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Libers Läsförståelse A 
åk 4-6
Libers Läsförståelse innehåller olika texttyper, och tränar 
lässtrategier före, under och efter läsningen, på mellan och 
bortom raderna.

Provlektion: Kramens Dag
Följande provlektion är ett utdrag ur Libers Läsförståelse A åk 4-6. Texterna och 
uppgifterna ska stimulera elevernas intresse för att läsa och lära. Lektionen 
består av:
• Liber Läsförståelse A åk 4-6, sidorna 9-14

Syfte och mål

Syfte och mål med provlektionen är att eleverna ska ges förutsättningar att ut-
veckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 
och tänker. Varje elev ska kunna leva sig in i och förstå andras människors situation 
och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen (Lgr 11, Normer 
och värden 2.1). 
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Siktar mot kunskapskrav i svenska i slutet av åk 6

• Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med 
mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt.

• Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll 
och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar 
eleven mycket god läsförståelse.

• Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade 
och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika 
verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Så här kan du arbeta

1. Kopiera upp s. 9-14 till eleverna i klassen.
2. Gå igenom arbetsgången gemensamt:

• A Före läsningen: Här förbereder du läsningen med några  
uppgifter.

• B Under läsningen: Här får du en uppgift att tänka på under tiden du läser.
• C Efter läsningen: Här tränar du läsförståelse på texten som du har läst.
• D Ta ställning: Här får du chansen att berätta vad du själv tycker.
• E Jämför med en kompis: Här får du diskutera med en kompis.
• F Sammanfatta: Som sista uppgift sammanfattar du vad du läst och lärt 

dig.
3. Så här hittar man svar på frågor:

• På raderna: Leta efter svar i texten.
• Mellan raderna: Leta efter flera ledtrådar i texten. Lägg ihop alla ledtrå-

darna till ett svar.
• Bortom raderna: Lägg ihop det som står i texten med sådant som du redan 

kan eller har varit med om. Tänk ut svaret själv.
4.  Gå igenom gemensamt: Beskrivande text berättar hur någonting är eller ser 

ut. I skolan läser vi ofta beskrivande texter, t.ex. när vi läser faktatexter om 
djur, om hur de bor och vad de äter. Det som står i beskrivande texter är ofta 
sant.

5.  Sidan 9-14: Bedöm utifrån kunskaperna i din elevgrupp om eleverna kan ar-
beta självständigt, tillsammans med en kompis eller om ni ska arbeta gemen-
samt med uppgifterna.
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Läs mer om alla Libers Läsförståelse A, B och C åk 4-6 på www.liber.se.

Tips för fortsatt arbete
• Kramens Dag skapades i USA 1986 av Kevin Zaborney, för att uppmana 

folk att krama sina nära och kära lite oftare. Dagen firas för att uppmärk-
samma kramen och dess betydelse, både psykiskt och fysiskt. Fysisk kon-
takt med andra människor har många fördelar för hälsan. Kramar kan 
hjälpa till att öka immunförsvaret, minska risken för hjärtsjukdomar och 
ger en lägre halt av stresshormonet kortisol. Samtala tillsammans i klas-
sen: Har alla någon att krama? Koppla t.ex. tillbaka till det eleverna läste 
på s. 14 om Vera 10 år. Försök leva er in i och förstå andras människors 
situation.

• Att kramas: När får man krama någon? Vilka får man krama? Vem eller 
vilka vill du/ni krama? Vem eller vilka skulle du/ni vilja få en kram av? Får 
man krama alla bara för att det Kramens dag? Hur tror du/ni att det 
känns om man aldrig får en kram av någon? Samtala tillsammans.
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Beskr iv!
Beskrivande text
Nu ska du träna din läsförståelse 
genom att läsa en beskrivande text. 
Du kommer att få uppgifter att 
arbeta med: före du läser, under 
tiden du läser och efter det att 
du har läst. 

Börja med att läsa om vad en 
beskrivande text är, här bredvid.

Före läsningen
1. En beskrivande text innehåller oftast fakta. Vilken av de här rubrikerna skulle 

kunna höra ihop med en beskrivande text? Sätt X i rutan.

Femton fakta om fåglar Reptilers föda

Den tandlöse vampyrens hemlighet Sagor från en annan värld

Viktigt att veta om vatten Mer läxor i skolan!

