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inledning
Kapitelboken Släpp taget Jonte! ger dig som pedagog möjligheten att låta 

alla dina elever samlas kring samma bok. En elevnära text vi hoppas 

väcker dina elevers lust, intresse och motivation.

 Texten är en av tre faktorer som påverkar elevens läsförståelse, de två 

andra är:

• balans mel lan förkunskap och textens innehål l

• använd n ing av lässtrateg ier

Det är dessa båda faktorer som står i centrum för metodstödet. Här får  

du såväl teoretisk bakgrund som konkreta exempel på hur ni kan arbeta 

med Släpp taget Jonte! och andra texter.

Hur def inieras  
läsförståelse?
Läsprocessen kan förklaras utifrån formeln: 

läsn ing = avkod n ing x läsförståelse x motivat ion

avkod n ing är en teknik som innebär att snabbt kunna koppla ihop 

ljud och bokstäver till ord. Det är viktigt att denna teknik övas till dess 

att avkodningsförmågan är helt automatiserad. Genom automatisering 

frigörs energi till att förstå vad man läser.

läsförståelse är att kunna fokusera på innehållet i texten, kunna 

analysera och reflektera över vad man läst. Läsförståelsen är den del i 

läsprocessen som innebär att ny kunskap processas med tidigare erfaren-

heter. Detta kräver en aktiv hjärna som ställer hypoteser, drar logiska 

slutsatser och summerar. Det är också vad som utmärker en aktiv läsare, 

det vill säga en god läsare som förstår det lästa.

Motivat ion skapas genom lustfyllda möten med litteraturen som i sin 

tur skapar nyfikenhet och intresse för läsning. Ytterligare faktorer som 

påverkar motivationen är förväntningar och respons från pedagogen 

samt samarbetet och kommunikationen med andra elever. 
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Metoden reciprok  
undervisning
Reciprok undervisning utgår från Palincsar och Browns forskning. 

Reciprok betyder ömsesidig, det vill säga att vi lär av varandra. Metoden 

bygger på Vygotskijs idéer om att språket fungerar både som en resurs för 

att kommunicera med andra människor, men också som en resurs för att 

utveckla tänkandet.

 Palincsar och Browns forskning är en blandning av kognitiv och socio-

kulturell inlärningsteori. I en studie identifierade de vilka strategier goda 

läsare använder sig av för att läsa och förstå texter. Sedan undervisades en 

grupp svaga läsare utifrån dessa strategier i 30 minuter om dagen under 

20 dagar. Resultatet var entydigt – läsförståelsen ökade markant. 

 Målet med undervisningen är att eleverna ska bli expertläsare, det vill 

säga att de ska behärska strategierna Palincsar och Brown identifierade. 

Metakognition är viktig, det vill säga att eleverna förstår sitt eget lärande. 

Därför lär pedagogen ut de fyra strategierna genom strukturerade samtal 

kring texter, samtal i vilka omedvetna processer synliggörs. 

de fyra strategierna
Elevens läsförståelse påverkas av tre faktorer:

• texten

• balans mellan förkunskap och textens innehåll

• användning av lässtrategier

Det är alltså viktigt att välja en text av hög kvalitet som väcker lust, 

intresse och motivation, det vill säga är elevnära (se formeln för 

lärprocessen ovan).

 Det måste också finnas en balans mellan elevens förkunskaper och 

textens innehåll. Eleven behöver alltså någon form av förförståelse att 

utgå från och relatera till.
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I studien som Palincsar och Brown genomförde lät de goda läsare tänka 

högt medan de läste. Forskarna identifierade då fyra huvudstrategier som 

dessa läsare använder sig av för att läsa och förstå texter. Tanken är att 

alla elever ska lära sig att använda dessa strategier i mötet med olika text-

typer. De fyra strategierna är:

• att ställa hypoteser

• att ställa frågor

• att klargöra otydligheter

• att sammanfatta texten

Ett sätt att introducera strategierna är att börja med strategin att ställa 

hypoteser och sedan bygga på med en strategi i taget. Efter introduktionen 

tränas eleven i att växla mellan de olika strategierna så som en god läsare 

automatiskt gör.   

att stäl l a H y Potese r
När pedagogen introducerar en ny bok används första lektionen till att 

samtala om bokens framsida. Med det skapar pedagogen en förförstå-

else och förväntan hos eleven. Utifrån de hypoteser om innehållet som 

eleverna ställer utformas en gemensam tankekarta. Tankekartan blir 

sedan ett verktyg att använda sig av och gå tillbaka till under läsningens 

gång. På så sätt skapar eleven en relation till boken. Att ställa hypoteser 

handlar om att kunna fantisera, förutspå och gissa vad som ska hända. 

