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Sammanfattning 

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka och beskriva elevers arbete med lässtrategier. 

Mer specifikt undersöktes strategier inom RT-metoden med hjälp av textrörlighetsbegreppet. 

Vidare ämnade jag skapa mig en uppfattning om vilka typer av textrörlighet som var 

representerade i RT-metodens fyra olika strategier, i vilken av strategierna eleverna var mest 

textrörliga samt vilka textrelaterade frågor läraren ställde och vilka typer av textrörlighet detta gav 

upphov till. Studien var kvalitativ och jag använde mig av observation som insamlingsmetod och 

textrörlighetsbegreppet som analysmetod. 

Resultatet av min studie visade att typen textbaserad rörlighet var representerad i RT-

metodens alla fyra strategier medan typen rörlighet utåt var representerad i tre av strategierna. 

Utöver detta visade resultatet även att det var i den första av strategierna som eleverna var mest 

textrörliga. Man kunde också utläsa av resultatet att textrelaterade frågor av typen ”slutna frågor” 

gav upphov till textbaserad rörlighet i elevernas textsamtal medan autentiska frågor gav upphov 

till rörlighet utåt i samtalen. En slutsats i min studie var att läraren måste vara väl insatt i metoden 

för att kunna agera god förebild och vägleda eleverna samt ge dem den stödstruktur, konstruktiv 

kritik och återkoppling som krävs för att de ska kunna använda strategierna effektivt och 

målmedvetet. 
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Inledning 

Av en händelse kom jag i kontakt med ett projekt som handlade om undervisning i läsförståelse 

och som kallades för SNDC. Projektet var en lokal variant av läsförståelsemodellen Reciprocal 

Teaching, även benämnd RT-metoden, som anpassats till verksamheten där projektet pågick.  

När jag fick höra talas om projektet blev jag intresserad och kände direkt att jag ville veta mer 

om den här formen av undervisning. Som så många andra var jag av den uppfattningen att när 

man väl kan läsa så kan man också förstå det man läser – men riktigt så är det ju inte. Ibland 

förstår man ju faktiskt inte det man läser och vid dessa tillfällen behövs strategier, det vill säga 

mentala redskap som man kan ta till hjälp för att bättre förstå och minnas det man läst. 

I projektet SNDC introduceras på ett enkelt och strukturerat sätt just en metod för arbete med 

läsförståelsestrategier för elever på lågstadiet. Mitt möte med denna form av lässtrategiarbete blev 

således utgångspunkten för examensarbetet. 
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Bakgrund 

Att kunna läsa och skriva är en grundläggande förutsättning för att vara delaktig i vårt 

demokratiska samhälle som alltmer bygger på skriftlig information. Av den anledningen är det 

särskilt alarmerande att ta del av resultat från internationella undersökningar som PISA och 

PIRLS som bland annat vittnar om fortsatta försämrade resultat vad gäller elevers läsförmåga. 

Senast i raden av internationella undersökningar finner vi PISA 2012, som bland annat testar 15-

åringars läsförståelse. Resultatet från denna undersökning visar på försämrade resultat i 

läsförståelse för svenska elever, jämfört med PISA-undersökningarna 2000 och 2009 då läsning 

var huvudområde (Skolverket, 2013, s. 6).  

Eftersom elever på lågstadiet står i fokus för detta arbete är den undersökning som berör 10-

åringars läsförmåga av särskilt intresse. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 

är en undersökning vars syfte är att, i ett jämförbart internationellt perspektiv, ge kunskap om 

läsutvecklingen bland elever i fjärde klass. Undersökningen belyser även hur elevernas läsförmåga 

förändrats över tid samt vad som karaktäriserar undervisningen i läsning (Skolverket, 2012, s. 6). I 

resultaten från den senaste undersökningen från 2011 ser man att svenska elever har god 

läsförmåga internationellt sett, dessvärre ser man även att elevernas läsförmåga har försämrats 

över tid sedan början av 2000-talet (Ibid., s. 80). Undersökningen visar även att Sverige skiljer sig 

åt från andra länder beträffande arbetet med läsförståelse i undervisningen. Bland annat får 

svenska elever inte lika mycket direktundervisning i och om läsförståelsesstrategier som elever i 

andra länder får (Ibid., s. 85). 

De senaste åren har man dock sett en ökning vad gäller arbetet med läsförståelseundervis-

ningen i den svenska skolan. En bidragande orsak till detta kan vara forskningens intresse för 

undervisningen i läsförståelse samt utvecklingen av bedömningsstöd som exempelvis Nya språket 

lyfter (Ibid., s. 85). En annan orsak kan vara den nya läroplanens, Lgr11, tydligare mål och 

kunskapskrav där man också för första gången kan läsa om begreppen läsförståelse och 

lässtrategier. I det centrala innehållet i kursplanen anges vad undervisningen i ämnet ska behandla 

och för ämnet svenska står bland annat följande att läsa: 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 
innehåll (Lgr11, s. 223).  
 

Med tanke på det som iakttagits i PIRLS vad gäller brister i arbetet med läsförståelse samt 

svenska elevers försämrade läsförmåga är det av största intresse att vidare utforska arbetet med 

lässtrategier. Mitt syfte med denna studie är därför att undersöka och beskriva elevers arbete med 

lässtrategier. Mer specifikt har strategier inom RT-metoden undersökts med hjälp av 

textrörlighetsbegreppet. 
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LITTERATURÖVERSIKT 

Tidigare forskning 

Läsförståelse 

Läsförståelse är en process som kan beskrivas som ett samspel mellan läsaren, texten och 

kontexten och beroende på tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor, tolkar därför läsare 

texter på olika sätt (Gambrell, 2002, s. 5).  

En grundläggande förutsättning för god läsförståelse är läsning med flyt och kännedom om 

ordens betydelse (Taube, 2007, s. 62). Ett rikt ordförråd har också ett starkt samband med 

läsförståelsen (Ibid., s. 64). Många gånger räcker det dock inte bara med att kunna läsa och förstå 

orden i en text. Förmågan att kunna reflektera och dra egna slutsatser utifrån en text är också 

viktig för god läsförståelse.  Denna förmåga kallas att göra inferenser och beskrivs såsom att läsa 

på raderna, mellan raderna och bortom raderna (Reichenberg, 2006, s. 213-214). Förutom de 

ovan nämnda faktorerna är även läsarens motivation och attityd till läsning av avgörande 

betydelse för läsförståelsen (Taube, 2007, s. 92). Läsarens självbild, tidigare läserfarenheter samt 

egna och omgivningens förväntningar spelar även stor roll för hur läsaren utvecklar sin 

läsförståelse (Ibid., s. 85). Risken att utveckla en passiv och oengagerad attityd till läsning är stor 

för läsare som under längre tid haft svårt att läsa. Varje tillfälle till läsning innebär för dem en 

ytterligare risk för misslyckande och av den anledningen läser de mindre och utvecklar därmed 

inte heller sin läsförståelse (Ibid., s. 91). En aktiv läsare anpassar sin läsning utifrån texten och är 

medveten om att det krävs ansträngning för att uppnå förståelse (Reichenberg, 2006, s.219). 

Ytterligare faktorer som visat sig ha samband med läsförståelsen är bland annat förmåga att 

aktivera bakgrundsinformation, att skapa inre bilder samt ett väl fungerande arbetsminne. Att 

aktivera bakgrundsinformation kan till exempel vara att, utifrån texten associera till tidigare egna 

erfarenheter och kunskaper och därigenom bilda sig en uppfattning om texten (Westlund, 2009, 

s. 72). Att skapa inre bilder betyder att under läsningens gång konstruera inre mental bilder för att 

skapa förståelsen av texten. De inre bilderna beror på läsarens egen erfarenhet och kunskap. Med 

arbetsminne menas att komma ihåg textinnehåll från olika ställen i texten för att sedan koppla 

dessa och integrera dem till en samlad förståelse. Läsförståelsen påverkas av hur länge läsaren kan 

hålla detta textinnehåll i minnet (Westlund, 2009, s. 112). Många viktiga aspekter av det som setts 

som centralt av forskare på området behandlar just strategier för läsförståelse, vilket är fokus för 

studien och den RT-metod som används av lärarna i studien.  
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Reciprocal teaching (RT-metoden) 

Den arbetsmetod som i modifierad form används i den undervisning som beskrivs i studien, 

benämns som RT-metoden. De grundläggande principerna för denna forskningsbaserade metod 

för undervisning i läsförståelse baseras på dialog, interaktion samt deltagande praktik. Denna 

explicita undervisningsform har i flera studier visat ge goda resultat. Forskning visar bland annat 

att eleverna inte bara förbättrade sina läsförståelsekunskaper nästan omedelbart, utan även behöll 

dessa kunskaper i minst ett år (Palinscar & Klenk, 1991, s. 30). Metoden utvecklades 

ursprungligen av forskarna Annmarie Palinscar och Ann Brown i början av 1980-talet. Tanken 

med metoden var att utveckla elevernas förmåga att använda sig av läsförståelsestrategier, med 

målet att bättre förstå och minnas textens innehåll. Eleverna fick i och med denna metod tillgång 

till ett arbetssätt som de kunde använda för att övervaka och utveckla sin egen läsförståelse 

(Andreassen, 2008, s. 231-232). 

RT-metoden, som kan översättas med ömsesidig undervisning, är en vägledd 

diskussionsteknik där lärare och elever turas om att vara samtalsledare i dialoger kring texter. 

Undervisningen kan ske i helklass, i mindre grupper eller i en-till-en-undervisning. Metoden 

bygger på fyra grundstrategier som Palinscar och Brown, via studier av tidigare forskning, funnit 

vara de viktigaste funktionerna vid god läsförståelse (Ibid., s. 232): 

 

• förutspå handlingen 

• ställa frågor 

• reda ut oklarheter 

• sammanfatta innehållet 
 

De fyra strategierna både förklaras och demonstreras för eleverna genom att läraren själv agerar 

förebild och använder sig av tänka-högt-metoden. Läraren delar alltså med sig av sina tankar och 

funderingar i textsamtalen och visar därigenom eleverna hur de olika strategierna kan användas i 

läsningen. Allt eftersom elevernas förståelse för strategianvändningen utvecklas övertar de rollen 

som samtalsledare och ansvarar för att tillämpa de fyra strategierna i textsamtalen (Westlund, 

2009, s. 77). Läraren, vars roll i och med detta blir mer tillbakadragen, fortsätter att ge 

stödstruktur, konstruktiv kritik och återkoppling samt uppmuntrar eleverna att använda 

strategierna effektivt och målmedvetet (Andreassen, 2008, s. 233).  

