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Jag har jobbat som lärare i grundskolan i 17 år. De 
första tio åren av mitt yrkesliv jobbade jag som 
klasslärare på en F–6 skola i ett socioekonomiskt 
blandat upptagningsområde. Skolan hade en 
relativt stor andel fl erspråkiga elever och sedan 
några år tillbaka har antalet nyanlända elever också 
ökat, vilket har inneburit nya utmaningar och 
utvecklingsmöjligheter.

Undervisningen av fl erspråkiga elever och 
samarbetet med familjerna var en del av mitt jobb 
som gav mig stor glädje. Jag fi ck lära mig mycket 
om olika kulturer, sätt att leva och olika perspektiv 
på tillvaron. Men oft a kände jag mig frustrerad 
och otillräcklig då jag märkte att min undervisning 
inte alltid räckte till för att eleverna skulle utveckla 
ett språk med djup och bredd. Jag hade en stark 
känsla av att vilja utnyttja elevernas modersmål och 
förförståelse på ett bättre sätt, men jag hade inte 
riktigt verktygen. När jag så fi ck chansen att börja 
läsa svenska som andraspråk tog jag tillfället i akt, 
något som jag inte ångrat en sekund. 

Nu undervisar jag helt och hållet i ämnet svenska 
som andraspråk och månar om att elever som har 
behov av den undervisningen ska få det fullt ut.  

Sara Persson, författare

hjärtathos@frksarapersson

Min blogg hjärtathos och andra kontakter 
på sociala medier där jag skriver under 
namnet @frksarapersson, har gett mig en 
förståelse för att fl era lärare som tar emot 
nyanlända elever eft erfrågar information, 
undervisningsråd och konkreta 
lektionstips. 

I den här foldern har jag plockat ut 
lite konkreta lektionstips som passar 
för undervisning i samband med fakta-
läsning.

Flerspråkiga elevers 
möten med faktatexter

Min blogg

Läs mer om Saras arbete med nyanlända 
elever i boken Input/Nyanlända elever – 
undervisning, mottagande och flerspråkighet, 
Natur & Kultur.

Sara Persson

Nyanlända 
 elever

– undervisning, mottagande och flerspråkighet

För nyanlända elever.indd   2 2017-07-10   14:59



Före läsningen
Bildpromenad

VÖL-protokoll

Hitta ledtrådar

Berätta muntligt

Förbered läsningen
Läraranalys – Ta hjälp av tolk 

Planera stöttningen

Sid 6--7

Under läsningen
Högläsning

Visa ordförståelsestrategier

Ställa egna frågor till texten

Se återkommande mönster

Expertordlista

Använd lärarhandledningen

Sid 8--11

Efter läsningen
Sammanfatta tillsammans

Sant och falskt

Sönderklippt text

Lucktext

Venndiagram

Skriv egna meningar

Slutför VÖL- protokoll

Skriv egna frågor

Sid 12--15

INNEHÅLL

Sid 4–5

Sid 16Fortsatt läsning om PULS
Se omslagets baksida

För nyanlända elever.indd   3 2017-07-10   14:59



6

Förbered läsningen

4

Vattnets kretslopp
Vattnet som finns på jorden har funnits här sedan jorden skapades. 
Det kommer inget nytt vatten hit och inget vatten försvinner. 
I stället är det samma vatten som går runt, runt. 

1. Solens strålar värmer 
jordens yta. Hav och sjöar 
värms upp och då bildas 
vattenånga. Ångan stiger 
uppåt.

2. Högre upp är luften kallare. 
Då kyls vattenångan av och blir 
till små vattendroppar – den 
kondenserar. Då bildas moln.

3. När dropparna i molnen 
blir för stora och tunga, 
faller de ner som regn 
eller snö.

4. En del av regnet som faller på marken tas upp av växter, och 
en del rinner ut i bäckar, åar och älvar och hamnar så småning-
om i havet. En annan del av regnet sipprar ner i jorden mot  
grundvattnet, som också rör sig mycket långsamt mot havet.

Föroreningar 
Både luft och vatten flyttar sig långa sträckor över jorden. 
De ämnen som finns i luften och vattnet följer med. På så sätt 
kan föroreningar spridas från en plats på jorden till andra ställen. 

