laminera.

6.

Modellera kring hur man reflekterar och gör textkopplingar.

7.

Eleverna reflekterar enskilt.

8.

Dela in eleverna i förutbestämda par och låt de reflektera till den lästa
texten. Tidsbestäm att de diskutera under ett par minuter.

9.

Gå runt bland eleverna och lyssna samt stötta.

10.

Låt ett elevpar prata ytterligare några minuter med ett annat par och
utbyta tankar om vad de har kommit fram till. Gå runt bland eleverna
igen och lyssna.

11.

Lyft några punkter i helklass.

12.

Beroende på elevgruppen kan frågorna bearbetas en i taget eller
samtliga frågor diskuteras i par innan paret utbyter tankar med ett annat
par.

24

Text-till-själv
Du kopplar ihop det du läst med dig själv, något du varit med om
eller känslor du får av texten.
Detta påminner mig om…
Jag minns när jag…
En gång fick jag…
Jag har också varit på det ställe som de besökte…

Text-till-text
Du kopplar ihop handlingen, personerna, karaktärerna och miljön
till en annan text.
Det finns en person i texten som påminner om en annan person i en
annan text. Det är…. och de påminner om varandra därför att…
Miljön i texten påminner om miljön i en annan text. Det är... och
påminner om varandra därför att…
Händelser i texten påminner om händelser i en annan text. Det är...
och påminner om varandra därför att...

Text-till-världen
Du kopplar ihop det du läst med något som hänt i världen. Det kan ha
hänt nyligen eller för länge sedan.
Detta hörde/läste jag som nyhet...
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7. Enskild läsning
För många elever är det inte vid den enskilda läsningen som det viktiga
djupgående arbetet med en text sker. Därmed inte sagt att eleverna inte ska läsa
själva tyst under kortare stunder då och då i skolan. All läsning är bra! Flera
elever lustläser och lever sig in i berättelserna. För de elever som inte är där ännu
och har svårt att hitta böcker som passar dem är Ugglo fantastiskt!
För att hitta passande böcker till eleverna kan man söka på olika taggar i Ugglos
digitala bibliotek. Man kan välja bok utifrån ett tema eller utifrån läsnivå.
Eleverna väljer om de läser boken, lyssnar på den eller lyssnar och samtidigt följer
med i texten. Ugglo passar bra att använda vid enskild läsning på morgonen, när
eleverna får tid över eller är klara med en annan uppgift samt som pausaktivitet.
Eleverna kan läsa skönlitterära böcker såväl som faktaböcker.

Årskurs 1-3
Innan läsning
Arbetssätt

Eleverna väljer en bok och beroende på ålder och förkunskaper kan de variera
hur de tar sig an boken. När de är bekanta med Spåugglan kan de med fördel
uppmuntras att använda den strategin innan de börjar läsa en bok.
Under läsning
I åk 1-3 kan eleverna uppmuntras att använda läsförståelsestrategierna
Detektivugglan, Reporterugglan, Cowboyugglan och Konstnärsugglan under
läsningen. Till sin hjälp kan de använda stödmaterialet på s. 19.
● Ha stödmaterialet projicerade på storbild, sätt upp dem i klassrummet som
stöd för eleverna eller skriv ut skyltarna med ugglorna för att sedan dela ut dem
till eleverna.
● Påminn eleverna att stanna upp under läsningen när det dyker upp ord och
uttryck som är svåra att förstå.
Efter läsning
Eleverna sammanfattar boken och skriver en bokrecension. Nedan finns en mall
för bokrecension som eleverna kan använda
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Att läsa boken kändes:

Fantastiskt!

Bra!

Okej

Tråkigt

Bokrecension (åk 1-3)
Titel:
Författare:
Illustratör:
Rita eller skriv vad boken handlar om:

Beskriv något du gillade med boken:

Jag ger boken så här många stjärnor

(färglägg antalet stjärnor):
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Årskurs 4-6
Innan läsning
Arbetssätt