Strategierna behöver inte tas i någon speciell ordning under arbetets gång och beroende på 

vilka texter som bearbetas så används de fyra strategierna i olika stor utsträckning. Arbetet med 

strategianvändningen kräver dock ett aktivt deltagande från elevernas sida. Med strategin förutspå 

handlingen förväntas eleverna göra antaganden och skaffa sig en överblick om vad som kan 

komma att hända i den fortsatta texten, bland annat genom att använda sina förkunskaper och 

tidigare erfarenheter. Eleverna kan förutspå handlingen genom att studera titel, rubriker eller 
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bilder i texten och utifrån dessa göra kvalificerade antaganden. I strategin att ställa frågor 

identifierar eleverna viktig information som de omformulerar till frågor och testar på så sätt sin 

egen förståelse. I arbetet med strategin reda ut oklarheter bearbetar eleverna delar och avsnitt i 

texten som är svårbegripliga, varefter de på bästa sätt reder ut och bringar klarhet i dessa. Den 

fjärde och sista strategin sammanfatta innehållet innebär att eleverna urskiljer det viktigaste i texten 

och sammanfattar huvudinnehållet efter bästa förmåga (Ibid., s. 232).  

Palinscar och Brown betonar dock att enbart strategianvändningen i sig inte är tillräckligt för 

att för att uppnå god läsförståelse. De menar att förutom användande av strategier påverkas 

läsförståelsen även av avkodningsförmågan, texten i sig samt läsarens kunskaper och erfarenheter 

i förhållande till texten (Palinscar & Brown, 1984, s. 118). För att undersöka elevers strategier vid 

textanvändning, det vill säga hur eleven förhåller sig till textens innehåll på olika sätt, behövs 

verktyg. Ett sådant verktyg är den diskussion av textrörlighet som beskrivs nedan.   

Textrörlighet 

För att kunna studera på vilka sätt elever deltar i de olika lässtrategierna i RT-metoden 

presenteras nedan principerna för begreppet textrörlighet, som senare i rapporten kommer att 

ligga till grund för analysen av observationen. Textrörligheten beskriver sättet en läsare rör sig i 

en text och hur denne på olika sätt kan fånga och levandegöra textens budskap. En textrörlig 

läsare kan på olika sätt samtala om en text och på detta sätt uppvisa sin kontakt med texten. 

Läsaren kan röra sig på ytan eller på djupet i en text, göra kopplingar till sig själv, till andra texter 

eller till andra sammanhang samt reflektera över textens funktion, syfte och mottagare (Folkeryd, 

af Geijerstam & Edling, 2006, s. 170; Liberg, af Geijerstam, Folkeryd, Bremholm, Hallesson & 

Holtz, 2010, s. 66). Dessa sätt att röra sig i texten kan jämföras med Judith Langers fyra olika faser 

av förståelseprocesser i läsning där hon beskriver hur man på olika sätt kan förhålla sig till texter. 

Langer beskriver dessa fyra faser såsom att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld och att vara i 

och röra sig genom en föreställningsvärld samt att stiga ut och tänka över det man vet och att stiga ut ur och 

objektifiera upplevelsen (Langer, 2005, s. 31-35). 

Textrörligheten delas upp i tre huvudtyper som i sin tur beskrivs med hjälp av ett antal olika 

analytiska dimensioner där rörligheten kan graderas via låg, medel och hög delaktighet. De tre 

huvudtyperna av textrörlighet kallas textbaserad rörlighet, rörlighet utåt och interaktiv rörlighet. 

Textbaserad rörlighet innebär att läsaren talar om texten på ord-, sats- eller heltextsnivå och 

rör sig i samband med detta ytligt eller på djupet i texten. Den textbaserade rörligheten visar dels 

hur väl läsaren kan plocka ut det som är väsentligt i texten. Den visar även hur väl läsaren återger 

och sammanfattar texten, det vill säga om denne enbart upprepar textens ord eller använder egna 

ord för att återge texten. Vidare visar den textbaserade rörligheten i vilken grad läsaren kan fylla 

ut tomrum som finns i texten samt i vilken grad läsaren kan generalisera/abstrahera utifrån den 

lästa texten genom att ifrågasätta, motivera och distansera sig från den (Folkeryd m.fl., 2006, s. 

170; Liberg m.fl., 2010, s. 67).  
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Rörligheten utåt visar läsarens förmåga att på olika sätt associera utifrån den lästa texten till 

egna upplevelser och erfarenheter eller till andra texter. Den visar till exempel hur läsaren 

associerar från en situation i texten till vardagskunskap eller skolkunskap eller från texten till 

personliga erfarenheter, vardagskunskap eller skolkunskap. Rörligheten utåt visar även hur läsaren 

associerar från texten till andra texter i fråga om vardagskunskap eller om skolkunskap. 

Kopplingar av detta slag gör texten levande för läsaren och ger en mer sammanhängande 

förståelse. Dessutom visar rörligheten utåt hur läsaren uttrycker sin medvetenhet och hur denne 

motiverar sitt beteende i förhållande till de texter som lästs (Ibid., 2010, s. 69). 

Interaktiv rörlighet avser indikera läsarens förmåga att reflektera över vad som är textens syfte 

och vem som är dess tänkbara användare. En läsarens motivation och sätt att ta itu med en text 

påverkas av om läsaren förstår vad texten kan användas till och vad man vill uppnå med den. 

Den interaktiva rörligheten visar genom sina dimensioner bland annat på läsarens förmåga att 

uttrycka skillnad mellan genrer. Vidare visar den på läsarens uppfattning om textens funktion 

samt i vilken grad läsaren uttrycker sin uppfattning om mottagarroller i texten (Folkeryd m.fl., 

2006, s. 177; Liberg m.fl., 2010, s. 70). 

Den ena textrörligheten är inte bättre eller sämre än den andra utan olika uppgifter och 

sammanhang kräver förmåga till olika typer av textrörlighet (Folkeryd m.fl., 2006, s. 171). Ur ett 

lärandeperspektiv är det till exempel av vikt att studera rörlighet utåt och de associationer som 

den kan ge upphov till, eftersom detta kan hjälpa eleven att koppla sin vardagsförståelse till en 

mer specialiserad förståelse (Liberg m.fl., 2010, s 68).  För att texter ska kunna fungera som 

redskap, sättas i rörelse och leva vidare i elevens alla ämnen måste skolan ge eleven möjlighet att 

utveckla sin textrörlighet (Folkeryd et al, 2006, s. 170).  

Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturellt perspektiv 

Gemensamt för den forskning som beskrivits ovan och som ligger till grund för studien, är att 

den vilar på en gemensam syn på kunskap, språk och lärande, som vi finner i det sociokulturella 

perspektivet. I det sociokulturella perspektivet anses interaktion och samarbete vara av avgörande 

betydelse och språket ett viktigt redskapet i detta sammanhang. Språket använder vi för att 

beskriva, förklara och förstå vår omvärld och det är genom kommunikation som vår kunskap och 

våra erfarenheter kan delas med andra (Dysthe, 2003, s. 48). Centralt för det sociokulturella 

perspektivet är att lärande endast uppstår i ett sammanhang, genom deltagande praktik, och är 

beroende av den sociala kontexten, det vill säga den konkreta situationens betydelse för lärandet 

(Ibid., s. 34). Stor betydelse har även begreppet mediering, som betyder det stöd som förmedlas i 

läroprocesser antingen i form av verktyg eller av stöd från personer (Ibid., s. 45). 

En av förgrundsgestalterna för det sociokulturella perspektivet anses vara Lev Vygotskij, vars 

idéer även ligger till grund för begreppen metakognition och proximal utvecklingszon. Metakognition 
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betyder individens medvetenhet och reflektion om sin kunskap och sitt lärande. Det räcker dock 

inte enbart med att förstå sin egen kunskap. Man måste även ha insikt om hur man kan förändra 

sitt tänkande och välja nya vägar om man upptäcker att man inte förstår (Westlund, 2009, s. 128). 

Proximal utvecklingszon betyder utrymmet mellan den nivå av kunskap som en elev befinner sig 

på och den nivå av kunskap som eleven kan uppnå med hjälp av stöd från en mer kompetent 

person. I detta sammanhang betonar Vygotskij språkets betydelse i kommunikationen och det 

medierade lärandet (Bråten & Thurmann-Moe, 1998, s. 107). Tanken är att den mer kompetente 

ska kunna identifiera var eleven befinner sig i sin utveckling (proximala utvecklingszonen) och 

därigenom utforma och anpassa undervisningen samt bistå med relevant stödstrukur s.k. 

scaffolding (Ibid., s. 23). Denna form av stödstruktur utvecklades ur Vygotskijs tankar om imitation 

och lärande i interaktion med andra individer. Tanken var att man först skulle observera den mer 

kompetente, sedan samarbeta med den mer kompetente och slutligen att överta uppgiften från 

den mer kompetente och utföra handlingen själv (Andreassen, 2008, s. 233). Just den här formen 

av lärande ligger till grund för RT-metoden och vikten av samtal och stödstruktur i strategierna 

betonas speciellt. 

Dialogism 

Dialogens betydelse i interaktion är också något som fokuseras inom det dialogistiska 

perspektivet. Enligt Bachtin, dialogismens fader, bygger hela människans existens på 

kommunikation och dialog mellan individer. Han menar att vi aldrig kan få insikt om oss själva 

utan sociala relationer, eftersom vi definierar oss genom vårt förhållande till andra (Dysthe, 1996, 

s. 63). Bachtin menar att utan dialog kan varken mening eller förståelse komma till stånd, 

eftersom det är vi gemensamt som står för denna aktiva process som meningsskapandet utgör 

(Ibid., s. 65). Inte heller kan förståelse överföras från en individ till en annan, utan kräver att 

mottagaren aktivt söker och går budskapet till mötes i dialog och samspel med andra (Ibid., s. 66).  

Stor betydelse för undervisningen är hur mening och förståelse skapas (Westlund, 2009, s. 22). 