Trollet som ville vara människa Recept på havrebollar
      

2. När något är obehagligt, känns det ofta jobbigt 
i kroppen och det knyter sig i magen.

 En del kan tycka att det är obehagligt att se 
blod, eller en spindel. Andra kan tycka 
det är obehagligt när någon blir arg.

 Vad tycker du är obehagligt? Ringa in.

3. En kurator är en person som arbetar med att hjälpa människor. 
De är bra på att lyssna och ge råd till människor som är ledsna och mår dåligt.

 Vilka av dessa yrken tycker du hjälper människor som mår dåligt på olika sätt? 
Ringa in dem.

polis    busschafför    tandläkare    snickare

kurator    läkare    bagare    djurskötare

A

Annat:

e
text. 

er 

d.

Höga höjder

Mörker

Ormar

Trånga utrymmen
Spindlar

Hissar
Djupa vatten

Läskiga filmer Höga ljud
monster
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Under läsningen
1  a. Läs i cirkeln.

b. Översiktsläs texten. Vad beskriver texten, tror du? 

 ____________________________________________________

2. Läs nu texten noga och stryk under de meningar 
som beskriver på vilka sätt man 
kan kontakta BRIS.

B

en vuxen att 
prata med
Livet kan ibland kännas tungt, ibland utan 
anledning. I Sverige fi nns det många barn 
som mår dåligt av olika orsaker. När vi mår 
dåligt kan det vara skönt att ha en vuxen 
att prata med, som lyssnar och ger råd 
och stöd.

Bris betyder Barnens Rätt I Samhället. Det 
är en organisation som alla barn under 18 
år kan ringa till, mejla eller chatta med.

Så startade BRIS
Förr i tiden var det vanligt att vuxna 
människor slog sina barn/elever. 
På 1970-talet började människor 
reagera på detta och tycka att det 
var fel. Några människor gick ihop 
och bildade BRIS. Det var år 1971. 
BRIS startade en kamp för att för-
bjuda barnaga, och 1979 ändrades 

lagen så att det blev 
förbjudet att aga barn. 

Bra och dåliga hemlisar

Barn brukar älska att ha hemlisar, och en sak som 

många inte vet om är att det fi nns två olika slags 

hemlisar. En bra hemlis kan du ha tillsammans med 

din kompis eller kanske din hund. Hemlisen kan 

handla om vem du är kär i eller vilken present du 

köpt till din pappa. Den hemlisen är mjuk och känns 

bra i magen. Man blir glad av sådana hemlisar.

En dålig hemlis är en hemlis som är hård och gör 

ont i magen när du tänker på den. En sådan hemlis 

handlar om något obehagligt. Den du har hemlisen 

med kanske säger att du inte får berätta om den 

för någon, för då kommer det att hända något 

väldigt tråkigt. Men just en sådan hemlis kan du 

berätta för dem som arbetar på BRIS, eller för en 

annan vuxen som du litar på. Det kommer inte att 

hända någonting!

BRIS 

Beskr iv!
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Du får vara anonym
När du kontaktar BRIS svarar en utbildad 
kurator på dina frågor och funderingar. Det syns 
ingenting på telefonräkningen och det är allde-
les gratis att ringa till BRIS.

Det kan vara skönt att få prata med en vuxen 
utan att berätta vem du är och vad du heter. 
Det är därför viktigt att veta att alla som hör av 
sig till BRIS får vara anonyma. Om du väljer att 
ringa till BRIS och pratar med en person där, är 
det ingen mer än du och den vuxne personen 

som du pratar med på BRIS som vet vad ni 
pratat om. Det blir som en hemlis som 
stannar mellan er två – en bra och mjuk 
hemlis.

Kontakt via Brisbot
Du kan välja att kontakta BRIS via telefon, 
messenger eller mail, men du kan också 
välja att gå in på Brisbot. Där kan du 
”bläddra” bland vanliga frågor och läsa 
svaren på dem. Det kan nämligen vara lång 
väntetid när man kontaktar BRIS och då 
kan det vara skönt att titta in på Brisbot 
och kanske få svar på sin fråga där. Registrera dig som 

ny besökare
Första gången du kontaktar BRIS via mail 
eller chatt måste du registrera dig på BRIS 
hemsida. Om du väljer att maila till BRIS kan 
det ta 3–5 dagar innan du får svar. Är du 
registrerad kan du också gå in och läsa i 
BRIS forum. Där har andra barn skrivit och 
berättat om sina upplevelser. Kanske du 
känner igen dig i någons berättelse och vill 
svara, eller kanske väljer du att berätta 
något eget.

