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Undervisa i läsförståelse! 
Alla elever behöver kunna läsa faktatexter 

på ett aktivt och konstruktivt sätt. Den kun-

skapen har de användning för både i skolan 

och i framtiden. Därför är det viktigt att de 

tidigt får hjälp att förstå hur man tar sig an  

en text med nytt faktainnehåll.

Som lärare kan du låta elever upptäcka 

att det finns en författare som har ett syfte 

med texten. Att texten är uppbyggd på 

ett speciellt sätt. Att det finns ord och 

begrepp man behöver kunna för att förstå 

sammanhangen. Du kan också ge dem 

vägledning för att koppla innehållet till  

allt de redan vet. 

En viktig del av undervisningen i fakta-

läsning är förstås att du visar hur du gör när 

du läser en ny faktatext. Läs högt, stanna 

upp och fundera tillsammans. Då ger du dina 

elever modeller för hur de kan göra själva.

PULS, forskning och minilektioner
I den här foldern har vi utgått från Ingvar 

Lundbergs text Att läsa och förstå faktatexter 

som finns i alla lärarhandledningar till PULS 

- det kompletta läromedel för NO och SO-

ämnena samt teknik för årskurs 1–6. 

Inspirerade av aktuell forskning har vi 

sammanställt ett antal ”minilektioner” 

som visar hur man kan närma sig en ny bok, 

en ny text och ny fakta. De är inte tänkta  

att ”betas av” för att hinna med alla, snarare 

som ett urval strategier där du väljer och 

prövar dem som passar dig och din klass.  

Det handlar om att aktivt undervisa om  

hur man gör för att förstå.

Låt dig inspireras!
Lisa Östh, projektledare

Att läsa och förstå         
faktatexter

Tips!

Till många minilektioner finns 
elevblad som hör till. Skriv ut 
gratis från nok.se/puls
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Före läsningen    

Hitta ledtrådar tillsammans – Upptäck faktatexternas struktur 

Hitta ledtrådar på egen hand – Vad handlar texten om?

Lär nya ord och begrepp – Hur kan jag öva nya ord?

Vad kan jag och vad vill jag veta? – Använd tankekartor och VÖL

Under läsningen   

Ställ egna frågor – Hur kan...? Finns det.. .? Vad tror jag...?

Se återkommande mönster – Uppräkningar, tidsordningar, jämförelser

Gör kopplingar mellan text och bild – Se samspel på bokuppslaget

Tänkta högt-protokoll – En läser och en fyller i iakttagelser

Efter läsningen   

VÖL – Vad har jag lärt mig?

Låt tankekartan berätta – Synliggör sammanhang 

Sammanfatta tillsammans – Befäst kunskap genom samtal

Olika typer av frågor – Det står där... Tänk efter... Hos mig själv...

En konstruktiv läsare  
Utdrag ur Lärpocket, Konsten att läsa faktatexter

Fortsatt läsning om PULS
Se omslagets baksida

 

Sid 2--3

Sid 4--5

Sid 6--7

INNEHÅLL

Sid 8--9
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Hitta ledtrådar tillsammans
Hjälp eleverna att upptäcka faktaböckers 
egen struktur. Använd vilken PULS-bok 
som helst och diskutera följande:

• Vad berättar rubrikerna om innehållet? Visa 
bokens titel, kapitelrubriker och mellanrubriker.

• Vilka funktioner har olika texter? Diskutera 
ingress, bildtext, faktaruta, berättande text etc.

• Vilka syften har olika bilder? Peka på bilder som 
t ex förmedlar känsla, förklarar samband, eller är 
exempel på textens innehåll. Låt sedan eleverna 
välja bilder och bedöma syften.

Före läsningen
Väck intresset och aktivera förförståelsen 
Faktaböcker är en egen genre med ett särskilt sy� e – att öka elevernas kunskap 
och förståelse för ett ämne. Men hur börjar man med en ny bok eller ett nytt 
kapitel? Vi har samlat några exempel på minilektioner på detta uppslag.

Vi bor på 
norra halvklotet

Länderna Sverige, Finland, Island, Norge och Danmark ligger 
på det norra halvklotet, norr om den 52:a breddgraden. 
Med ett gemensamt namn kallas länderna Norden eller 
de nordiska länderna. 

Vi har fyra årstider i Norden – vinter, vår, sommar och 
höst. Störst skillnad mellan de kallaste vinterdagarna och 
de varmaste sommardagarna är det i de områden som ligger 
längst norrut. Det kan vara en skillnad på 30 °C mellan 
januari och juli!