Inlärning, menar Bachtin, skapas i ett samspel och formas utifrån den dialog som äger rum och 

den respons eleverna möter i undervisningen (Dysthe, 1996., s. 67). En förutsättning för 

förståelse och lärande är aktivt deltagande mellan elever och lärare i kreativa möten med texter 

(Igland & Dysthe, 2003, s. 101). I dessa möten framkommer skillnader individer emellan och i ett 

aktivt deltagande kan dessa skillnader främja lärande och utveckling. Detta kräver dock 

gemensam förståelse och påverkan i dialogiskt samspel (ibid., 103). En förutsättning för en sådan 

dialogsituation är tillit och respekt mellan parterna (Dysthe, 1996, s. 64).  
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SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Huvudsyfte  

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka och beskriva elevers arbete med lässtrategier. Mer 

specifikt har strategier inom RT-metoden undersökts med hjälp av textrörlighetsbegreppet och 

utifrån följande frågeställningar: 

Frågeställningar 

• Vilka typer av textrörlighet är representerade i RT-metodens fyra olika strategier? 
• I vilken av strategierna är eleverna mest textrörliga och på vilka sätt? 
• Vilka textrelaterade frågor ställer läraren och vilka typer av textrörlighet ger detta upphov till? 
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METOD & URVAL 

Metod för datainsamling 

Jag valde att göra en kvalitativ studie med observation som insamlingsmetod. Syftet med 

observationen var att samla in material som skulle gör det möjligt att besvara de frågeställningar 

som ligger till grund för studiens huvudsyfte. Observationen var en så kallad icke deltagande 

observation. Jag avsåg inte att påverka situationen i klassrummet där jag gjorde mina 

observationer, varken genom att aktivt delta eller på annat sätt inverka på undervisningen. 

Eleverna hade i förväg fått information om vilken som skulle vara min uppgift vid 

observationstillfällena. Avsikten med observationen var även helt öppen för både lärare och 

elever som deltog (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 306). 

Urval 

Jag tog kontakt med den berörda skolan för att undersöka huruvida de kunde tänka sig att ta 

emot en student som behövde göra en ett visst antal observationer i anslutning till sitt 

examensarbete. Skolan accepterade och vi kom överens om de tillfällen då jag skulle närvara och 

göra observationer.  Undervisningsformen jag var intresserad av att observera genomfördes som 

ett projekt under höstterminen.  

Genomförande 

Projektet/undervisningsformen jag valde att studera kallas för SNDC och baseras på RT-

metoden. SNDC är dock en förenklad och anpassad version som är utformad för att introducera 

RT-metodens fyra grundläggande strategier på ett lättförståeligt och lekfullt sätt för elever i 

årskurs två. Det är viktigt att poängtera att i vissa delar av undervisningen bearbetas materialet 

(böckerna) lika mycket utifrån bilder som utifrån själva textmassan. Det innebär att den 

textrörlighet som kommer att analyseras i ett senare skede av studien, till stor del baseras på hur 

elever samtalar och resonerar kring bilder. RT-metodens strategier har fått nya namn för att 

bättre passa SNDC-undervisningen av yngre elever. Följande benämningar kommer 

fortsättningsvis att användas i studien. 

 

S Spågumman  = förutspå handlingen 

N Nicke Nyfiken = ställa frågor 

D Detektiven = reda ut oklarheter 

C Cowboyen = sammanfatta  
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Jag gjorde observationerna av detta projekt i en årskurs två som vid observationstillfällena var 

uppdelade i tre mindre grupper med cirka sju till åtta elever i varje grupp. Gruppen där jag gjorde 

mina observationer bestod av sju elever; tre flickor och fyra pojkar. Lektionen genomfördes i ett 

grupprum i direkt anslutning till ordinarie klassrum och varade i ca 20-40 minuter. Eleverna var 

vid lektionstillfället samlade kring ett ovalt bord och jag var vid samtliga tillfällen placerad i ett 

hörn av detta grupprum med god uppsikt över läraren och de sju eleverna.  

Observationerna gjordes vid fem av projektets totalt tio lektioner. Varje lektion i projektet 

följde samma rutin och eleverna hade tydliga instruktioner om upplägget samt vad som 

förväntades av dem på dessa lektioner. På den första lektionen introducerades strategin 

Spågumman, på den andra lektionen introducerades strategin Nicke Nyfiken, på den fjärde lektionen 

introducerades strategin Detektiven och på den sjunde lektionen introducerades den sista strategin 

Cowboyen.  

Den första av mina observationer gjordes alltså på lektion nummer fyra. Gruppen hade då 

redan haft några SNDC-lektioner och kände väl till rutinerna. Lektionen började med att läraren 

tog fram bilden på Spågumman, placerade den mitt på bordet och delade sedan ut boken som de 

skulle arbeta med på just denna lektion. Jag kommer fortsättningsvis att benämna boken som 

”Bok 1”, se bilaga 3. Eleverna placerade respektive bok framför sig och lade framsidan uppåt. De 

fick inte läsa på baksidan eller bläddra i boken. Läraren frågade därefter om det var någon som 

kunde förutspå vad boken skulle komma att handla om. Eleverna räckte upp handen, blev 

tilldelade ordet och presenterade vad de trodde boken skulle komma att handla om. Ibland ställde 

läraren följdfrågor eller bad eleverna att ytterligare utveckla sina svar. Läraren tog efter detta fram 

bilden på Nicke Nyfiken och lade den bredvid Spågumman. Nu var det dags att vara nyfiken och 

ställa frågor och eleverna fick bläddra till nästa sida. De tittade på bilderna och läraren ställde 

frågor i anslutning till dessa. På detta sätt arbetade de sig sedan igenom resten av boken sida för 

sida. När de var klara läste alla elever boken tyst för sig själva. Alla fick därefter välja en 

favoritsida och man läste även boken högt tillsammans. När de var klara med högläsningen tog 

läraren fram bilden på Detektiven, placerade den bredvid de två andra bilderna och frågade 

eleverna om bokens handling hade varit så som de tillsammans hade förutspått. Efter detta ställde 

läraren frågor på texten för att de tillsammans skulle kunna reda ut oklarheter de funnit. 

Lektionerna vid den andra och den tredje observationen följde precis samma arbetsgång som 

den första. Den enda skillnaden var att man arbetade med nya böcker vid varje tillfälle. Dessa 

böcker benämns fortsättningsvis som ”Bok 2” och ”Bok 3”, se bilagor 4 och 5. Även lektionerna 

vid den fjärde och den femte observationen följde samma arbetsgång som tidigare men nu hade 

man så smått börjat arbeta med den sista strategin Cowboyen. En bild av Cowboyen placerades 

på bordet och eleverna fick försöka plocka ut det viktigaste av det man läst samt försöka 

sammanfatta texten. Böckerna eleverna läste vid dessa tillfällen benämns fortsättningsvis som 

”Bok 4” och ”Bok 5”, se bilagor 6 och 7.  
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Som framgår av ovan beskrivning av observationerna så fick eleverna alltså tillfälle att öva på 

strategierna Spågumman, Nicke Nyfiken och Detektiven fler gånger än vad de fick öva på 

strategin Cowboyen. Det gör att det finns betydligt mer material att studera och analysera för de 

tre första strategierna än för den fjärde strategin. Under observationens gång dokumenterades det 

empiriska materialet kontinuerligt. Observationen gjordes inte efter någon form av strukturerat 

schema, det vill säga observationen hade låg grad av struktur, då syftet var att inhämta så mycket 

information som möjligt. Hela dialogen med alla kommentarer både från lärare och elever 

antecknades skriftligt.  

Databearbetning och analysmetod  

De handskrivna anteckningarna som fördes under observationens gång var noggranna och 

omfattande och krävde mycket tid att renskrivas. Vissa specifika förkortningar och koder hade 

dock använts för att underlätta arbetet. Deltagarna i observationen hade tilldelats nummer för att 

tillmötesgå konfidentialitetskravet, som beskrivs närmare under nästa rubrik. Vid renskriften av 

materialet utelämnades dock vissa överflödiga kommentarer som inte berörde det centrala 

innehållet i observationen. Detta för att underlätta den senare analysen av utförd observation 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 311). 

Som analysmetod för det insamlade materialet användes verktyget textrörlighet. Textrörlighet 

beskriver elevers förhållningssätt till textanvändning och hur de uppvisar kontakt med texter 

(Folkeryd m.fl., 2006, s. 170).  Analysen av de analytiska dimensionerna av textrörligheten gjordes 

enligt tabell 1 och 2 nedan men utan att ta hänsyn till de olika graderna av rörlighet som 

omnämns som låg, medel samt hög grad (Liberg m.fl., 2010, s. 67, 69). 
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Tabell 1. Textbaserad rörlighet – analytiska dimensioner 
 
 Låg grad Medel Hög grad 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

Drar inte eller i låg grad ut 

huvudpunkter ur texten/ 

rör sig på textens yta 

Sammanfattar hela texten med 

textens ord 

Utnyttjar inte eller endast i låg 

grad texten för ordförståelse 

Ger korta och textbundna svar, 

använder textens ord 

Fyller inte ut tomrum i texten, 

eller endast i låg grad 

Generaliserar/abstraherar inte 

utifrån huvudpunkter i texten, 

eller endast i låg grad 

 

 

 

Inget eller minimalt 

ifrågasättande eller motiverande 

Drar till viss grad ut 

huvudpunkter i texten/rör sig 

på textens yta 

 

 

Utnyttjar till viss grad texten 

för ordförståelse 

 

 

Fyller till viss del ut tomrum i 

texten 

Generaliserar/abstraherar till 

viss del utifrån huvudpunkter i 

texten 

 

 

 

Motiverar och ifrågasätter till 

viss grad 

Drar i hög grad ut huvud- 

punkter/rör sig på textens yta 

 

Sammanfattar hela texten med egna 

ord 

Utnyttjar i hög grad texten för 

ordförståelse 

Ger med egna ord själv-ständiga 

och utvecklande svar 

Fyller i hög grad ut tomrum i texten 

 

Generaliserar/abstraherar i hög 

grad utifrån huvud-punkter i texten, 

till exempel distanserar sig från 

texten, går in i texten och funderar 

över motiv, känslor, relationer, 

undersöker bildspråk 

Motiverar och ifrågasätter, till 

exempel fokuserar på textens 

budskap, ger uttryck för åsikter om 

texten självständigt, granska texten 

kritiskt 

 

Tabell 2. Utåtriktad textrörlighet – analytiska dimensioner 
 
 Låg grad Medel Hög grad 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

12 

Associerar inte ut från texten 

 

 

Associerar inte ut från texten 

 

 

Associerar inte ut från texten 

 

 

Topikobunden  

Uttrycker ingen eller minimal 

medvetenhet 

Associerar från texten 

situationsbundet, till 

vardagskunskap 

Associerar från texten till 

personliga erfarenheter, till 

vardagskunskap 

Associerar från texten till 

andra texter, till 

vardagskunskap 

Lite topikobunden 

Uttrycker lite medvetenhet 

Associerar från texten 

situationsbundet, till skolkunskap 

 

Associerar från texten till personliga 

erfarenheter, till skolkunskap 

 

Associerar från texten till andra 

texter, till skolkunskap 

 

Topikbunden 

Uttrycker medvetenhet, motiverar 

beteende 
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Etiska aspekter 

Vid vetenskaplig forskning finns ett antal krav, etiska regler, som forskare måste förhålla sig till 

vid studier som berör människor. Detta innebär att forskare har skyldighet att ta hänsyn, inte 

kränka, fysiskt och psykiskt skada eller förödmjuka människor i sin forskning, i enlighet med 

infomations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

I denna studie har hänsyn tagits till de ovan nämnda forskningsetiska principerna. Samtliga 

berörda parter har blivit informerade om syftet med studien, vilket uppfyller informationskravet. 