Genom att lära eleverna att använda dessa begrepp blir det tydligt för 

dem vad de gör.

att stäl l a F r ågor
Det finns olika typer av frågor. Frågor kan gälla enskilda ord, ord och  

begrepp, uttryck och idiom eller frågor rörande sammanhang och inne-

håll. Det är viktigt att pedagogen lär ut att det finns frågor av olika ka-

raktär. Det finns enkla frågor, som inte kräver något vidare resonemang 

och djuplodande frågor, som tvingar eleven att tänka mellan och bortom 

raderna, när otydligheten vidare ska klargöras.  
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att k l a rgör a oty dligH ete r
När eleverna möter ord som behöver förklaras lär pedagogen ut hur 

eleven själv kan komma fram till vad ordet betyder: Framgår betydelsen 

av sammanhanget? Läs meningarna runt ordet. Är det ett sammansatt 

ord? Lär eleven att dela upp ordet och fokusera på den sista betydelse- 

bärande delen av ordet (se avsnittet om morfologi sidan 7). Till exempel 

ordet snötäcke, vilket om man vänder på det blir ett täcke av snö. 

 Eleverna stöter ofta på uttryck och idiom i texter som kan vara svåra 

att förstå. Var uppmärksam på att dessa uttryck ofta är självklara för 

pedagogen, men inte för eleven. Till exempel uttrycket sov på saken eller 

dagens lopp visade att Azzah är en oslipad diamant. 

 Frågor kan också gälla innehållet. Eleven kanske inte har förstått hela 

sammanhanget. Lotsa eleven genom att ställa klargörande frågor. 

 Att göra inferenser ”läsa mellan raderna” är att använda ledtrådar, 

logiskt koppla dem till det man redan vet, dra slutsatser och hitta 

lösningar. Lösningar och svar går att finna på tre nivåer i texten: på 

raderna, mellan raderna och bortom raderna. Med hjälp av resonerande 

frågor kommer man åt det som inte står direkt skrivet i texten, alltså det 

som döljer sig mellan och bortom raderna. Att klargöra otydligheter är 

en process som fodrar logisk slutledningsförmåga. En förmåga som övas 

upp i ett interaktivt klassrumsklimat, med det ömsesidiga samtalet i 

fokus. Att klargöra otydligheter handlar dessutom om att undersöka om 

hypoteserna som tidigare ställts stämmer. 

 Det är viktigt att eleverna lär sig förhålla sig kritiska till det de läser 

och föra ett resonemang kring vad som är rimligt.

att sa M M a n Fatta te xte n
Att sammanfatta betyder att summera det viktigaste i texten. Det kan  

göras när som helst under läsningen. Det är ett sätt för pedagogen att 

skapa sig en uppfattning om i vilken utsträckning eleven tagit till sig  

texten. Det blir då tydligt för pedagogen om eleven uppfattat under- 

liggande budskap och kan redogöra för händelser i kronologisk ordning. 

 Sammanfattningen ska vara objektiv och innehålla alla viktiga och 

bärande delar. Den ska ge en fullständig och välbalanserad kort version av 

ursprungstexten. Då eleven sätter egna ord på det lästa blir också innehål-

let tydligt samtidigt som förmågan att formulera sig tränas. Att eleven 

behärskar denna strategi är extra viktigt vid läsning för att lära, det vill 

säga sakprosa. 
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Bi l dstöd
För att eleven tydligare ska kunna urskilja de fyra strategierna och vad 

de står för kan man med fördel konkretisera dem med hjälp av symboler 

i form av bildfigurer, en symbol för varje strategi. Det är viktigt att 

symbolerna endast ses som ett stöd och att det är strategierna som ska 

tränas så mycket att symbolerna till slut inte behövs längre. observera att 

fokus ska läggas på att eleven på djupet behärskar strategierna och kan 

använda sig av dem i mötet med alla typer av texter.
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samtalet
Reciprok undervisning bygger på ömsesidighet, det vill säga att metoden 

vilar på samtalet kring texten. Pedagogen har genom sitt förhållningssätt 

en avgörande roll för hur samtalet utvecklas. Ett samtal består av både 

form och innehåll. Genom att bli medveten om detta och uppmärksamma 

formen kan man utveckla förmågan att skapa ett samtal med hög kvalitet. 