På hemsidan står det även hur du gör för 
att ditt besök på BRIS inte ska synas i din 
historik på datorn eller i mobilen.

Orolig för en kompis?
När du ringer till BRIS behöver det inte handla 
om att du själv mår dåligt. Du kan ha sett en 
kompis som mår dåligt eller en kompis som 
har berättat en dålig hemlis för dig. 
Det går bra att ringa till BRIS då också. 

Telefonnumret är: 116 111

BRIS telefontider är kl. 14–21

BRIS hemsida: https://www.bris.se
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Eft er läsningen
1. Lös korsordet.

1 2 3

4

5

VÅGRÄTT  

1. En tung jobbig känsla man kan känna 
när något är fel.

3. Personen som du får prata med på 
BRIS arbetar som …

4. Där kan du läsa andra barns frågor 
till BRIS.

5. Det fi nns både bra och dåliga sådana.

LODRÄTT  

2. När du ringer till BRIS behöver du 
inte berätta vad du heter eller bor. 
Du får vara ...

3. Ett annat ord för vän.

4. Barnens rätt i samhället.

2. Svara på frågorna.

a. På vilka sätt kan du kontakta BRIS?

 ________________________________________________________________________

b. Vad menas med att du kan vara anonym när du kontaktar BRIS?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

C

På Raderna

Mell anRaderna

Beskr iv!
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c. Hur skulle du reagera om en kompis berättade en ”dålig” hemlis för dig?

 _____________________________________________________________________

3. Här står ett hemligt meddelande. Du löser det genom att 
skriva bokstaven som kommer efter bokstaven i alfabetet.

    
                  CT ÅQ UÅQCDETKK!

                          _____________________________________________________

Ta ställning!
Du har nu läst texten och arbetat med uppgifter till texten, och du har säkert fått 
en egen uppfattning om textens innehåll. Nu är det dags för dig att ta ställning.

1 a. Läs och sätt X för det DU tycker.

PÅSTÅENDE HÅLLER 
MED

HÅLLER 
DELVIS MED

HÅLLER INTE 
MED ALLS

LIKA ELLER 
OLIKA

Det är bra att  man får vara anonym när man 
kontaktar BRIS.

Det är svårt att  hålla en hemlis. Man vill bara 
berätt a för andra det man vet.

Jag tycker att  det är bra att  det fi nns många 
olika sätt  att  kontakta BRIS, som t.ex. mejl och 
chatt .

Att  berätt a en väns hemlis för någon på BRIS är 
att  vara elak mot kompisen.

Om en kompis berätt ade för mig att  han/hon 
kontaktat BRIS skulle jag tycka kompisen var 
konstig som inte pratade med sina föräldrar.

Jag skulle kontakta BRIS om jag mådde dåligt 
och inte hade någon att  prata med.

b. Välj ut och ringa in ett påstående i tabellen och motivera varför du tycker så.

 
 Det tycker jag därför att: ______________________________________________

_____________________________________________________________________

Bor tom 
Raderna

D

Hemligt 
meddelande
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Jämför med en kompis.
Jämför och diskutera dina svar från uppgift D med en kompis.

Skriv i den rosa delen i tabellen, ett L om ni tyckte lika. Skriv ett O om ni tyckte olika. 
Förklara också för varandra varför ni tycker som ni gör om varje påstående.

Sammanfatt a
1. Läs texten.

2. Vera vet inte om att BRIS fi nns. Din uppgift blir att skriva ett kort brev till Vera 
och berätta det Vera behöver veta om BRIS. Börja med att skriva dagens datum 
högst upp och skriv sedan ”Hej Vera.”

 Ta hjälp av stödorden nedan om du vill.

 ________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________  

E

F

Beskr iv!

Vera är en fl icka på 10 år. Hon bor tillsammans med sin mamma, pappa och lillebror. Veras mamma och pappa är alkoholister. De 
dricker o� a väldig� m�cket alkohol och då beter de sig konstig� på olika sä� . �bland händer det a�  Veras mamma blir väldig� arg, så arg a�  Vera blir rädd och inte kan somna på kvällar�a. Vera ��n�
derar m�cket på hur andra bar� har det hemma. Hon skulle vil�a prata med någon vuxen som hon kan lita på.

gratiss
du får vara anonym 

syns inget på 
telefonräkningen

y
”hemlisen” stannar 
hos dig och personen 
du pratar med

syns inge

kontakt med BRIS 
på olika sätt
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