Vidare har berörda parter, i enlighet med samtyckeskravet, informerats och meddelat sitt 

samtycke (se bilaga 1 med brev till vårdnadshavare) om bakgrunden till studien och om metoden. 

Berörda parter har dessutom fått information om att medverkan sker på frivillig basis och att om 

någon deltagare under studiens gång önskar avbryta sin medverkan accepteras detta omedelbart. 

Enligt konfidentialitetskravet har allt material förvarats så att ingen obehörig har haft tillgång till 

materialet. Åtgärder har dessutom vidtagits så att deltagarna inte kan identifieras utifrån det 

insamlade materialet. Nyttjandekravet har beaktats i och med att det insamlade materialet inte 

kommer att användas i något annat syfte eller något annat sammanhang än i detta examensarbete 

och det har berörda parter fått information om (Vetenskapsrådet, 2013, s. 7-14). 

Reflektioner över metoden 

Efter genomförd studie anser jag att insamlingsmetoden observation var ett bra val. Denna 

metod gjorde det möjligt för mig att samla in material som kunde användas för att besvara alla 

frågeställningar i studien. I efterhand inser jag att detta var av största vikt eftersom tidsramen för 

examensarbetet inte hade tillåtit kompletterande insamling av material. I övrigt anser jag denna 

insamlingsmetod vara väl tillförlitlig då den gav tillfälle till ett antal observationer av samma 

objekt vid separata tillfällen. 

På grund av praktiska omständigheter finns olika mycket material från de olika observations-

tillfällena. Vissa delar av det som jag planerat att studera kunde inte studeras i lika stor 

utsträckning som andra delar. Mönstren framträder tydligt men det hade varit önskvärt med 

ytterligare förstärkning av slutsatserna genom ett rikare material. 

Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet 

I min kvalitativa studie måste jag säkerställa att resultaten som presenteras av mina observationer 

är giltiga och tillförlitliga, vilket i forskningssammanhang benämns validitet och reliabilitet.  

Validiteten i studien ska kunna styrkas genom utförlig beskrivning av insamlandet av empirin 

och dess relevans i förhållande till studiens syfte. Jag har reflekterat över mitt insamlande av 

material och jämfört med de frågeställningar jag hade för avsikt att studera och menar att 
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observationerna till fullo ger gott underlag för att besvara de tre frågeställningarna som ligger till 

grund för studiens huvudsyfte (Esaiasson m.fl., 2012, s. 63).  

Jag menar att reliabiliteten i denna studie är stor och materialet är tillräckligt. Observationerna 

har utförts vid flera separata tillfällen med en till två veckors mellanrum mellan varje. 

Observationerna har alltid utförts vid samma tidpunkt på dagen och i samma lokaler. Vidare har 

deltagarna vid observationen alltid varit desamma och lektionerna som stått i centrum för 

observationen har följt samma mönster.  
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RESULTAT & ANALYS 

I detta kapitel presenterar jag resultatet och analysen av den empiriska studien jag utfört genom 

observationer av elevers textrörlighet i undervisning med läsförståelse enligt RT-metoden. Jag har 

valt att kategorisera resultatet och analysen utifrån studiens frågeställningar samt utifrån de olika 

typerna av textrörlighet som eleverna uppvisar i det analyserade materialet. 

Vilka typer av textrörlighet är representerade i RT-metodens fyra olika strategier? 

Textbaserad rörlighet 

Typer av textrörlighet

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Textbaserad rörlighet Rörlighet utåt

 
Tabell 3. Antalet elevsvar per textbaserad rörlighet och rörlighet utåt 
 

Den textbaserade rörligheten visar hur eleverna beskriver textens innehåll och struktur. Materialet 

visar att eleverna i stor utsträckning använder sig av just denna typ av textrörlighet i arbetet med 

de olika strategierna. Av de totalt 219 svaren som redovisas i materialet kan 147 kopplas till den 

textbaserade rörligheten och av dessa representeras 128 av den fjärde dimensionen som ger korta 

och textbundna svar och använder textens ord. De övriga dimensionerna finns endast representerade i 

ett fåtal av svaren.  

 
Textbaserad rörlighet - analytiska dimensioner
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Tabell 4. Antalet elevsvar per analytisk dimension vid textbaserad rörlighet 
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Den textbaserade rörligheten ser vi i RT-metodens alla fyra strategier men framför allt i 

strategierna Nicke Nyfiken och Detektiven. Detta kan förklaras med att just dessa strategier bland 

annat bygger på att ställa textbaserade frågor i syfte att kontrollera den egna förståelsen, så kallad 

metakognition. Dessvärre kan eleverna uppfatta dessa frågor som någon form av kontrollfråga, 

vilket innebär att de är måna om att ge korrekt svar utan att formulera egna tankar och åsikter. 

Svaren kan därför uppfattas som korta och textbundna. Den textbaserad rörlighet ser vi även i 

strategierna Spågumman och Cowboyen. Nedan presenteras analyser av några av elevernas svar 

som visar exempel på olika dimensioner av textbaserad rörlighet. 

Exempel 1: ”Hunden smiter.” (bok 1). 
 

Detta svar är hämtat från ett samtal kring strategin Spågumman då eleven har blivit ombedd att 

förutspå handlingen. Detta exempel, som representerar den fjärde dimensionen, visar på ett kort 

och textbundet svar där enbart textens ord används. Eleven gör ingen ansats till att mer ingående 

kommentera bilden för att kunna ge ett mer utvecklande svar utan gör bara ett snabbt nedslag i 

texten och upprepar endast ett par ord. 

Exempel 2: ”En anka.” (bok 2). 
 

Detta är ytterligare ett exempel på ett svar som visar på den fjärde dimensionen och ett snabbt 

nedslag i texten, denna gång hämtad från ett samtal i samband med strategin Nicke Nyfiken. 

Frågan som ställdes till detta svar var ”Vem är det som är i dammen?”. Elevens svar på frågan är 

korrekt. Bilden som berör denna kommentar inbjuder dock till ett mycket mer förklarande och 

beskrivande svar, men trots detta så väljer eleven att endast ge ett kort och textbundet svar.  

Exempel 3: ”Hon säger att hon vill ha en minut till.” (bok 3). 
 

Detta exempel är taget ur ett samtal som rör strategin Detektiven och eleven får en fråga om vad 

barnet i boken säger. Eleven gör ett försöka att utveckla svaret genom att omformulera 

meningen. Meningen blir på detta sätt lite längre men är dock fortfarande textbunden och 

representerar dimension nummer fyra. 

Exempel 4: ”Hunden.” (bok 5). 
 

Meningen ovan är svar på frågan ”Vem är ovanför mössen?”. I detta fall diskuterar man åter 

utifrån strategin Detektiven och försöker nu utreda oklarheter i texten. Svaret som eleven ger är 

fel. Om man ser till texten som helhet och speciellt till texten och bilden som berör just denna 

fråga så framgår tydligt att svaret ska vara ett annat. Detta exempel visar att eleven inte alls tar 

hjälp av vare sig text eller bild för att förstå handlingen, vilket representerar den tredje 

dimensionen av textbaserad rörlighet. 
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Rörlighet utåt 

Typer av textrörlighet
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Tabell 5. Antalet elevsvar per rörlighet utåt och textbaserad rörlighet  
 

Rörlighet utåt visar hur elever kan associera till egna erfarenheter i samtal kring texter. 

Associationerna kan kopplas till vardagskunskap, personliga erfarenheter och till kunskaper 

inhämtade i skolan. Materialet visar att eleverna uppvisar rörlighet utåt i sina samtal kring texter 

men i mindre utsträckning än vad de uppvisar den textbaserade rörligheten. Av de totalt 219 

svaren som redovisas i materialet kan 72 kopplas till rörlighet utåt och av dessa representeras 58 

av den nionde dimensionen associationer från texten till personliga erfarenheter, till vardagskunskap och 14 

av den åttonde dimensionen associationer från texten situationsbundet, till vardagskunskap.  
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Tabell 6. Antalet elevsvar per analytisk dimension vid rörlighet utåt  
 

Rörlighet utåt ser vi i tre av RT-metodens strategier (materialet för den fjärde strategin är inte lika 

omfattande) men framför allt i strategin Spågumman. Detta kan förklaras av att strategin 

Spågumman i sig bygger på att eleverna ska göra antaganden och kvalificerade gissningar utifrån 

egna erfarenheter. Genom att eleverna på detta sätt distanserar sig från texten och associerar till 

egna kunskaper och personliga erfarenheter tillämpar de väl metods grundtankar som baseras på 

dialog och interaktion. Typen rörlighet utåt förekommer även i strategierna Nicke Nyfiken och 

Detektiven men i mindre utsträckning. Nedan följer analyser av några exempel på elevernas 

rörlighet utåt i de olika dimensionerna. 
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Exempel 5: ”Han smiter och så har han gått långt bort och så vet han inte var han är.” (bok 1). 
 

Detta svar är hämtat från ett samtal kring strategin Spågumman där eleven har blivit ombedd att 

förutspå handlingen. Materialet visar att eleven associerar från texten till personliga erfarenheter 

och uppvisar därmed den nionde dimensionen av rörlighet utåt. Bilden som svaret gäller visar en 

ensam hund som ser sorgsen ut och har ett koppel hängande kring halsen. Kanske har eleven 

själv en hund och vet vad som kan göra den sorgsen. Eller kanske eleven själv har gått vilse och 

därför vet hur det känns.  

Exempel 6: ”Då ska hela båten falla.” (bok 4). 
 

Detta exempel visar på association till vardagskunskap och/eller personlig erfarenhet, alltså den 

nionde dimensionen. Svaret är hämtat ur samtal kring strategin Spågumman då en elev får frågan 

”Vad tror du kommer hända om flodhästen ska klättra upp i båten?”. Med detta svar menar nog 

eleven att båten kommer att välta när flodhästen ska försöka klättrar upp i en redan full båt. 

Eleven associerar kanske bilden till egen lek i vattnet med gummibåt eller madrass och vet därför 

att båten välter när den blir för tung. 

Exempel 7: ”Det kanske är så att den ska ha mat så den tar fiskar och så.” (bok 2). 
 

Eleven uppvisar i och med denna kommentar association från texten till vardagskunskap eller 

eventuellt skolkunskap. Svaret är hämtat från samtal kring strategin Nicke Nyfiken och frågan 

som ställs är ”Varför dyker den tror ni?”. Bilden visar hur halva anden är under vatten och texten 

handlar om middagsmat. Däremot framgår inte att anden dyker ner för att finna middagsmat. 