 Pedagogen bör behärska och genom att vara modell förmedla grund-

läggande tekniker såsom förmågan att lyssna, förmågan att omformulera 

och förmågan att ställa goda frågor. Det kan vara en krävande uppgift att 

verkligen lyssna utan att ingripa alltför snabbt. Vid all sorts kommunika-

tion är det viktigt att ge den andre utrymme att utveckla sin tankar. Eleven 

måste alltså få tid att uttrycka sig och föra resonemang där pedagogen 

visar uppmuntran och stöd. Genom pedagogens omformuleringar och 

stödjande frågor får eleven bekräftelse och möjlighet att utveckla sitt 

språk och sina tankar. 

öPPna F r ågor
Används för att få igång samtalet, exempelvis:

• Hur tänker du kring det?

• Vad hade du g jort?

slu tna F r ågor
Ger alltid korta svar och har främst en funktion när informationen 

behöver kompletteras eller förtydligas, exempelvis:

• är Jonte kär i adiah?

• Hur gam mal är Jonte?

Reciprok undervisning bygger alltså på samtal kring texter. Det är i dessa 

samtal som de fyra strategierna tränas. Med pedagogen som modell lär 

sig eleverna i allt större utsträckning att föra strukturerade samtal kring 

texter. Detta sker i grupp, men målet är att eleverna på egen hand ska 

kunna använda strategierna för att förstå vad det läser. 
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Morfologi
Morfologi (av grekiskans morphe= form och logia= lära) handlar om hur 

ord bildas och böjs. Svenskan konstruerar många nya ord genom att bilda 

sammansatta ord. Då orden ofta blir långa kan detta orsaka problem hos 

eleven både vad gäller avkodning och förståelse. Den betydelsebärande 

delen i det sammansatta ordet kommer alltid sist. Till exempel i ordet 

lastbil där det handlar om en sorts bil. ordet lastbilschaufför handlar 

däremot om en sorts chaufför, vilket tydligt visar att betydelsen står att 

finna sist i ordet.

 När eleven stöter på ord som den inte förstår kan kunskap om morfologi 

vara till stor nytta. Genom att lära eleven att packa upp ordet bakifrån, 

i exemplet ovan ”en chaufför av bilar med last” kan eleven själv komma 

fram till innebörden. På så sätt tillägnar sig eleven ett sätt att själv reda 

ut ordets betydelse, vilket är av stor vikt för läsförståelsen. Vad gäller 

avkodningen ger svaga läsare ofta upp redan i början av ordet och missar 

således betydelsen.

 Nya ord kan också bildas genom att sätta ihop morfemet (den betydel-

sebärande delen av ordet) med ett prefix (för-del) eller ett suffix (efter-

del). Exempel: bedövad, be-döv-ad, misstänksam, miss-tänk-sam. När eleven 

hittar den betydelsebärande delen av ordet i de här fallen -döv- och -tänk- 

kan eleven själv lättare förstå innebörden. När eleven lär sig strukturera 

upp orden skaffar den sig ett sätt att själv få tag på betydelsen.

M E T oDS T öD Släpp taget Jonte! 7



arbeta med  
släpp taget Jonte!  

om släpp taget Jonte!
Boken handlar om två barn i nioårsåldern, Jonte och Aidah. När Jonte 

förstår att Aidah skolkar för att samla ihop pengar till en häst bestämmer 

han sig för att hjälpa henne. I kampen för att kunna köpa och behålla 

hästen stöter de på många hinder. Spänningen stiger när de utmanas i 

en travtävling där allt ställs på sin spets. Boken handlar om kamratskap 

mellan två barn och deras gemensamma kamp för att nå dit de vill.

litteraturen
Förutsättningen för att kunna arbeta effektivt är att alla elever har var  

sitt exemplar av Släpp taget Jonte!

Varje elev måste vara aktiv under läsningen och utan störningar helt 

och hållet fokusera på texten. Eleven måste kunna koncentera sig på 

tankearbetet med strategierna som sker under själva läsningen. Det är 

först i samtalet efter läsningen som eleven delger och synliggör hur  

den med stöd av de fyra strategierna har förstått innehållet i texten.  

I samtalet som sedan följer sker ett utbyte av tankar där ytterligare och 

djupare förståelse kan uppstå. Detta helt i enlighet med Vygotskijs teorier 

om det interaktiva lärandet där ny kunskap uppstår om fler hjärnor 

tänker tillsammans. När var och en tar del av övrigas erfarenheter och 

kunskaper når man mycket längre än på egen hand.  

