
Till läraren om kopieringsunderlag:  
Ledtrådar och bevis
Låt eleverna öva på att dra slutsatser om textens handling  
genom att leta ledtrådar i texten. 

1.  De börjar med att titta på rubriker och bilder. Sedan skriver de  
en mening om vad de tror att texten handlar om. 

2.  Under meningen skriver de två bevis för varför de tänker så.  
Bevisen handlar förstås om rubriker och bilder eller bildtexter.

3.  Under bevisen i den stora rutan skriver de några huvudtankar  
(det viktigaste) i texten.

4.  Sedan ska de hitta tre fakta som stöder huvudtankarna som de  
skrivit i rutan. Fakta skrivs in i de rutorna.

5.  Till slut sammanfattar de med egna ord vad texten handlar om.
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Namn  Ledtrådar och bevis
1. Vad handlar texten om?

2. Bevis 1

3. Bevis 2

4. Huvudtankar (det viktigaste):

5. Fakta:

6. Sammanfattning av texten:
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Skriv och rita

Ordmemory − skriv begreppet på ett kort och skriv eller rita 
förklaringen till begreppet på ett annat kort. Para sedan ihop  
rätt begrepp med rätt bild genom att spela memory. 

Skriv och förklara

Frågekort − skriv begreppet på ena sida och förklaringen på 
andra sidan av ett kort. Dra ett kort och fråga en eller flera elever 
om begreppet. 

Ordövning i grupp

Orddomino − skriv en fråga och ett svar på samma sida av 
korten. Dela ut ett kort till varje elev i gruppen. Låt en elev läsa 
sin fråga. Den som har rätt svar läser det och fortsätter med att 
läsa frågan på sitt kort – osv. Alla i gruppen ska ha svarat på 
någon fråga.

Ge exempel
Använd begreppet i verkligheten och  
ställ frågor, t ex: Nämn en halvö!
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Nya ord och begrepp

Svar: Flod

Fråga: Vad heter det 

där land möter vatten?

Svar: Kust

Fråga: Vad heter det 

när land är omgivet  

av vatten?

Svar: Ö

Fråga: Vad kallas  

ett större rinnande  

vattendrag?
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VÖL-protokoll

Vet Önskar veta Lärt mig

Strategi: 
Jag blundar och funderar 
på vad jag redan vet.

Strategi: 
Jag ställer frågor som jag 
vill ha svar på.

Strategi: 
Jag sammanfattar för mig 
själv vad jag vet nu och 
hur jag tänker.

Namn  
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Ställ egna frågor (åk 1–3)

Öva att skriva olika slags frågor. 

Det finns olika slags frågor:

1. Det står där-frågor, svaret finns direkt på ett ställe i texten.

2. Tänk efter och leta-frågor, du måste leta i texten och kanske lägga ihop  
flera fakta för att hitta svaret.

3. Svaret finns bara hos mig-frågor, du kan svara utifrån dina egna erfarenheter, 
tankar och känslor.

Var det svårt att förstå? Vi provar med den här texten!

Kopieringsunderlag © 2015 Natur & Kultur  PULS Läs och förstå faktatexter, ISBN 978-91-27-44257-3

Ú

Kall och varm luft
Kall luft sjunker neråt. Det kan du känna, när du 
öppnar kylskåpet. Då sjunker den kalla luften ner 
mot golvet.

Varm luft stiger uppåt. Om du har badat bastu, 
har du säkert märkt att det är varmast på bänken 
som är längst upp i bastun. 

När en luftballong ska lyfta, värmer man 
luften inne i ballongen. Den varma luften rör sig 
uppåt, och efter en stund lyfter hela ballongen. 

Du kan själv pröva att göra en pappersmobil. 
Häng den ovanför ett element. Vad händer, när 
den varma luften stiger?
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Det står där-frågor

Exempel: Är det varm eller kall luft som stiger uppåt? 
Svar: Det är varm luft som stiger uppåt. 

Nu ska du hitta på en egen fråga som har svar direkt i texten.

Tänk efter och leta-frågor

Läs texten noga, titta på bilden och tänk efter.   

Fråga: Vad händer med pappersmobilen ovanför elementet?

Svar: 

Svaret finns bara hos dig-fråga

Kan du ge exempel på när du känt att varm luft stiger uppåt?
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Namn  Ställ egna frågor

Kall och varm luft
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Ställ egna frågor (åk 4–6)

När du har läst en text kan du ställa frågor på innehållet.  
Det finns olika typer av frågor:

1. Det står där-frågor, svaret finns direkt på ett ställe i texten.

2. Tänk efter och leta-frågor, du måste leta i texten och kanske lägga ihop  
flera fakta för att hitta svaret.

3. Svaret finns bara hos mig-frågor, du kan svara utifrån vad du själv vet,  
tankar och känslor.

Var det svårt att förstå? Vi provar med den här texten!
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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. 
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Det står där-frågor

Exempel: Vad kan man använda för att få saftkräm av saft? 
Svar: potatismjöl

Nu ska du hitta på två frågor till som har svar direkt i texten.