Denna slutsats drar eleven själv. Eleven uppvisar därmed sin rörlighet utåt representerad av den 

åttonde dimensionen.  

Exempel 8: ”Att det kommer en person hela tiden sen på slutet kommer det ingen person.” (bok 3). 

 

Ytterligare ett exempel på rörlighet utåt ses ovan, representerad av den nionde dimensionen. I 

detta fall får eleven i samtalet kring strategin Detektiven en fråga om man kan upptäcka något 

mönster i texten de arbetar med. Eleven kan i detta fall visa hur mönstret som framträder i den 

skönlitterära text man arbetar med, kan associeras till den skolkunskap eleven sedan tidigare har 

om mönster. 

Begreppet textrörlighet innefattar även en tredje typ av rörlighet, nämligen den interaktiva 

textrörligheten. Denna typ av rörlighet finns inte representerad i någon av de fyra strategierna, 

vilket bör nämnas. Detta kan dels bero på att denna form av undervisning i strategier är ny för 

eleverna och att de inte till fullo tagit till sig arbetssättet än. Dels kan det även bero på att de inte 

anses mogna för de resonemang kring texterna som görs i den interaktiva rörligheten. 
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I vilken av strategierna är eleverna mest textrörliga och på vilket sätt? 

I det förra avsnittet kunde vi se att både textbaserad rörlighet och rörlighet utåt förekommer i de 

flesta av strategierna. Resultatet av studien visar emellertid att eleverna är mest textrörliga i 

strategin Spågumman. Speciellt god förmåga att röra sig i texter uppvisar eleverna i sin rörlighet 

utåt. De rör sig bekvämt ut från texten till egna erfarenheter på flera olika sätt, både medvetet och 

omedvetet och de visar dessutom god förmåga associera till vardagskunskap och personliga 

erfarenheter i textsamtalen. I vissa fall associerar de även till skolkunskap. 

Vi ser hur arbetet med strategin Spågumman bygger på förmågan att kunna aktivera 

bakgrundsinformation, det vill säga det eleverna har med sig i bagaget i form av tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Eleverna uppvisar sedan god förmåga att koppla denna information 

till den aktuella texten som de för tillfället läser samt att reflektera över innehållet och dra 

slutsatser.  

Exempel 9: ”De gick så där och så jagade hunden en katt och då släppte kopplet och så flög han 
bort.” (bok 1). 
 

På bilden som hänvisar till exemplet ovan ser vi den ensamma och sorgsna hunden som har ett 

koppel hängande kring halsen. Eleven antar att hunden slitit sig och sprungit efter en katt den fått 

syn på och att den nu sitter ensam. I detta exempel visar eleven på förmåga på rörlighet utåt 

genom att röra sig ut från texten och associera till vardagskunskap. 

Exempel 10: ”Tänk om hon vill vara ensam men alla kommer till hennes rum och vill leka. Men 
hon vill leka ensam.” (bok 3). 
 

Detta svar kommer från ett samtal där eleven ombeds att förutspå handlingen och förklara varför 

flickan på bilden ser så ledsen ut. Här kan man anta att eleven någon gång velat vara för sig själv 

och leka men fick inte vara i fred för syskonen. Eleven uppvisar här förmåga till rörlighet utåt 

genom att associera från texten till personliga erfarenheter. 

Eleverna uppvisar förutom den ovan beskrivna rörligheten utåt även textrörlighet i form av 

textbaserade rörlighet i och med att de utifrån text och bild kan ge svar på frågor som ställs.  

Exempel 11: ”Jo, vad jag tror kommer hända, det står gott om plats plus de har ingen plats att vara 
på som är bra att bada på. Bara den här flodhästen.” (bok 4). 
 

I meningen ovan ser vi ett exempel på textbaserad rörlighet. Eleven ska, utifrån en bild som visar 

en badplats och ett antal djur, förutspå handlingen. Eleven ger i detta fall ett något mer 

självständigt och utvecklande svar. Ett något mer knapphändig textbaserad rörlighet ser vi i det 

tidigare beskrivna svaret i Exempel 1. 
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Vilka textrelaterade frågor ställer läraren och vilka typer av textrörlighet ger detta upphov 

till? 

Det framgår tydligt av materialet att lärarens roll som samtalsledare är avgörande för hur 

elevernas textsamtal utvecklas. Lärarens engagemang och delaktighet i samtalen påverkar hur 

eleverna formulerar sina egna svar samt hur de tar del av andra elevers svar och därmed för 

samtalet framåt. Metoden bygger just på lärarens roll som samtalsledare vars uppgift är att agera 

förebild och vägleda eleverna i textsamtalen. Vi kan i materialet även se hur läraren på olika sätt 

ger stödstruktur, återkopplar samt uppmuntrar eleverna till att utveckla sina idéer och föra 

textsamtalet vidare. 

Materialet visar att det finns ett samband mellan de frågor som läraren ställer och den 

textrörlighet detta ger upphov till. Av materialet kan utläsas att slutna frågor, det vill säga frågor 

som har ett eller flera givna svarsalternativ, i stor utsträckning kan kopplas till den textbaserade 

rörligheten. I vissa fall kan dessa frågor naturligtvis vara befogade men bland är de formulerade 

så att det bara finns ett rätt svar och inget utrymme för fortsatt diskussion. Eleverna verkar 

därför, som tidigare nämnts, uppfatta dessa frågor som kontrollfrågor. Frågor som i denna studie 

ger upphov till textbaserad rörlighet inleds ofta med ”Vad är…?”, ”Vad har…?” och ”Vem 

är…?”. Exempel på frågor/svar som visar textbaserad rörlighet kan exempelvis vara: 

Exempel 12: Läraren: ”Vad har han (hunden) runt halsen?” 
Eleven: ”Ett koppel.” (bok 1). 

Exempel 13: Läraren: ”[…] vad är det här i skålen?”  
Eleven: ”Maskar.” (bok 2). 

Vi ser av materialet att läraren i flera fall uppmärksammar dessa korta och textbaserade svar och 

vid dessa tillfällen agerar förebild och vägleder eleverna i det fortsatta textsamtalet genom att 

ställa en följdfråga, efterfråga ett förtydligande, be eleverna utveckla sina svar eller lämna ordet 

vidare till andra elever som kan föra dialogen vidare. Eleverna får genom detta deltagande 

arbetssätt möjlighet att utveckla strategianvändning och sin textrörlighet och ge mera själv-

ständiga och detaljerade svar. Ett exempel på detta presenteras nedan: 

Exempel 14: Läraren: ”Vad gör hunden här?” 
Eleven 1: ”Han springer iväg.” 
Läraren: ”Han verkar ganska glad, men vad händer sen då? Vilket djur är med?” 
Eleven 2: ”En katt.” 
Läraren: ”Vad händer där?” 
Eleven 3: ”Han… han… smet ifrån han o sen jagade hunden…” 
Läraren: ”Vad försöker pojken göra?” 
Eleven 4: ”Han försöker ta hunden, sen kom katten långt upp, var de på en skog” (bok 1). 

Vi ser även att läraren i vissa fall ger stödstruktur och återkoppling endast genom att upprepa 

elevens svar eller skjuta in en instämmande kommentar eller uppmaning och får på så sätt fart 

textsamtalet. Exempel på detta ser vi nedan.  
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Exempel 15: Läraren: ”Vad kommer boken att handla om?”  
Eleven 1: ”En klocka.” 
Läraren: ”Mmm… ” 
Eleven 1: ”Kanske någon gjorde… ” 
Lärare: ”Eller…?”  
Eleven 2: ”En katt.” 
Läraren: ”Ja, om en katt, absolut. Någon annan?” 
Eleven 3: ”Om klockan… och sen mössena…” (bok 5). 

I motsats till de sluta frågorna finner vi de autentiska frågorna som inte har inte ett givet svar. Dessa 

frågor inbjuder eleverna till textsamtal där det inte finns något rätt eller fel. Detta gör att eleverna 

känner sig trygga, vilket också är en viktig förutsättning för en givande dialog. Eleverna kan vid 

dessa tillfällen uttrycka sina egna åsikter och tankar eller komma med kvalificerade antaganden. 

Materialet visar att denna typ av autentisk fråga, i de allra flesta fall, ger upphov till rörlighet utåt. 

I materialet finner vi flera exempel på denna typ av frågor där elever tänker fritt och associerar 

utifrån texten till egen kunskap och egna erfarenheter. Det som i denna studie kännetecknar de 

autentiska frågorna är att de oftast innehåller orden ”Vad tror…?”. Några exempel på hur dessa 

frågor kan vara formulerade: 

Exempel 16: ”Vad tror ni kommer hända?” (bok 1). 
Exempel 17: ”Vad tror ni boken kommer att handla om?” (bok 2). 
Exempel 18: ”Vad har hänt, tror du?” (bok 3). 

Exempel på ett svar som visar på association och rörlighet utåt visas nedan. Läraren undrade i 

detta fall vad eleverna trodde skulle hända i boken.  

Exempel 19: Eleven 1: ”Jag tror för det första att det var en kille som tog han och så smet han. 
Eller så tror jag… han blev kopplad, sen en kille gick, till affären, han ägare tror jag. Sen smet han. 
Sen hitta han inte han.” 
Eleven 2: ”Hunden hade ett hem, sen gick buren sönder, sen smet han, sen va' heter det, sen tappa 
han bort sig och sen ändra han sig och så ville han tillbaka men då kunde han inte hitta spåret.” 
(bok 1).  

Vid autentiska frågor uppvisar eleverna konstruktiva och utvecklande svar som både associerar 

till personliga erfarenheter, vardagskunskap samt skolkunskap. Vi ser även hur den ene elevens 

svar kan leda till den andre elevens fortsatta utveckling av textsamtalet samt hur lärarens 

vägledande kommentarer och stödstruktur ger upphov till interaktion och deltagande praktik i 

samtalen kring texter. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I den studie som genomförts av elevers textrörlighet på lågstadiet har det tydligt framkommit att 

eleverna rör sig mycket och på olika sätt i de texter de möter. Det blir dock också uppenbart att 

den läsförståelsestrategi som står i fokus för undervisningen spelar stor roll för den typ av 

textrörlighet som eleverna uppvisar. Detta kan förklaras av att de fyra olika strategierna fyller 

olika funktioner och därmed angriper texten på skilda sätt. Det är viktigt att läraren är medveten 

om vilken textrörlighet de olika strategierna mynnar ut i eftersom undervisningen då kan anpassas 

och användas mer effektivt och målmedvetet. 