Det är också stora skillnader i medeltemperatur 
mellan norra och södra Norden. Man kan räkna ut 
medeltemperaturen under ett år för olika platser och 
göra jämförelser. I södra Norden kan medeltemperaturen 
vara 8 °C, medan den i norra Norden då kan vara -8 °C.

På det norra halvklotet fi nns
Europa, Nordamerika, Asien 
och delar av Afrika.

I detta kapitel får du läsa om:

• vilket klimat vi har i Norden

• hur vindar och strömmar uppstår

• att vatten finns i olika former och hur det 
går runt i kretslopp

• hur olika typer av regn bildas

• skillnader i världen när det gäller tillgång på vatten. 

18
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Norden har ett milt klimat
Trots att Norden ligger nära Nordpolen har länderna 
ändå ett milt klimat. Vintrarna är inte så kalla. Det milda 
klimatet beror på närheten till Atlanten med Golfströmmen. 
Golfströmmen för med sig varmt vatten till våra breddgrader 
ända från Mexikanska golfen mellan Nord- och Sydamerika.
Vattnet fungerar som en stor värmebehållare på vintern. 

Det milda klimatet beror också på varma havsvindar som 
blåser in över norra Europa från områden nära ekvatorn.

I inlandet, långt från kusterna, kan det ändå vara mycket 
kallt på vintern. Kallast är det i de inre delarna av norra 
Sverige och Finland. 

I de nordiska länderna är det stora skillnader i klimatet 
mellan vinter och sommar. Under hösten blir det mörkare och 
kallare. Växterna förebereder sig för vintervilan. Under våren, 
när det blir ljusare och varmare, börjar växterna växa igen.

Medeltemperatur är den genomsnittsliga temperaturen för en viss tid, till exempel ett år.
Klimat är det genomsnittsliga vädret under en längre tid, till exempel 30 år.

Det kan vara stora skillnader mellan sommar och 
vinter i Norden. En varm julidag kan bjuda på sol 
och 25 plusgrader och då känns den där kalla 
januaridagen med 25 minusgrader långt borta.

19
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välja bilder och bedöma syften.

Tips!

Använd en interaktiv version av PULS 
grundbok. Visa omslaget och kapitel-
uppslag. Bli medvetna tillsammans.

 Hitta ledtrådar 
 på egen hand
Låt eleverna öva på att dra slutsatser om 
textens handling genom att leta ledtrådar.

De börjar med att titta på rubriker och bilder. 
Sedan skriver de en mening om vad de tror att 
texten handlar om. Under meningen skriver de 
två bevis för varför de tänker så. Bevisen handlar 
förstås om rubriker och bilder eller bildtexter.

Använd kopieringsunderlagen 
Ledtrådar och bevis. Du skriver 
ut dem gratis från nok.se/puls

2
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Vad kan jag och vad vill jag veta?
Här är två förslag som kan ge hjälp till att ta reda på vad 
eleven kan och skapa ny� kenhet på det nya arbetsområdet:

 Fyll i protokollet VÖL

 V = Detta vet jag idag.     Ö = Önskar veta.     L = Har lärt mig.

 Både V och Ö kan eleverna fylla i innan de startar den 
enskilda läsningen. (L fyller de i efter det att ni jobbat 
igenom kapitlet.) De kan jobba enskilt eller i par.

 Använd tankekartor! 

 Efter genomgång av rubriker, bilder etc gör 
eleverna en tankekarta om vad kapitlet ska 
handla om. Du kan också göra en vid tavlan. 

Kopieringsunderlag 
finns på nok.se/puls

Lär nya ord och begrepp
Välj några ord från rubriker och bildtexter 
som är centrala för kapitlets innehåll. 
Låt eleverna utforska dem på något av 
följande sätt: 

1) Skriv och förklara.

2) Skriv och rita  

3) Ordövning i grupp  

4) Ge exempel!

Instruktioner till ordövningarna 
finns på nok.se/puls 

SKOGEN

ord

bild

text

3

Tips! Vill du så gör ordövningarna ovan 
som tävling eller roligt läxförhör. 
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Ställ egna frågor
Visa eleverna hur du själv gör för att förstå 
en ny text: läs högt, stanna upp och ställ 
frågor till texten. Exempel på frågor:

• Vad handlar det här stycket om?

• Hur kan det komma sig?