 Pedagogens roll i samtalet kan inte nog betonas. Genom att vara modell 

och tänka högt visar pedagogen hur strategierna kan användas. För att väcka 

lust och engagemang har pedagogen också en viktig roll som inspiratör.

 I den så kallade hantverksmodellen som i alla tider använts för att 

överföra kunskap från en individ till en annan visar mästaren alltid 

först hur arbetet ska utföras. Gången är således: pedagogen visar genom 

att vara modell och tänka högt och eleven observerar. Eleven tar efter 

med stöd av gruppen och pedagogen. Eleven behärskar tekniken och kan 

utföra arbetet på egen hand. Att komma dit kräver dock mycket träning 

och är en lång process. 
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Bildstödet 

Varje elev ska ha en uppsättning bilder som symboliserar de fyra strategierna. 

Kopiera och använd gärna bilderna på sidan 5. Kom ihåg att lära ut en strategi  

i taget! Naturligtvis delas endast de bilder ut som är bekanta för eleverna.

Vår erfarenhet är att bildstödet gör strategin konkret och lättare att 

förstå och använda. En vinst med att eleven använder bilder i samtalet är 

att det blir synligt för pedagogen hur eleven använder alla strategierna och 

i vilken omfattning. När pedagogen eller samtalsledaren ser vilket kort 

eleven visar blir det lättare att leda samtalet. 

 Exempel: Eleven visar upp symbolen för strategin ställa frågor och 

undrar: vad betyder det att explodera av ilska (sidan 54 i boken)? Pedagogen 

försöker med hjälp av stöttande frågor först få eleven att själv tänka efter 

och resonera högt hur den tänker. om eleven ändå inte kommer fram till 

betydelsen ser pedagogen genast vilka elever som är beredda att klargöra 

otydligheten genom att de håller upp symbolen för denna strategi.

Bokens framsida – den  
gemensamma tankekartan 
Placera gärna eleverna i en u-form eventuellt med bänkar eller bord framför 

sig. Förbered genom att lägga fram litteraturen, en bok till varje elev. I det här 

skedet är det mycket viktigt att ingen öppnar eller vänder på boken och läser på 

baksidan. Denna första lektion då tankekartan skapas tar cirka 50 minuter. 

Anledningen till att hemlighålla baksidan är att eleven endast med hjälp 

av framsidan, pedagogens stöttande frågor och kamraternas tankar ska 

kunna göra sig en föreställning om vad boken handlar om. Pedagogens 

uppgift är synliggöra elevernas tankar i en gemensam tankekarta som 

skapas under det första lektionstillfället.

 Det är viktigt att ägna detta moment mycket tid eftersom vi återvänder 

och modererar hypoteserna i tankekartan under hela läsningens gång 

för att få dem bekräftade eller motsagda. Det är viktigt att pedagogen ser 

till att hypoteserna i tankekartan ligger något så när i linje med bokens 

innehåll. Det är också viktigt att klassrumsklimatet är så tillåtande att 

eleverna vågar framföra sina idéer och motivera dem. Så småningom vågar 

eleverna också vara kritiska till kamraternas hypoteser och argumentera 

för sin sak.  
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Bokens baksida
Nu kommer det spännande ögonblicket då eleverna äntligen på kommando  

får vända på boken. 

Under arbetet med tankekartan har spänningen stegvis byggts upp och 

nu vill alla veta vad boken handlar och om hypoteserna stämmer. Alla 

elever läser tyst för själva och får sedan en stund att reflektera över 

innehållet. En elev läser sedan texten högt för gruppen. Nu utbryter ett 

livligt samtal om vilka hypoteser som går bort direkt och vilka som vi kan 

arbeta vidare med under läsningen. Genom att avsluta lektionen här hålls 

spänningen uppe och en förväntan skapas inför nästa tillfälle.   

   

tillämpning kapitel 6–8:
kaxiga kitty, iskallt läge och  
asfaltsblommor
I det här skedet av boken är det bra om eleverna kan använda sig av alla fyra 

strategierna. I detta avsnitt ges exempel på hur strategierna kan tillämpas. 