En annan avgörande faktor är de frågor som läraren ställer. I mina resultat blir det tydligt att 

slutna frågor i stor omfattning mynnar ut i textbaserad rörlighet, det vill säga leder till korta och 

textbaserade svar. Eleverna verkar ofta enligt min åsikt även uppfatta dessa frågor som 

kontrollfrågor. Autentiska frågor å andra sidan, leder främst till rörlighet utåt och bjuder därmed 

in till konstruktiv dialog och deltagande. Jag anser detta faktum vara av störst vikt för läraren att 

uppmärksamma och att ha i åtanke i det fortsatta arbetet med lässtrategier. Läraren kan dra fördel 

av detta faktum i sin undervisning, genom att formulera och förtydliga sina frågor på ett sätt som 

leder till utveckling av elevernas textrörlighet. 

Med andra ord är läroprocessen som baseras på dialog, interaktion och deltagande praktik 

central för hur metoden faktiskt fungerar.  I denna vägledda diskussionsteknik ser vi att lärarens 

roll som samtalsledare är av avgörande betydelse för att alla eleverna till fullo ska lyckas ta till sig 

metoden och använda strategierna effektivt och målmedvetet. Med detta menar jag att det är 

viktigt att läraren gör alla elever delaktiga i de pågående textsamtalen, att se till att alla elever får 

talutrymme samt att läraren uppmärksammar var i utvecklingen varje elev befinner sig och på så 

sätt kan ge relevant stödstruktur, konstruktiv kritik och återkoppling i lässtrategiarbetet. 

I studien har det också visats hur textrörlighetsbegreppet kan användas för att nyanserat 

diskutera hur läsförståelsestrategier (av såväl text som bild) tillämpas på lågstadiet. Studien visar 

hur arbetet med lässtrategier på ett enkelt och strukturerat kan introduceras på lågstadiet och hur 

väl eleverna tar till sig principerna för metoden. Elevernas sätt att fånga och levandegöra textens 

budskap främst genom att röra sig i bilder visar på ett nytt sätt att använda sig av textrörlighets-

begreppet.  

Tidigare forskning 

För att uppnå god läsförståelse krävs läsning med flyt och kännedom om ordens betydelse. Om 

läsaren dessutom har ett rikt ordförråd finns ännu bättre förutsättningar god förståelse (Taube, 

2007, s. 62-64). Trots dessa kunskaper har ändå vissa elever svårt att förstå det de läser. 

Svårigheterna kan ha sitt ursprung i elevens självbild, de tidigare läserfarenheterna eller 
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förväntningar av olika slag (Ibid., s. 92). Andra viktigt faktorer för god läsförståelse är bland annat 

att kunna aktivera bakgrundsinformation och att skapa inre bilder (Westlund, 2009, s. 72). 

Forskning visar att undervisning i läsförståelsestrategier med den explicita undervisningsformen 

RT-metoden gett goda resultat och eleverna förbättrat sina läsförståelsekunskaper nästan 

omedelbart (Palinscar & Klenk, 1991, s. 30). Med metoden utvecklar eleverna sin förmåga att 

använda sig av läsförståelsestrategier och förstår och minns därmed textens innehåll bättre. 

(Andreassen, 2008, s. 231-232). 

Min studie visar hur eleverna kontinuerligt bygger upp sin förmåga att använda dessa strategier 

för att röra sig i text och bild. I och med att de olika strategierna angriper texten på olika sätt 

stärker eleverna även sina kunskaper på olika plan. Denna vägledda diskussionsteknik ger 

eleverna tillfälle att samtala kring texterna och på ett naturligt sätt använda sin bakgrundskunskap 

för att söka förståelse i den text de arbetar med. Den öppna diskussionen gör att eleverna kan 

bidra med egna erfarenheter och på så sätt berika samtalet och dela med sig av sin kunskap till 

klasskamrater. Å andra sidan kan de också på ett naturligt sätt ställa frågor kring texten utan att 

verka okunniga, de utökar i och med detta sitt ordförråd, tar till sig ny kunskap och utvecklar 

därmed sin textrörlighet. Den gemensamma läsningen i lite grupp var uppskattad av alla elever, 

oavsett vilken nivå de var på. Det tillåtande klimatet vid högläsningen stärkte eleverna som ville 

visa sig från sin allra bästa sida, lästillfällena var lyckade och gav eleverna goda erfarenheter att 

bära med sig. Studien visar även på elevers förmåga att röra sig i bilder. Att kunna röra sig i bilder 

och koppla dessa bilder till texter kan vara god övning på att skapa inre bilder som också är en 

viktig faktor för god läsförståelse. 

Teoretiska perspektiv 

Centralt för det sociokulturella perspektivet är att lärande endast uppstår i ett sammanhang, 

genom deltagande praktik, och är beroende av den sociala kontexten, det vill säga den konkreta 

situationens betydelse för lärandet (Dysthe, 2003, s. 34). Just den här formen av lärande ligger till 

grund för RT-metoden och vikten av samtal och stödstruktur i strategierna betonas speciellt. I 

min studie kan vi tydligt se denna form av deltagande praktik och hur eleverna, med läraren stöd, 

interagerar kring texterna. Deras gemensamma ansträngningar för att förtydliga ett ord, reda ut en 

komplicerad mening eller enbart dela med sig av erfarenheter och kunskaper i arbetet med en 

specifik text visar på hur väl metoden kan kopplas till det teoretiska perspektivet. Lärarens 

vägledande diskussioner, kommentarer och stödstrukturer i samtalen kring texterna kan också 

kopplas till det sociokulturella perspektivets grundläggande tanke kring scaffolding.  

Inom det dialogiska perspektivet betonas vikten av dialog. Bachtin menar att utan dialog kan 

varken mening eller förståelse komma till stånd, eftersom det är vi gemensamt som står för denna 

aktiva process som meningsskapandet utgör (Dysthe, 1996, s. 65). I RT-metoden som är en 

vägledd diskussionsteknik är en väl fungerande dialog av allra största vikt. Vi ser hur eleverna 

samtalar om texter och hur de kan utveckla sin förståelse genom att ta del av och bygga på 
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varandras kunskaper. Det vill säga att om en elev kommer med en kommentar kring texten så är 

ofta en annan elev snabb att ta vid och fortsätter samtalet genom att tillföra ytterligare kunskap. 

När dialogen avstannar så stöttar läraren exempelvis genom en följdfråga och slutligen skapar 

man gemensamt förståelse för den text som läses. Även vid tillfällen då eleverna inte är överens 

om hur en text ska tydas eller förstås kan en dialog vara ytterst givande. Bachtin menar nämligen 

att möten som dessa, med skillnader individer emellan, främjar lärande och utveckling (Dysthe, 

1996, s. 64). 
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KONKLUSION 

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka och beskriva elevers arbete med lässtrategier. 

Mer specifikt undersöktes strategier inom RT-metoden med hjälp av textrörlighetsbegreppet. Min 

studie visade att typerna textbaserad rörlighet och rörlighet utåt fanns representerade i RT-

metodens alla fyra strategier samt att det var i den första av strategierna Spågumman som eleverna 

var mest textrörliga. Studien visade även att eleverna uppvisar olika typer av textrörlighet 

beroende på vilken typ av frågor som ställs.  

Med tanke på de nedslående resultaten från internationella undersökningar som PISA och 

PIRLS som bland annat vittnar om fortsatta försämrade resultat vad gäller svenska elevers 

läsförmåga samt faktumet att svenska elever inte får lika mycket direktundervisning i och om 

läsförståelsesstrategier som elever i andra länder får, anser jag det vara av största vikt att utveckla 

arbetet med läsförståelsestrategier i undervisningen. Läsförståelse berör inte bara ämnet svenska 

utan är en förutsättning för att kunna förstå och ta till sig texter i alla ämnen samt vara delaktig i 

vårt demokratiska samhälle som alltmer bygger på skriftlig information. Min studie visar att 

inspirerande och effektiv undervisning kan bedrivas med elever redan på lågstadiet.  

Av största vikt anser jag dock vara att läraren är väl insatt i metoden. Min studie visar bland 

annat sambanden mellan de olika strategierna och vilken typ av textrörlighet de mynnar ut i samt 

att olika typer av frågor (slutna frågor/autentiska frågor) leder till olika typer av textrörlighet. Jag 

anser att läraren bör vara medveten om dessa faktum eftersom undervisningen då kan anpassas 

och användas mer effektivt och målmedvetet. 
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Bilaga 1 

Brev till vårdnadshavare 

 

Anhållan om tillstånd för att Ert barn kan delta i en undersökning inom ramen för ett 

examensarbete vid lärarutbildningen vid Uppsala universitet 

 

Jag är studenter som utbildar mig till lärare vid Uppsala Universitet. Jag skall nu skriva den 

avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är mitt examensarbete och som ger mig min 

lärarbehörighet. Arbetet motsvarar 10 veckors heltidsstudier och skall vara klart i januari 2014.  

 

För att kunna utföra examensarbetet kommer jag att behöva samla in information genom intervju 

och observation med elever i en klass. På Er skola kommer en ev undersökning att genomföras under 

perioden oktober – december 2013. 

 

Jag vill med detta brev be Er som vårdnadshavare om tillåtelse att Ert barn deltar i den intervju 

och de observationer som ingår i detta examensarbete. Alla elever kommer att garanteras 

anonymitet. Den klass och de elever som finns med i undersökningen kommer inte att nämnas vid 

namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I enlighet med de etiska 

regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten att intill den dag arbetet är 

publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och 

kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 

 

Vad jag behöver från Er är att Ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev och så 

snart som möjligt skickar det med eleven tillbaka till skolan så att ansvarig lärare kan samla in svaren. 

Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för Er del: 

 

€ Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

€ Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

 

…………………………………………….. 

Datum 

 

……………………………………………………..…………………………………………. 

Elevens namn 

 

……………………………………………………..…………………………………………. 

Vårdnadshavares underskrift  

 

Har ni ytterligare frågor ber jag er kontakta mig på nedanstående telefonnummer: 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Ingela Blomgren 

07XX-XXXXXX 
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Bilaga 2 

Bilder av de fyra strategierna 

  
Spågumman Nicke Nyfiken 

 

  
Detektiven Cowboyen 
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Bilaga 3 

Bok 1 

Framsidan 
 
En hund sitter ensam på en gräsklädd kulle med kopplet hängande. Han ser smutsig och rufsig ut och han verkar 
ledsen. 
 
Sidan 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bild: 
Pojken står på gräset till vänster vid en gul gungställning med två gungor. Han är vänd åt vänster och tittar på en blå 
fågel som sitter på ställningen samtidigt som han håller ett blått koppel i sin vänstra hand. Till höger om pojken sitter 
hans hund som tittar åt höger där en katt ligger på den tredje gungan längst till höger. Pojken har kort spretigt ljust 
hår och han är klädd i blå shorts, röd tröja o gulvita gympaskor. Hunden har rödbrun päls som ser tovig ut. Katten är 
grå och lurvig. 
 