När eleverna på mellanstadiet valt en bok ur Ugglos digitala bibliotek tar de sig
an boken med hjälp av Spåugglan. De kan arbeta med att göra fortlöpande
anteckningar digitalt eller i en skrivbok om vad de förväntar sig av texten. Den
här typen av samlade anteckningar benämns vidare som “Läslogg”.
Under läsning
Under läsningen kan eleverna arbeta på flera sätt med sin läslogg. För att
fördjupa sin förståelse kan de använda sig av Detektivugglan och Reporterugglan
för att reda ut oklarheter och ställa frågor. De kan till exempel få i uppgift att
konstruera frågor som andra elever som läser samma bok ska svara på. Utifrån
sin utveckling ställer de frågor på, mellan eller bortom raderna.
Ett sätt att arbeta med textkopplingar med mellanstadieelever är “citat - tanke”.
1. Eleverna viker ett blad i sin läsloggsskrivbok eller gör två spalter i ett digitalt
dokument.
2. I första spalten skriver de ner ett citat som de fastnar för i texten.
3. I den andra spalten skriver de sin tanke om citatet. Detta blir då en koppling
till egna erfarenheter, något annat de läst, hört eller sett, eller till någon
världshändelse eller samhällsfenomen.
I slutet av lässtunden kan eleverna kort sammanfatta det lästa avsnittet i sin
läslogg. Går det en tid mellan lässtunderna kan eleven med fördel börja med att
läsa sin sammanfattning från förra gången innan lässtart.
Efter läsning
Eleverna sammanfattar med hjälp av Cowboyugglan och kan träna på att skriva
ner kortare sammanfattningar efter vissa kapitel. När hela boken är utläst skriver
eleverna en bokrecension. På följande sida finns en mall för bokrecension som
eleverna kan använda.
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Jag ger boken så här många
stjärnor (färglägg antalet):

Bokrecension (åk 4-6)
Titel:
Författare:
Illustratör:
Skriv vad du tyckte om boken:

Rita eller skriv om din favoritscen i boken:

Rekommenderar du boken till andra?
Färglägg en av tummarna
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8. Gruppläsning/läsgrupper
För att arbeta med läsning och läsförståelse kan man använda sig av läspar eller
läsgrupper. Det innebär att eleverna blir indelade i läspar eller läsgrupper där
eleverna i paret/gruppen läser eller lyssnar på samma bok. Därefter får eleverna
reflektera och diskutera innehållet i böckerna. Till en början är det bra att
modellera och ge eleverna konkreta frågor att utgå ifrån. Fördelen med Ugglo är
att alla eleverna har tillgång till samma böcker. Samtliga elever som ska lyssna
på samma bok kan starta samtidigt med uppläsningen av sin bok. Det innebär
att bokens uppläsning sker under en given tid och eleverna blir klara samtidigt.
Därefter pratar paren/gruppmedlemmarna med varandra.
Det går utmärkt att individanpassa genom att välja ut titlar som passar specifika
elever. Alla kan delta och det finns inget begränsat antal böcker vilket ger
möjligheten att ge valfri titel till en grupp av elever, oavsett antalet elever. Det
kan vara tre elever i en läsgrupp, fem elever i en annan eller dela klassen på
hälften och låt eleverna läsa två olika böcker. Utbudet ökar i och med att det
finns tillgängligt digitalt och begränsas inte till hur många böcker av en viss titel
som köpts in på den egna skolan eller på biblioteket.
Läraren kan välja ut en bok åt eleverna eller föreslår till exempel tre titlar som
eleverna får välja mellan. Tillsammans kan de komma överens om vilken bok
samtliga i gruppen ska läsa.
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Årskurs 1-3
Innan läsning
Arbetssätt

Vid par- eller gruppläsning, då eleverna arbetar i bestämda par eller grupper,
behöver de tänka på vissa saker. Uppmana dem att bestämma:
1. Vilken turordning?
2. Hur mycket läser varje person? Kan man kan läsa olika mycket?
3. Hur ska läsning gå till, vem börjar?
4. När ska ska de stötta varandra?
5. På vilket sätt ska de stötta varandra?
6. Hur mycket ska de stötta varandra?
Under läsning
Gå igenom läsförståelsestrategierna i gruppen i början av läsgruppens arbete.
Använd mallen på s. 19. Uppmana eleverna att de ska använda Spåugglan,
Detektivugglan, Reporterugglan, Cowboyugglan och Konstnärsugglan under
läsningen.
Efter läsning
Bestäm tillsammans med eleverna hur läsningen ska följas upp.
Eleverna kan föra läslogg digitalt eller i en skrivbok. Ett sätt att arbeta med
läslogg är att eleverna efter sin gruppläsning ritar något de reflekterade över när
de läste texten. Eleverna kan också skriva under bilden vad de ritat och hur de
tänkt. Därefter pratar de i par eller grupper och visar sin bild och berättar vad de
reflekterat över.
Läraren kan förbereda läsförståelsefrågor på olika nivåer (på, mellan, bortom
raderna) till de olika böckerna som eleverna får samtala kring. Läraren går runt
och lyssnar på diskussionerna. Eleverna kan också sammanställa sina svar
gemensamt och lämna in till läraren.
När läsgruppen har läst färdigt hela sin bok kan eleverna skriva varsin
bokrecension, se mall s. 27.
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Årskurs 4-6
Innan läsning

