
Tema Ronja Rövardotter

Textuniversum 
Ett utvecklingsarbete utifrån boken Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren, VT 2019.

Lärare Anneli Wahlsten och Anki Källman, 

samt 38 elever i åk 3 i Mullsjö

i samarbete med 

docent Anette Svensson på JU.

Inspiration om ingångar i texten och lektionsidéer av Anne-Marie Körling, korlingsord.se,

lärare, författare och Sveriges läsambassadör 2015-2017.

Vargsången

http://korlingsord.se/archives/44523
https://www.youtube.com/watch?v=nL1tA9NP7f8&feature=youtu.be&list=RDnL1tA9NP7f8


TEXTUNIVERSUM

När (delar av) samma berättelse återfinns i olika versioner 
och/eller i olika medier kan de sägas utgöra ett textuniversum

Kärntext
Re-presentationer (omarbetningar)

remakes – berättelsen görs igen, t.ex. filmatiseringar (nära kärntexten, 
små ändringar)

makeovers – berättelsen görs om, t.ex. variationsberättelser och 
fanfiktion (stora ändringar)

faction – berättelsen ger sken av att vara icke-fiktiv



Stort 
ämnesövergripande 

tema…



Lärarens 

högläsning med 

textsamtal

Före texten: 

 Tre ord att göra meningar av

 En mening ur texten att leka med och byta ut ord i. 

Under högläsningen:

 Alla ser texten projicerad på storbild. 

 Vi låter som orden i texten.

 Vi gör miniteatrar av korta stycken i texten.

 Vi fångar favoritmeningar som visar mod, vänskap och 
kärlek till naturen.

 Vi går i karaktärernas fotspår. 

Efter högläsningen:

 Träna läsflyt på en kopia av en sida ur texten. 

 Skriva pratbubblor, tankebubblor till en bild.

 Ringa in en viss ordklass, ord stavade på ett visst sätt.

 Stryk under/ringa in den längsta meningen, längsta 
ordet… 

http://korlingsord.se/archives/39113
http://korlingsord.se/archives/36647
http://korlingsord.se/archives/40491
http://korlingsord.se/archives/43507


Tre ord före texten… 

En lektionsidé av Anne-Marie Körling. 

• Vi prövar att läsa de tre orden och att säga dem med arg, glad, 
bestämd och viskande röst.

• Vi prövar att göra egna meningar där orden finns med.  

 åskväder

 födde barn

 Vildvittror

Därefter högläser vi den första sidan ur Ronja Rövardotter och hör orden i Astrid 
Lindgrens text. 

http://korlingsord.se/archives/39113




”Livet är en 

sak man 

måste vara 

rädd om.” 

Varje elev ringar in 
sina egna 
favoritmeningar.

De blir underlag för 
en dikt, en akvarell 
eller en dans.



Mod, kärlek till naturen, vänskap och 

den lilla freden…



Vissa delar ur berättelsen såg 

vi även som film…



Vi lägger oss i texten! 

En lektionsidé av 

Anne-Marie Körling. 

http://korlingsord.se/archives/34733


Vi arbetar med texten på olika sätt.

Vi gör fokusskiften. Läs mer om fokusskiften i 

forskaren Catharina Tjernbergs texter, 

Karlstad Universitet.



Alla elever skrev en 

fortsättning på på

Ronja Rövardotter.  

 Hur tror du att livet  

fortsatte för Ronja och Birk?



Kärleken till naturen… 

Miljöbeskrivningar.

Ronjas vårskrik. 



 En fördjupad förståelse av texten, Ronja Rövardotter.

 Eleverna kunde uttrycka sina egna tankar i både tal och skrift om mod, vänskap, kärlek till naturen och den 
lilla freden.

 Vi såg tydligt elevernas lärande då de uttryckte sina egna tankar om texten genom dans, poesi och akvarell.

 När eleverna skrev sin egen fortsättning av Ronja Rövardotter kunde vi se hur de hade levt sig in i texten 
under högläsning, film och skapandet av produkten och kunde ta vara på det. 

 Alla elever vågade att framföra sin ”produkt” inför föräldrar, skolledning och andra elever i tre 
föreställningar. Vi såg hur eleverna växte. 

 Vi märkte hur elevernas förmåga att göra kopplingar till andra texter och omvärlden förbättrades 
väsentligt. De gjorde t ex spontana kopplingar mellan Greta Thunberg, Malala och Ronja Rövardotter. 

 Genom hela projektet upplevde vi en stark kärlek och glädje till Ronja Rövardotter, alla olika karaktärer i 
boken och Astrid Lindgren. 

 Vi fick en fin gemenskap i klassen genom innehållet och bearbetningen av Ronja Rövardotter.

 Vår undervisning utvecklades och blev ännu mer varierad. Det var nytt för oss att inte alla elever gör alla 
moment i själva produkten. Det var utvecklande för eleverna att se och uppleva varandras produktioner, 
särskilt genom den aktivitet de inte själva hade valt. 

 Det är tydligt att alla elever; nyanlända elever, språkkämpande elever och de elever som med lätthet 
förstår, läser och skriver en text, gynnas i sitt lärande av denna språk- och kunskapsutvecklande 
undervisning. 

Vad såg vi för lärande hos eleverna 

under och efter projektet?



Dikter…



Fotograf: Mariell Dahlström på Jönköpingsposten



Dans…

Fotograf: Mariell Dahlström på Jönköpingsposten



Dans…

Fotograf: Mariell Dahlström på Jönköpingsposten



Akvarell…









Akvarell…



Tack! 