Innan eleverna och pedagogen ger sig in i ett nytt kapitel är det bra att 

börja med att samtala kring rubriken, i det här fallet Kaxiga Kitty. Resone-

ra kring vad ordet kaxig kan stå för. Är det ett positivt eller negativt lad-

dat ord, eller bådadera? Uppmuntra eleverna att göra kopplingar till egna 

erfarenheter. I samband med detta ställer eleverna hypoteser om innehål-

let i kapitlet. Hypoteser ställs även fortlöpande under hela läsningen och 

inför varje nytt kapitel. Kapitel sju avslutas med orden: – Jag har ett förslag 

som ni helt enkelt inte kan tacka nej till. Att uppmärksamma sådana citat 

inspirerar eleven att ställa hypoteser angående fortsättningen.

 Låt en av eleverna läsa högt. Pedagogen känner av och avgör när det är 

dags att stanna upp och resonera kring texten. Två till tre sidor kan vara 

lagom. Med hjälp av bildstödet visar nu eleverna vad de vill resonera om. 

Vill de ställa nya hypoteser, har de frågor kring uttryck eller ord, har de 

hittat ledtrådar till svaret på en tidigare ställd fråga eller vill de sam-

manfatta det lästa? Illustrationerna i boken kan öka läsförståelsen när de 

används som ett komplement till texten.          
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Det samtal som nu följer är omöjligt att i förväg regissera. Själva kärnan 

i metoden är ju ett ömsesidigt utbyte av tankar där innehållet i samtalet 

inte alltid går att förutspå. Däremot kan det finnas uttryck eller ämnen 

som pedagogen redan innan bestämt sig för att ta upp till diskussion om 

eleverna inte själva gör det. Exempelvis uttrycken: 

Jonte var dagens skämt på travbanan och Det var en mäktig känsla att stå  

där vid starten. (Kapitel 6) 

Du är ju rikare än tusen oljeshejker och Dagens lopp visade att Azzah är en 

oslipad diamant. (Kapitel 7) 

Travkungen exploderade nästan av ilska och Det är nästan som en helt egen 

värld. (Kapitel 8)

Ha i åtanke under diskussionerna att det är strukturerade textsamtal  

som ska föras där strategierna tränas för att så småningom automatiseras. 

I texten uppstår flera olika situationer som kan passa bra som diskussions- 

ämnen, exempelvis:     

– Snygga kläder grabben! Jobbar du på cirkus annars, eller? (Kapitel 6) 

Detta uttalande kan ge upphov till diskussioner kring ironi och sarkasm. 

– Kungen tänkte dessutom bygga ett stort köpcentrum. (Kapitel 8)

Detta kan ge upphov till diskussioner kring etiska dilemman angående 

miljö.

– Jag satsar Azzah mot slottsparken! Sa Kungen. (Kapitel 8)

Här kan rimligheten i vadslagningen diskuteras och eleverna tränas  

i att tänka kritiskt.

– Nu förstod Jonte varför Aidah hade skolkat och fortsatt att panta burkar. 

(Kapitel 7)

Här förstår Jonte och därmed också läsaren varför Aidah betett sig avvi-

kande. Genom att uppmärksamma detta visar pedagogen hur eleven kan 

använda strategin klargöra otydligheter. 

– Jonte var dagens skämt på travbanan. (Kapitel 6)
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Redan i kapitel 6 förstår läsaren att Jonte känner sig underlägsen de andra 

i situationen. Vid ett tillfälle är han på väg att lyckas i ett av loppen, men 

klarar det inte. Uttryck för Jontes känsla av underlägsenhet och dåligt 

självförtroende återkommer vid flera tillfällen. Men också hans målmed-

vetenhet och starka drivkraft att lyckas. Detta är ett genomgående tema 

att hålla fast vid under en hel lektion.

– Bara så du vet: Du är inte en i gänget! (Kapitel 8)

Här ges exempel på hur pedagogen och eleverna kan återkoppla till 

rubriken i kapitel 6 och de diskussioner som fördes redan i inledningen 

av kapitlet Kaxiga Kitty. Det går att hitta fler exempel än detta på 

återkoppling. 

kopplingen mellan 
reciprok undervis-
ning och lgr 1 1
I syftesdelen i Lgr 11 står att eleverna ska utveckla olika förmågor.  

Genom att arbeta med reciprok undervisning utvecklas följande förmågor  

i ämnet svenska/svenska som andra språk: 

 

• Formulera sig och kommunicera i tal

• läsa och analysera skönlitteratur och  
andra texter för olika syften

• anpassa språket efter olika syften

• urskilja språkliga strukturer och följa  
språkliga normer 
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