Arbetssätt

Vid par- eller gruppläsning, då eleverna arbetar i bestämda par eller grupper,
behöver de tänka på vissa saker. Uppmana dem att bestämma:
1. Vilken turordning?
2. Hur mycket ska varje person läsa? Kan man kan läsa olika mycket?
3. Hur ska läsning gå till, vem börjar?
4. När ska de stötta varandra?
5. På vilket sätt ska de stötta varandra?
6. Hur mycket ska de stötta varandra?
7. Om läsförståelsefrågor delas ut, när ska de besvaras?
Till läraren att tänka på innan läsningen börjar:
1. Ska eleverna läsa samma text flera gånger?
2. Finns det frågor till texten behöver förberedas, som eleverna ska svara på?
3. Vad gör gruppen om de blir färdiga innan andra grupper som läser/lyssnar på
andra böcker? Till exempel kan den färdiga gruppen föra läslogg, illustrera inre
bilder eller fortsätta läsa/lyssna på en individuell bok.
Under läsning
Precis som vid individuell läsning kan eleverna arbeta på flera sätt med en
läslogg.
Använd “citat - tanke” även vid läsgrupper.
1. Eleverna viker ett blad i sin läsloggsskrivbok eller gör två spalter digitalt.
2. I första spalten skriver de ner ett citat som de fastnar för i texten.
3. I den andra spalten skriver de sin tanke om citatet. Detta blir då en koppling
till egna erfarenheter, något annat de läst, hört eller sett, eller till någon
världshändelse eller samhällsfenomen.
4. Eleverna delger varandra sina citat och hur de tänkt.
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Eleverna kan även få läsförståelsefrågor på olika nivåer (på, mellan och bortom
raderna). Under tiden de läser kan de notera och skriva ner sina tankar och
reflektioner kring frågorna. I läsgrupper kan eleverna med fördel samarbeta kring
svaren på läsförståelsefrågorna.
Efter läsning
Bestäm tillsammans med eleverna hur läsningen ska följas upp.
● Eleverna kan föra läslogg digitalt eller i en skrivbok. Precis som i åk 1-3 kan
eleverna arbeta med läslogg och efter läsningen besvara frågor (på, mellan,
bortom raderna) som läraren har förberett.
● De kan även göra textkopplingar samt illustrera något från texten som de
reflekterade över eller rita inre bilder de fått.
● Eleverna kan skriva ner sina svar i sina loggböcker eller sammanställa sina
svar gemensamt som läraren sedan tar del av.
Här nedan följer exempel på frågor till boken eller avsnittet som eleverna ska
läsa. Använd frågorna som de är eller konstruera dem utifrån nivåerna på, mellan
eller bortom raderna.
● Vilken sorts miljö utspelar sig i boken/berättelsen i?
● Kan du se se något budskap som författaren verkar ha med bokens innehåll?
● Hur kan du beskriva personerna i boken? Berätta, beskriv och förklara så
tydligt du kan.
● Vilket eller vilka problem kan du se i berättelsen? Berätta, beskriv och förklara
så tydlig du kan.
● Hur kan handlingen sammanfattas kort? Skriv ner några meningar
● Vad tyckte du var riktigt bra/spännande avsnitt i boken? Skriv ner och beskriv
så tydligt du kan.
● Vad tycker du gör boken bra/mindre bra? Skriv ner och beskriv så tydligt du
kan.
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Gruppen kan också arbeta med textkopplingar.
● Uppmana alla elever att göra koppling till sig själv, till en annan text och till
en händelse, film, nyhet eller annat som de stött på i omvärlden.
● Alla ska göra en koppling till given valfri kategori.
När läsgruppen har läst färdigt hela sin bok kan eleverna skriva varsin
bokrecension, se mall s. 29.
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9. Högläsning/lyssning - boksamtal
Syftet med boksamtal är att eleverna övar sin lyssnarförmåga, sin
läsförståelseförmåga samt reflekterar över texten. Genom boksamtal får eleverna
öva sig på att reflektera och formulera sina tankar om den lästa/lyssnade boken.
Förbered frågor eller stanna upp under läsandets gång och ställ frågor på,
mellan och bortom raderna. Modellerna och led eleverna genom boksamtalet
Årskurs 1-3
Innan läsning

Arbetssätt

Visa boken och titta på framsidan, rubriker och bilder. Fråga eleverna vad de tror
att texten handlar om.
Under läsning
Läs texten. Stanna upp och ställ frågor som du som lärare själv konstruerat till
just denna bok/text/avsnitt. Konstruera frågor på, mellan och bortom raderna.
Eller använd nedanstående mer allmänna frågor. Fler frågor att använda finns
på sista sidan.
1. Vad tycker du om framsidan?
2. Passar titel och bild ihop, tycker du?
3. Vem är författare?
4. Har du läst något annat av författaren?
5. Vem är huvudperson?
6. Berätta om en händelse som du tycker om i boken.
7. Berätta om en händelse från boken som du inte gillar.
8. Är det något som du inte förstår?
9. Vem av personerna i boken skulle du vilja vara? Varför?
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Efter läsning
Fråga eleverna frågor kring det lästa.
Exempel på frågor:
1. Vad tycker du om slutet?
2. Hade ett annat slut varit möjligt? Vilket?
3. Sammanfatta kort vad boken handlar om.
4. På en skala mellan 1 och 5, där 5 är bäst. Vad ger du boken för poäng?
Motivera!
Uppmana även eleverna till följande:
1. Nämn något du tycker om med texten.
2. Nämn något du tycker mindre om med texten.
3. Var det något i texten eller några ord och uttryck som var svårt att förstå?
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Årskurs 4-6
Innan läsning