• Finns det ord som jag inte förstår? 

• Behöver jag veta något som inte står i texten? 

• Vad tror jag nästa stycke kommer att handla om?

Under läsningen
Låt läsningen vara en aktiv process 
Läsning av faktatexter är en aktiv process. Läsaren är medskapare och funderar 
över textens innehåll utifrån sina tidigare erfarenheter och förväntningar. Här är 
några förslag på hur du och dina elever kan arbeta med en text under läsningen.

Elever som är medvetna om återkommande 
strukturer får det lättare att själva se samman-
hang medan de läser. Här är några mönster ni 
kan leta e� er i faktatexter:

Listor med uppräkningar 
(t ex först, nästa, slutligen)

Tidsordningar 
(t ex först, sedan, nu)

Jämförelser/kontraster 
(t ex förr – nu, ord som tvärtom, i stället)

Kedjor av orsak och verkan

Se återkommande mönster

45

3
I magsäcken blandas 
maten med stark magsyra. 
Magsyran bildas i magen 
och gör att maten blir som 
en tunn välling. 

2
När du sväljer, går de 
tuggade köttbullarna 
genom matstrupen. 
Den liknar ett rör, som 
börjar vid munnen 
och fortsätter ner till 
magsäcken. 

4
Sedan kommer maten in i tunntarmen. 
Den liknar en lång mjuk slang. 

I tunntarmens väggar �nns massor av 
blodkärl. Här hämtar blodet de olika 
näringsämnena från maten. 

Sedan för blodet ut näringen till 
kroppens alla delar. Ända upp till 
hjärnan och ända ner i tårna.  

5
Det som är kvar av maten, 
kommer in i tjocktarmen.  
Där sugs en del vatten upp.

6
Det som kroppen inte kan 
använda blir bajs, som kommer 
ut genom ändtarmen. Då har 
det gått ungefär 12 timmar 
sedan du åt dina köttbullar.

Vart tar maten vägen? 
Tänk dig att du äter köttbullar. Hur går 
det till när de förvandlas till näring, som 
kommer ända ner i tårna?

1
Allra först tuggar du sönder 
köttbullarna i små bitar.  
I munnen blandas bitarna 
med saliv. Det gör att 
tuggorna blir lätta att 
svälja. 
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34

Vad är luft?
Kan du se luft?
Hur kan du känna luft?

Fiskar andas i vatten 
Det � nns syre i vatten också, men 
människor och de � esta djur kan inte 
andas i vatten. Det kan däremot � skar.

Fiskar har inga lungor. I stället andas 
de med gälar. Det är tunna � ikar som 
sitter på � skens sidor. Fiskarna drar 
in vatten genom munnen och låter 
vattnet gå genom gälarna och ut igen. 

gälar

Du kan inte se lu� . Den luktar inte, den smakar 
inte något, men du kan känna den. Pröva till 
exempel att vi� a med en bok eller ett papper 
framför dig. Känner du lu� en nu?

I lu� en � nns många olika gaser. Det � nns 
mest av en gas som heter kväve. Andra gaser 
är syre och koldioxid.

PulsNO1-3.indd   34 11-06-22   17.48.22

4

Se kopieringsunderlag med exempel 
ur PULS grundböcker på nok.se/puls

Läsförståelse folder.indd   6 2014-12-18   09:41



Tänka högt-protokoll
Två elever samarbetar och observerar 
varandra vid läsning:

Sätt kryss varje gång du ser att din kamrat 
stannar upp i sin läsning och tänker.     

Låt din kamrat kort sammanfatta vad texten 
handlar om.

Lyssna på varför din kamrat stannade upp 

och tänkte. Ställ frågor om du inte förstår. 

Gör kopplingar mellan 
text och bild
I PULS-böckerna och andra läromedel 
� nns många olika slags bilder. Bilderna 
innehåller o� a viktig information som 
eleverna kan behöva hjälp med att upp-
täcka och förstå. Hjälp eleverna att göra 
kopplingar mellan bild och text. 

Tips!

Med hjälp av den interaktiva boken kan 
du visa exempel på olika slags bilder. Låt 
eleverna fortsätta i par för att hitta egna 
exempel. Jämför sedan de olika förslagen.

5

1
2
3

Vill du få förslag på hur du kan introducera och 
följa upp övningen i klassen? Se Barbro Westlunds 
bok Att undervisa i läsförståelse, sid 254.