Sidan 3  
 
Text: 
Pojken är i parken med sin hund som han har kopplad. I parken finns en katt. När hunden ser katten sliter den sig. Pojken ropar på 
hunden. Han tänker att han kanske kommer tappa bort hunden. 
 
Bild: 
Pojken trillar nästan när han förlorar greppet om kopplet och hans hund jagar lyckligt iväg efter katten på 
gräsmattan.  
 
Sidan 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bild: 
Hunden springer över en grön kulle med kopplet släpandes efter sig. 
 
Sidan 5 
 
Text: 
Pojken jagar hunden över kullen, men hinner inte ikapp. När pojken kommer fram till kullen har hunden redan hunnit iväg och 
springer istället mot sjön. 
 
Bild: 
På bilden ser vi grönt gräs, gröna kullar och en sjö. Pojken är på väg uppför kullen. Hunden är längre bort i på väg 
ner för kullen och i riktning mot sjön. 
 
Sidan 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
När pojken kommit fram till sjön då har hunden redan sprungit vidare över gräset och när pojken springer över gräset är hunden på väg 
mot träden. 
 
Bild: 
Närmast på bilden är hunden i det höga gräset, han ser glad ut när han skuttar. Längre bort i bild ser vi gröna kullar, 
en sjö och pojken som ser ledsen ut. Det ser ut som han kupar händerna för munnen, kanske ropar han efter 
hunden. 
 
Sidan 7 
 
Bild: 
Pojken springer i det höga gräset men det är långt till hunden som nu närmar sig träden. 
 
Sidan 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bild: 
Långt borta i bilden kommer pojken fram till träden men längst fram i bilden springer i stället hunden förbi sjön 
igen. 
 
Sidan 9 
 
Text: 
När pojken hade sprungit till träden hade hunden vänt om och börjat springa mot sjön och kullen igen.  
 
Bild: 
Pojken står vid träden med ryggen till och ser hunden långt borta då den springer över kullen. 
 
Sidan 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bild: 
Hunden springer förbi gungställningen och långt borta i bakgrunden, bakom kullen ser vi pojken stå vid träden och 
titta efter hunden. 
 
Sidan 11 
 

Text: 
Hunden sprang mot gungorna men när pojken kom fram så var hunden borta. 
 
Bild: 
Pojken står ensam vid gungställningen. 
 
Sidan 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Pojken har satt sig på en gunga. Han är mycket ledsen och tänker på att hans hund har sprungit bort. 
 
Sidan 13 
 
Bild: 
Pojken sitter på den vänstra gungan med händerna i hakan. 
 
Sidan 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Pojkens pappa kommer. Hunden springer bredvid pappa. Hunden kom bort ropar pojken till pappan. 
 
Bild: 
Pojken står på gräset. Han ser glad ut och slår ut armarna. 
 
Sidan 15 
 
Text: 
Pappa säger att hunden trodde att pojken kom bort. Därför hade hunden sprungit hem och hämtat pappan. 
 
Bild: 
Pappan som har ljust kort hår och är klädd i en lila tröja, bruna byxor och gråblå skor kommer springande med 
hunden i koppel. De ser bägge två glada ut. 
 
Sidan 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Nu har de hittat pojken! 
 
Bild: 
Pojken och pappan ser nöjda ut när de kramas. Hunden vill också vara med. 
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Bilaga 4 

Bok 2 

Framsidan 
 
En höna står med näbben i en kycklings huvud samtidigt som kycklingen står böjd över en skål. Några fjun lossnar 
ur kycklingens päls och singlar mot marken. 
 
Sidan 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Hönan talar om för kycklingen att det är middag. Kycklingen undrar vad det blir till mat och hönan förklarar att det blir maskar och 
att maskar är nyttigt för kycklingen. 
 
Sidan 2-3 
 
Bild: 
En liten gul fluffig kyckling står till vänster om sin blå matskål som är fylld med rosa maskar. Några maskar ligger 
spridda runt skålen och en slingrar just över kanten. Kycklingen har den ena foten på skålens kant. Till höger i bild 
ser vi en hönas huvud sticka fram, hönan är rosa och röd. 
 
Sidan 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Kycklingen vill inte äta, den tycker inte om maskar och vill ha något annat. En hund erbjuder kycklingen att smaka på ett ben och säger 
att ben är nyttigt för kycklingen. Kycklingen försöker gnaga på benet men det går inte så bra, för benet är för stort menar kycklingen som 
vill ha något annat. 
 
Sidan 4-5 
 
Bild: 
En stor ljusbrun hund med långa mörka öron ligger och gnager på ett ben. Benet är mycket större än den lilla 
kycklingen som sträcker på sig och också försöker gnaga på benet. Till vänster bakom kycklingen står skålen med 
mask. 
 
Sidan 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
En kossa erbjuder kycklingen att smaka på hö och säger att hö är nyttigt för kycklingen. Kycklingen försöker tugga på höet men det går 
inte så bra, för höet är för stelt menar kycklingen som vill ha något annat. 
 
Sidan 6-7 
 
Bild: 
En stor svartvit-fläckig kossa står och knaprar på hö. Höstrånen ser långa och spretiga ut och den lilla kycklingen 
försöker få in några i näbben. Till vänster bakom kycklingen syns en del av hunden och hans ben. 
 
Sidan 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
En häst erbjuder kycklingen att smaka på en morot och säger att morot är nyttigt för kycklingen. Kycklingen försöker knapra på 
moroten men det går inte så bra, för moroten är för hård menar kycklingen går ner till dammen. 
 
Sidan 8-9 
 
Bild:  
En stor brun häst med vitt på mulen och med lång man står böjd mot marken och mumsar på morötter som ligger 
på marken.  Kycklingen står mitt bland morötterna. Till vänster i bild syns höstrån. 
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Sidan 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Anden dyker i vattnet och kycklingen vad anden ska äta till middag. Något väldig gott – mums, mums, ska jag äta, svarar anden. Då 
undrar kycklingen om anden ska äta ben men anden svarar att ben är för stora.  
 
Sidan 10-11 
 
Bild: 
Kycklingen står i vassen vid vattnet och ser bakdelen på anden sticka upp i vattnet. Anden är brun. 
 
Sidan 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Kycklingen undrar om anden ska äta hö men anden svarar att hö är för stelt. Kycklingen undrar om anden ska äta morot men anden 
svarar att morot är för hårt. Och så berättar anden att hon ska äta något som är litet, saftigt och mjukt. 
 
Sidan 12-13 
 
Bild: 
Kycklingen står i vassen vid vattnet och pratar med anden som flyter på vattenytan.  
 
Sidan 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Kycklingen undrar om hon kan få smaka och anden svarar då att det får hon men kycklingen måste då blunda och öppna näbben. Då 
plaskar anden i vattnet och sedan känner kycklingen något litet, saftigt och mjukt i näbben. Kycklingen sväljer och säger mums och 
undrar vad det var. 
 
Sidan 14-15 
 
Bild: 
Kycklingen blundar och öppnar näbben när anden stoppar in något i kycklingens mun. 
 
Sidan 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Anden berättar att det var en mask och att mask är nyttigt för kycklingen.  
 
Bild: 
Kycklingen står i vassen vid vattnet och ser mycket förvånad ut. Anden som flyter på vattenytan har en mask 
dinglande i mungipan. 
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Bilaga 5 

Bok 3 

Framsidan 
 

En mörkhyad flicka med två hästsvansar och blå rosetter i sitt lockiga hår sitter på golvet, hon ser sorgsen ut. Hon 
har cerise tröja och byxor. Till vänster tätt intill flickan sitter en docka med lika lockigt hår som flickan. I knäet har 
flickan en annan docka som har rakt rött hår, dockan har röd- och vitrandiga strumpbyxor och blå känning med röda 
knappar och vit krage. Under sin vänstra arm har flickan ett grön- och vitrandigt gosedjur med knappar till ögon. 
Framför flickan ligger en öppen bok. 
 
Sidan 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Text: 
Mamman vill att flickan stiger upp men flickan gäspar och frågar vad klockan är. Mamman svarar att det är morgon men flickan 
frågar om hon får ligga en minut till. Mamman säger ok, men bara en minut. 
 

Bild: 
Mamman står vänd åt höger, hon ropar något. Hon har kort lockigt hår och ett gult hårband. Hennes morgonrock är 
gul och blå. 
 
Sidan 3 
 

Bild: 
Flickan ligger i sin säng med gosedjuret under armen och lapptäcket uppdraget till näsan. Hennes kläder ligger 
tillsammans med en bok ovanpå täcket. Boken är uppslagen och visar kapitel 4 med text och en bild på en dinosaurie 
och några palmer. 
 
Sidan 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Text: 
Mamman vill att flickan kliver ur duschen men flickan frågar vad klockan är. Mamman svarar att det är dags att äta frukost men 
flickan frågar om hon får duscha en minut till. Mamman säger ok, men bara en minut. 
 

Bild: 
Mamman står vänd åt höger, hon ropar något. Hon har en handduk lindad kring håret och ytterligare en på axeln.  
 
Sidan 5 
 

Bild: 
Flickan står i duschen och kikar fram bakom ett färgglatt draperi i lila, grönt och gult med fiskar på. Man ser att hon 
säger något.  
 
Sidan 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Text: 
Mamman vill att flickan hämtar sin ryggsäck men flickan frågar vad klockan är. Mamman svarar att det är dags att packa ner 
böckerna men flickan frågar om hon får sitta kvar vid bordet en minut till. Mamman säger ok, men bara en minut. 
 

Bild: 
Mamman står vänd åt höger, hon ropar något. Hon har fixat håret och men har fortfarande morgonrocken på. Hon 
bär på en blårandig kopp på fat.  
 
Sidan 7 
 

Bild: 
Flickan hänger över bordet, hennes haka vilar på höger underarm. Hon håller i ett glas med vänster hand och 
framför henne står ett fat med rester av en smörgås och ett apelsinskal. Duken på bordet är röd- och vitrutig. 
 
Sidan 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Text: 
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Mamman vill att flickan skyndar sig men flickan frågar vad klockan är. Mamman svarar att det är dags att borsta tänderna men 
flickan frågar om hon får leka en minut till. Mamman säger ok, men bara en minut. 
 

Bild: 
Mamman står vänd åt höger, hon ropar något. Hon är påklädd, har en blå tröja med polokrage på sig, och verkar 
vara klar. 
 
Sidan 9 
 

Bild: 
Flickan sitter i sängen med sina dockor och gosedjur sen tidigare i boken, plus en barbie, en clowndocka, några 
smådockor, en docka utan kläder och en trasig docka som saknar ben och där en arm lossnat. Flickan ser sorgsen ut. 
 