Arbetssätt

Visa boken och titta på framsidan, rubriker och bilder. Läs baksidans text av
boken. Fråga eleverna vad de tror att texten handlar om.
Ställ sedan till exempel några av nedanstående frågor till eleverna. Låt de först
tänka och reflektera själva och sedan dela med sig av sina tankar i
förutbestämda par eller grupper.
1. Vad tycker du om framsidan?
2. Passar titel och bild ihop, tycker du?
3. Vem är författare?
4. Har du läst något annat av författaren?
Under läsning
Stanna upp under läsningen och samtala kring den lästa texten. Fråga till
exempel några av nedanstående frågor eller konstruera egna frågor på, mellan
eller bortom radern. Låt de även först tänka och reflektera själva och sedan dela
med sig av sina tankar i förutbestämda par eller grupper.
1. Vem är huvudperson?
2. Beskriv hur du tycker att huvudpersonen är med hjälp av exempel från texten.
3. Välj en händelse från det du har läst och kommentera det.
4. Välj något som du blev upprörd/glad/ledsen över.
5. Välj en miljö (en plats) från boken och beskriv den så noga som du kan. Skulle
du vilja vara där? Varför/ Varför inte?
6. Berätta om en händelse som du tycker om i boken.
7. Berätta om en händelse från boken som du inte gillar.
8. Är det något som du inte förstår?
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9. Vi låtsas att du är huvudpersonen: Vad hade du gjort annorlunda?
10. Vilken tid på året utspelar sig berättelsen?
11. Under hur lång tid utspelar sig boken?
12. Vem av personerna i boken skulle du vilja vara? Varför?
Efter läsning
Avsluta sedan med att sammanfatta texten enligt Cowboyugglan. Diskutera
gärna frågor bortom raderna, låt eleverna reflektera över vad eller hur de själva
skulle ha gjort, tänkt eller känt. Nedan finns ytterligare frågor att samtala kring.
Låt eleverna igen först tänka och reflektera själva och sedan dela med sig av sina
tankar i förutbestämda par eller grupper.
1. Vad tycker du om slutet?
2. Hade ett annat slut varit möjligt? Vilket?
3. Sammanfatta vad boken handlar om med fem ord.
4. På en skala mellan 1 och 5, där 5 är bäst. Vad ger du boken för poäng?
Motivera!
5. Vad skulle du vilja ställa för fråga till författaren om just den här boken?
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Frågor att skriva ut, klippa i remsor och dela
ut till eleverna
• Nämn något du tycker om med texten?

• Nämn något du tycker mindre om med texten?

• Var det något i texten som var svårt att förstå?

• Vad tycker du om framsidan?

• Passar titel och bild ihop, tycker du?

• Vem är författare?

• Har du läst något annat av författaren?

• Vem är huvudperson?

• Beskriv hur du tycker att huvudpersonen är med hjälp av
exempel från texten.
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• Välj en händelse från det du har läst och kommentera
det.

• Välj något som du blev upprörd, glad, ledsen… över.

• Välj en miljö (en plats) från boken och beskriv den så
noga som du kan. Skulle du vilja vara där? Varför/ Varför
inte?

• Berätta om en händelse som du tycker om i boken.

• Berätta om en händelse från boken som du inte gillar.

• Är det något som du inte förstår?

• Vi låtsas att du är huvudpersonen: Vad hade du gjort
annorlunda?

• Vilken tid på året utspelar sig berättelsen?
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• Under hur lång tid utspelar sig boken?

• Vem av personerna i boken skulle du vilja vara? Varför?

• Vad tycker du om slutet?

• Hade ett annat slut varit möjligt? Vilket?

• Sammanfatta vad boken handlar om med fem ord.

• På en skala mellan 1 och 5, där 5 är bäst. Vad ger du
boken för poäng? Motivera!

• Vad skulle du vilja ställa för fråga till författaren om just
den här boken?
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Har du frågor eller synpunkter som rör
handledningen?
I sådana fall vill vi gärna höra från dig.
Kontakta info@ugglo.se så lovar vi att svara
så snabbt vi kan.
Sist men inte minst, tack för att du använder
Ugglo!
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