Se kopieringsunderlag 
på nok.se/puls

Bilderna kan:
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Efter läsningen
Befäst kunskap genom samtal 
Samtal e� er läsningen är betydelsefull. Nu skapas förbindelser mellan texten och 
elevernas egna liv. Det � nns � era sätt att re� ektera: själv, i grupp och inför andra!  

VÖL – Vad har jag lärt mig?
Det ni gjorde innan läsningen kan ni nu koppla till det nya ni lärt. 
Ta fram VÖL-protokollet igen och fyll i den sista kolumnen: 
L = Har lärt mig  

• Fick jag lära mig det jag trodde från början?

• Har jag fått svar på de frågor jag ställde?

• Vad har jag lärt mig som jag inte visste förut?

• Hur kan jag använda den nya kunskapen?

• Har jag fått nya frågor och hur tar jag reda på mer?

Med ny kunskap kan ni skapa tankekartor 
som visar hur det ni lärt er hänger samman. 
Sortera olika typer av fakta i olika tankekartor.  
Jämför sedan likheter och skillnader, t ex: 

en tankekarta över olika typer av träd 

en tankekarta över lövträd i Sverige

en tankekarta över ett speciellt lövträd.

Låt tankekartan berätta

Tips!
Samarbeta gärna med bild och muntlig presentation 
i svenska. Gör tankekartorna som affischer och sätt 
upp i klassrummet. Bjud in publik och låt eleverna 
berätta för andra vad de lärt sig!

EK

flera 
hundra årSveriges 

största

ek-
ollonhård ved

mest i södra 
Sverige

bon åt fåglar 
och insekter

6
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Olika typer av frågor
E� er läsningen av ett stycke, ett uppslag eller ett 
kapitel kan det vara bra att repetera genom att ställa 
frågor. En aktiv läsare förstår att det � nns olika slags  
frågor. Gör eleverna medvetna om de olika typerna 
och öva på att ställa frågor till texten:

Det står där-frågor 
Man hittar svaret direkt i texten.

Tänk efter och leta-frågor 
Kräver att man lägger ihop olika fakta i texten. 

Svaret finns hos mig-frågor 
Frågan kan bara besvaras av mig.

Sammanfatta tillsammans
Dina re� ektioner kring det ni gjort hjälper eleverna se samman-
hang. Använd en interaktiv version av PULS och gå igenom 
kapitlet uppslag för uppslag vid tavlan: Hur resonerade vi när vi 
såg första uppslaget? Vad hade ni för frågor under tiden? Vilken 
bild tyckte ni mest om – varför? Vad har varit mest intressant? 
Din röst och att se sidorna igen förstärker minnet av ny fakta.   

Använd kopieringsunderlaget 
Frågor på texten. Du skriver ut 
det gratis från nok.se/puls

Kemiska reaktioner
I köket är det lätt att hitta exempel på hur vi använder kemi 
för att få något speciellt att hända. 

Om du rör ut potatismjöl i kallt vatten och sedan häller 
ner det i het saft, så blir saften tjockare. Det blir saftsoppa. 
Tar du ännu mera potatismjöl blir det saftkräm. Det här beror 
på att potatismjölskornen sväller i den heta vätskan. Ju mera 
potatismjöl du tar, desto tjockare och klibbigare blir krämen. 

Det går också bra att använda vetemjöl i stället för 
potatismjöl. Man brukar röra ihop vetemjöl och smör till en 
klick som sedan vispas ner i en sås eller soppa som blivit för 
tunn. Då blir den lite tjockare. I både potatismjöl och vetemjöl 
finns ett ämne som kallas stärkelse. Det är den som gör att 
såsen eller soppan tjocknar. 

Det bubblar! 
Vitaminer och värktabletter säljs ofta som brustabletter. När du 
lägger en brustablett i vatten börjar det bubbla. Det är för att det 
bildas en gas. Gasen heter koldioxid och det är samma gas som 
finns i luften som du andas ut. 

Det är också små bubblor av koldioxid som gör sockerkakan 
luftig och lätt. Om du glömmer att blanda bakpulver i smeten 
blir kakan liten och degig. 

I både brustabletterna och bakpulvret finns dels ett ämne 
som kallas bikarbonat, dels en syra. När de löser upp sig 
tillsammans bildas koldioxid. Det som händer är exempel på 
kemiska förvandlingar där det bildas något annat än det som 
fanns från början. Sådana förvandlingar kallas för kemiska 
reaktioner. 