Sidan 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Text: 
Mamman vill att flickan kommer nu men flickan frågar vad klockan är. Mamman svarar att det är dags att ta på kläderna men 
flickan frågar om hon får läsa en minut till. Mamman säger ok, men bara en minut. 
 

Bild: 
Mamman står vänd åt höger, hon ropar något. Hon är påklädd, har en blå tröja med polokrage på sig och nu också 
ett pärlhalsband, och verkar vara klar precis som på förra bilden. 
 
Sidan 11 
 

Bild: 
Flickan verkar sitta vid bordet med en massa böcker framför sig, de flesta verkar vara djurböcker. Boken som ligger 
öppen framför henne är på kapitel 5 och även här ser man en dinosaurie. Flickan verkar ropa något. Nu har hon 
också klätt på sig, hon har en blå kofta och under den en vit skjorta och en randig slips. 
 
Sidan 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Text: 
Mamman förklarar att det börjar bli ont om tid men flickan frågar vad klockan är. Mamman svarar att det är dags att hoppa in i bilen 
men flickan frågar om hon får en minut till. Mamman säger ok, men bara en minut. 
 

Bild: 
Mamman står vänd åt höger, hon ropar något. Hon är påklädd, har en blå tröja med polokrage på sig, ett 
pärlhalsband och en blå kavaj, och verkar vara klar precis som på tidigare bilder. 
 
Sidan 13 
 

Bild: 
Flickan står vid akvariet och matar sin guldfisk. Hon ser fortfarande sorgsen ut. 
 
Sidan 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Text: 
Mamman är glad att flickan äntligen är klar och säger att det är dags att starta bilen. Mamma gräver i väskan och upptäcker att hon 
glömt nycklarna inne och säger att hon måste gå in och hämta dem. 
 

Bild: 
Mamman står vänd åt höger, hon ropar något. Hon är påklädd, har en blå tröja med polokrage på sig, ett 
pärlhalsband och en blå kavaj samt en väska på axeln, och verkar vara klar precis som på tidigare bilder. 
 
Sidan 15 
 

Bild: 
Flickan och mamman står utanför huset, med väska och ryggsäck. Mamma gräver i sin väska och flickan står och 
tittar på 
 
Sidan 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Text: 
Ok, säger flickan men bara en minut. 
 

Bild: 
Mamman klättrar in genom ett fönster på nedre botten medan flickan står och tittar på. 
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Bilaga 6 

Bok 4 

Framsidan 
 
En elefant, en tiger, en groda och en apa står på stranden vid vattenbrynet omgiven av grönska. Det ser ut som de 
skulle vilja hoppa i. Alldeles framför djuren ligger en flodhäst på rygg och flyter i vattnet. Han ser nöjd och belåten 
ut. 
 
Sidan 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
En flodhäst går i det sköna vattnet när en elefant kommer och frågar om han också får hoppa i. 
 
Sidan 2-3 
 
Bild: 
Den nöjda flodhästen står med frambenen i det himmelsblå vattnet i sjön, till vänster i bilden. Den lilla sjön kantas 
av en strandremsa där grönskan frodas. På strandremsan lite till höger står en elefant med snabeln i vädret. Både 
flodhästen och elefanten är bruna. 
 
Sidan 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Flodhästen svarar att elefanten inte får plats. Då kommer en tiger som frågar om han också får hoppa i. 
 
Sidan 3-4 
 
Bild: 
Bilden påminner om den föregående. Den nöjda flodhästen står nu helt och hållet i det himmelsblå vattnet i sjön, till 
vänster i bilden. På strandremsan lite till höger står elefanten kvar med slokande snabel men nu har även en randig 
tiger dykt upp vid elefantens sida. Tigern ser förväntansfull ut. 
 
Sidan 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Flodhästen svarar att tigern inte får plats. Då kommer en groda som frågar om han också får hoppa i. 
 
Sidan 6-7 
 
Bild: 
Bilden påminner om de två tidigare. Den nöjda flodhästen ligger nu ner i det himmelsblå vattnet i sjön, till vänster i 
bilden. På strandremsan lite till höger står elefanten kvar med slokande snabel, tigern med sorgsen min men nu har 
det dykt upp en grön och glad groda vid deras sida. 
 
Sidan 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Flodhästen svarar att grodan inte får plats. Flodhästen simmar nu omkring i vattnet. Då kommer en apa som stått och lyssnat när de 
andra pratat. Apan går fram till en båt.. 
 
Sidan 8-9 
 
Bild: 
Den nöjda flodhästen flyter och man ser endast huvudet sticka upp i det himmelsblå vattnet i sjön, till vänster i 
bilden. Till höger på bilden ser vi hur en grårufsig apan skuttar i en eka som ligger i gräskanten vid vattenbrynet. 
Elefanten, tigern och grodan promenerar mot ekan. 
 
Sidan 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Text: 
Apan säger åt de andra djuren att hoppa i båten och apan förklarar sedan att de nu ska lura flodhästen. Flodhästen frågar om han 
också får plats i båten.  
 
Sidan 10-11 
 
Bild: 
Elefanten, tigern, grodan och apan ligger och slappar i ekan. Elefanten använder sin snabel som dusch och sprutar en 
svalkande stråle över sig själv och de andra djuren i ekan. Flodhästen flyter och man ser endast huvudet sticka upp i 
vattnet. Det verkar som om han också skulle vilja ligga och slappa i båten.  
 
Sidan 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Apan säger till flodhästen att hon kan försöka komma upp i båten om hon vill. När flodhästen fått upp huvudet i båten hoppar grodan i 
vattnet. Sen får flodhästen upp benen..  
 
Sidan 12-13 
 
Bild: 
Flodhästen hänger med huvudet och frambenen över kanten på ekan. Grodan hoppar just i vattnet och apan och 
tigern ser ut att vara redo att hoppa i de också. Elefanten sitter bekvämt längst bak i ekan. 
 
Sidan 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Då hoppar tigern i vattnet och när hela flodhästen lyckats ta sig upp i ekan så hoppar även elefanten ner i vattnet.  
 
 
Sidan 14-15 
 
Bild: 
Nästan hela flodhästen har kravlat sig upp i ekan. Tigern och elefanten hoppar i vattnet. Apan sitter kvar på kanten 
till ekan. 
 
Sidan 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Flodhästen ropar till de andra att ju fanns gott om plats för honom i ekan. Då svarar apan att flodhästen kan sitta kvar där. 
 
Bild: 
 
Elefanten, tigern, grodan och apan badar och har det skönt i vattnet. Flodhästen ligger ensam i ekan. 
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Bilaga 7 

Bok 5 

Framsidan 
 
Mitt i bilden syns ansiktet och en tass på en vit katt med gröna ögon. Nere i höger bildkant syns fyra möss, en svart, 
en brun och två gråa. De har rosa öron, tassar och nosar. På golvet framför katten och mössen ligger en lite bjällra 
med snöre. 
 
Sidan 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Under golvet i ett hus träffas några möss. I huset bor en familj som har en stor katt. Mössen hade träffats för att  prata om katten. 
 
Bild: 
En vit lurvig katt ligger ihopkrupen på det bruna golvet. 
 
Sidan 3 
 
Bild: 
Det är mörkt under golvplankorna där mössen sitter och tittar upp genom en golvspringa. I springan sticker kattens 
vita päls ner. 
 
Sidan 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Den bruna musen undrar vad de ska göra. Den grå musen säger att de snart kommer att bli uppätna av katten. Den stora musen 
berättar att katten nästan åt upp honom häromdagen.  
 
Bild: 
Den bruna, grå och stora musen pratar. 
 
Sidan 5 
 
Bild: 
Katten nästan välter en grön stol med röd kudde när den jagar över golvet. I högra hörnet på bilden ser vi svansen 
och skuggan av en mus som flyr från katten. 
 
Sidan 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Den bruna musen föreslår att de flyttar in i grannhuset. Den grå musen tycker det är för nära. Den stora musen tror att katten kommer 
att hitta dem i alla fall. 
 
Bild: 
Den bruna musen sitter på baken på golvet och gestikulerar med en tass, svansen slingrar bakom honom. I en hörnet 
av bilden syns de andra två mössen. 
 
Sidan 7 
 
Bild: 
De tre mössen kryper längs ett stängsel och försöker göra sig osynliga för katten som står längre bort på andra sidan 
staketet, alldeles vid en husknut. 
 
Sidan 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
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Den bruna musen föreslår att de flyttar till en annan stad. Den grå musen tycker det blir för långt att gå. Den stora musen tror att 
katten kommer att hitta dem i alla fall. 
 
Bild: 
De tre mössen kryper ihop i ett hörn. 
 
Sidan 9 
 
Bild: 
Man ser en mörk och dyster bakgård uppifrån. På locket till en soptunna sitter en mus och nedanför soptunnan 
kryper flera möss ihop intill väggen och gömmer sig för katten som kommer smygande uppifrån höger i bilden. 
Mellan katten och soptunnan står en blå sopsäck. 
 
Sidan 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Den bruna musen föreslår att de skaffar sig en hund. Den grå musen tycker det är för farligt. Den stora musen säger att även hundar 
jagar möss. Men den stora musen har ett annat förslag…  
 
Bild: 
Katten står på det bruna golvet framför en öppen röd ytterdörr. Framför ytterdörren ligger en mörkbrun matta. 
Bakom den öppna ytterdörren står ett bord med en vit vas. Väggarna i rummet är gröna. I den dörröppningen står en 
svart hund. 
 
Sidan 11 
 
Bild: 
En svart hund som ser riktigt farlig ut finns på bilden. Hunden flåsar, tungan hänger utan för och dregglet skvätter. 
Runt halsen har den ett rött halsband med nitar. Hunden jagar mössen som flyr åt alla håll. 
 
Sidan 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Ett förslag är att knyta en bjällra runt kattens hals för då kan mössen höra när katten kommer. Den bruna musen tycker det är ett bra 
förslag och likaså tycker den grå musen. 
 
Bild: 
Man ser en rödbrun bjällra på en mörk bakgrund. 
 
Sidan 13 
 
Bild: 
Bilden visar hur mössen hjälps åt att släpa på bjällran med snöret. 
 
Sidan 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Text: 
Den stora musen menar att det är ett bra förslag men undrar vem som vill knyta bjällran kring kattens hals. Den bruna musen vill inte, 
den grå musen vill inte och den stora musen vill inte.  
 
Bild: 
En närbild på den grå musen. 
 
Sidan 15 
 
Bild: 
Mössen lämnar bjällran och springer åt alla håll. 
 
Sidan 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bild: 
Katten jagar mössen som flyr. 