Tänk efter och leta-frågor

Här är en fråga som gör att du måste läsa texten noga och tänka efter.  
Kan du svara på frågan?  

Fråga: Varför blir det klumpar i krämen om Sarah slutar att vispa?

Svar: 

Svaret finns bara hos dig-fråga

Ge exempel på kemiska reaktioner som du själv sett eller varit med om i köket.
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Namn  Ställ egna frågor

Kemiska reaktioner
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Se mönster i texter
I faktatexter använder författaren olika sätt att skriva för att förklara olika saker. 
Man brukar säga att det finns mönster i texten. Mönstren hjälper dig att förstå  
vad texten handlar om. Här är några mönster som du kan hitta i en faktatext:

Lista eller uppräkningar, innehåller ord som visar att det är en lista.  
Det kan vara orden: till exempel, först, nästa och till sist.  
Listor kan också ha punkter eller siffror.

Tidsordningar, text som ordnas efter tid kan innehålla orden: först,  
sedan, till slut, eller vara ordnade med siffror.

Jämförelser/ kontraster, när man jämför eller vill visa olikheter kan  
man till exempel använda orden: lika, olika, förr, nu, tvärtom, i stället,  
men också, jämfört med, på samma sätt som, trots att, däremot. 

Kedjor av orsak och verkan, när man vill förklara varför något händer 
kan man använda orden: därför, det beror på, på grund av, alltså,  
en förklaring till det är. 
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Leta mönster i texten

Mönster Bok och sida Exempel på ord eller mening

Namn  

Lista eller uppräkningar, 
till exempel, först, nästa och 
till sist eller punkter eller 
siffror

Läs texten på sidan  i 

Läs texten och leta efter mönster. Fyll i tabellen. Du kanske hittar ett eller flera  
av mönstren i just den här texten.

Tidsordningar,  
först, sedan, till slut,  
eller siffror

Jämförelser / kontraster,  
lika, olika, förr- nu, tvärtom, 
i stället, men också, jämfört 
med, på samma sätt som, 
trots att, däremot

Kedjor av orsak och verkan, 
(varför något händer),  
därför, det beror på, 
på grund av, alltså, en  
förklaring till det är
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Tänka högt-protokoll
Samarbeta två och två. En läser och en antecknar.

1. Du som antecknar gör ett kryss varje gång  
du ser att din kamrat stannar upp i sin läsning  
och tänker.

2. Låt din kamrat kort berätta vad texten handlar om. 
Texten handlade om:

3. Fråga varför din kamrat stannade upp under läsningen.  
Var det något som din kamrat inte förstod?  
Var det något som var viktigt att fundera över?

4. Byt roller så att den som läste får titta och anteckna. 

Fundera 

• Blev det lika många kryss?

• Varför är det bra att stanna upp ibland?

• Varför blir det fler eller färre kryss vid läsning av olika slags texter?

Namn  

Bok  

Namn  
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Skriv olika frågor till texten

Läs texten på sidan  i 

Skriv frågor till texten. Be en kamrat att svara på dina frågor.

1. Det står där-frågor, svaret finns direkt på ett ställe i texten.

2. Tänk efter och leta-frågor, du måste leta i texten och kanske lägga ihop  
flera fakta för att hitta svaret.

3. Svaret finns bara hos mig-frågor, du kan svara utifrån dina egna erfarenheter,  
tankar och känslor.
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Jag kan läsa och förstå faktatexter
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Namn  

Före läsningen
Jag försöker ta reda på vad texten handlar om,         
genom att till exempel läsa inledning och rubriker.

Jag försöker ta reda på om det finns viktig information          
i texten som jag ska läsa extra noga.

Under läsningen
Jag försöker se hur olika delar i texten hör ihop med varandra         
för att förstå vad hela texten handlar om. Jag tittar till exempel  
på bilderna och läser bildtexterna och funderar över hur de  
hjälper mig att förstå texten.

Jag använder det jag redan vet för att förstå texten och för att kunna          
ställa hypoteser och kunna förutsäga vad texten handlar om. 

Jag är hela tiden beredd att ändra mina förutsägelser under läsningen.        

Jag försöker göra inferenser (läsa mellan raderna) för att hitta          
information som inte direkt står i texten men som är nödvändig  
för att förstå texten.

Jag försöker resonera mig fram vad ett okänt ord betyder eller slår upp          
ordet i registret eller går till en ordbok.

Jag använder strategier för att komma ihåg innehållet, t ex genom          
att stryka under eller markera nyckelord eller fraser, repetera för  
mig själv sådana ord och fraser, göra anteckningar, försöka visualisera  
(se för sin inre syn), sammanfatta, uttrycka med egna ord, ställa frågor.

Jag upptäcker när jag inte förstår och funderar på hur jag ska göra          
för att förstå det jag läser.

Efter läsningen
Jag kan diskutera om det som står är rätt, om det är sant, om det är           
viktigt för mig.

Jag förstår att någon eller några har skrivit texten och undrar ibland           
vad författaren egentligen menar och varför författaren har skrivit  
just så. w
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