Det är viktigt att Sarah vispar 
ordentligt, annars kan det bli 
klumpar i krämen.

Bubblorna i sockerkakan 
syns inte utifrån, men det 
gör bubblorna i vattnet!

68
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En konstruktiv läsare
Förslagen till aktiviteter före, under och e�er läsningen av faktatexter  
har anvisat vägar mot konstruktiv läsning. Konstruktiva läsare kan 
välja lämpligt lässätt beroende på vad de har för sy�e med läsningen.
     De gör klart för sig varför och hur de vill läsa en text. Och när de 
läst texten, och inte förstått den, går de tillbaka, läser om, tar reda på 
mer osv. En sådan �exibel, målstyrd och aktiv läsning vill vi hjälpa 
alla elever att utveckla.

Här är en sammanfattning i punktform över vad som utmärker  
en konstruktiv läsare.

EN KONSTRUKTIV LÄSARE:

Ý överblickar texten före läsningen, bedömer vad som finns  

i texten och vad som är värt att titta närmare på.

Ý  ser efter vad som förefaller vara viktig information i texten  

och läser detta mer uppmärksamt och noggrant än andra  

delar av texten.

Ý  försöker koppla olika delar av en text till varandra för att förstå 

texten i sin helhet och utnyttjar bilderna i texten för att förstå 

texten.

Ý  använder sitt förhandsvetande för att tolka texten, för att ställa 

hypoteser om textinnehållet och för att förutsäga vad som ska 

komma.

Ý  är hela tiden beredd att ändra hypoteser i ljuset av den nya 

information som texten uppenbarar.

Ý  kan revidera förhandsvetandet i ljuset av textinnehållet.

Ý  försöker göra inferenser (läsa mellan raderna) för att komma  

åt information som inte direkt står i texten men som är 

nödvändig för att texten ska förstås.

Ý  försöker resonera sig fram till innebörder av okända ord eller  

slår upp ordet i registret eller går till en ordbok.

8
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Ý  använder strategier för att komma ihåg innehållet, t ex genom 

att stryka under eller markera nyckelord eller fraser, repetera 

för sig själv sådana ord och fraser, göra anteckningar, försöka 

visualisera (se för sin inre syn), sammanfatta, uttrycka med  

egna ord, ställa frågor.

Ý  sammanfatta, uttrycka med egna ord, ställa frågor.

Ý övervakar sin läsning och upptäcker när man inte förstår.

Ý  ändrar strategier när man upptäcker att förståelsen inte blev 

som man hoppats.

Ý  bedömer kvaliteter i en text, bedömningar som kan gälla om 

texten är korrekt, om den verkligen är sann, om den är viktig  

i relation till de mål man har för läsningen.

Ý  kan föra en tänkt dialog med författaren. En konstruktiv läsare 

vet att någon eller några har skrivit texten och att man ibland 

kan undra vad författaren egentligen avsett och varför han/hon 

uttryckt sig på ett visst sätt.

Ý  planerar hur kunskaperna från textläsningen ska användas  

i framtida situationer.

Denna text är ett utdrag ur Lärpocket, 
Konsten att läsa faktatexter, av Ingvar 
Lundberg, Natur & Kultur 2006

"När elever väl lärt sig 
läsa, kan läsundervisningen 
bli som bäst!"

Elevdokumentation som kopieringsunderlag 
går att skriva ut från nok.se/puls

MER OM LÄSFÖRSTÅELSE

Westlund, Barbro Att undervisa i läsförståelse, 
Lärare lär, Natur & Kultur, 2009

Reichenberg, Monica, Vägar till läsförståelse, 
Natur & Kultur, 2014

Lundberg, Ingvar, Lärpocket, Konsten att läsa 
faktatexter, Natur & Kultur 2006

Tips!
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 BARBRO WESTLUND
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Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt 

minilektioner som passar före, under och e� er läsning 

av faktatexter. Använder du läromedlet PULS i NO, SO 

eller Teknik fungerar alla tipsen utmärkt. Elevmaterial 

som hör till � nns att skriva ut gratis från PULS webbplats.
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Till denna broschyr om läsförståelse fi nns två produktbroschyrer 
för PULS. Här läser du om PULS grundböcker, lärarböcker, 
arbetsböcker, digitalt material, faktaböcker och hjälpmedel 
för kunskapskoll. Du fi nner också all information och aktuell 
beställningsfakta på nok.se eller nok.se/puls.
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