I detta kretslopp renas vattnet, men det förorenas lätt igen. 
Luftföroreningar släpper ifrån sig ämnen som smutsar ner regnet, 
som i sin tur smutsar ner marken eller sjöarna när det faller ner. 
Då blir både marken och sjöarna förstörda, och växter, djur och 
människor tar skada. 

24

Om du låter eleven peka på 
en bild samtidigt som hen 
berättar muntligt, märker du 
om det finns förkunskaper.

Tips!

Förbered läsningen
Läraranalys 
Ta reda på elevernas förförståelse och tankar 
inom det aktuella ämnesområdet.

Försök besvara följande  frågor:

• Vad kan de redan?

• Vad förstår de?

• Vad tänker de?

• Vad undrar de?
Börja med att välja ut ett eller ett par centrala
begrepp eller ord inom ämnesområdet och ta
reda på vad de heter på elevernas modersmål
eller tidigare skolspråk. Det kan du göra med
hjälp av studiehandledare, tolk, lärarkollegor
på nätet eller digitala översättningsverktyg.

Presentera begreppen och be eleverna att 
berätta allt vad de vet om dem. Elever som 
inte behärskar så mycket svenska kan få 
berätta på sitt starkaste språk, gärna till en 
bild. Det kan göras muntligt eller skrift ligt. 

Om du låter eleven peka på en bild 
samtidigt som hen berättar muntligt, märker 
du om det fi nns förkunskaper.

Förbered läsningen
Ta hjälp av tolk
Om du har möjlighet kan du låta en 
studiehandledare eller tolk vara med 
och översätta. En annan möjlighet är 
att en elev med samma modersmål, 
men med mer utvecklad svenska, är 
med och förmedlar vad kamraten 
berättar. Om ingen av dessa varianter 
är möjliga, kom ihåg att det ändå 
är värdefullt att låta eleven få sätta 
ord på sina kunskaper inför läraren. 
Det innebär en stor bekräft else, 
samtidigt som eleven aktiverar sina 
förkunskaper. 

Elever som kan skriva på moders- 
målet, kan få skriva ner sina för- 
kunskaper även om det svenska 
språket ännu inte räcker till. Sedan 
kan du låta eleven berätta muntligt 
vad det står och samtidigt peka på 
bilder. 

Hjälp av översättningsverktyg
En annan möjlighet är att eleven får 
försöka översätta texten till svenska 
med hjälp av översättningsverktyg 
eller samarbete med en fl erspråkig 
kamrat. Kanske fi nns det möjlighet 
att eleven tar med sig texten till 
studiehandledaren eller moders- 
målsläraren och översätter den där.

eller snö.

 En del av regnet som faller på marken tas upp av växter, och 
en del rinner ut i bäckar, åar och älvar och hamnar så småning-
om i havet. En annan del av regnet sipprar ner i jorden mot  om i havet. En annan del av regnet sipprar ner i jorden mot  
grundvattnet, som också rör sig mycket långsamt mot havet.

Både luft och vatten flyttar sig långa sträckor över jorden. 
De ämnen som finns i luften och vattnet följer med. På så sätt 
kan föroreningar spridas från en plats på jorden till andra ställen. 

I detta kretslopp renas vattnet, men det förorenas lätt igen. 
Luftföroreningar släpper ifrån sig ämnen som smutsar ner regnet, 
som i sin tur smutsar ner marken eller sjöarna när det faller ner. 
Då blir både marken och sjöarna förstörda, och växter, djur och 
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Planera stöttningen
Planera vilken stöttning du ska ge till dina 
elever för att de ska kunna förstå och lära sig 
det aktuella ämnesinnehållet.

Stöttning är inte det samma som särskilt 
stöd. Stöttning är mer att likna vid en tillfällig 
”byggnadsställning” som läraren skapar till 
eleven i sy� e att eleven ska kunna ta del av 
undervisning som hen är kognitivt, men 
inte språkligt, redo för. Stöttningen har 
även som sy� e att ge eleven strategier för att 
alltmer självständigt kunna klara liknande 
inlärningssituationer längre fram. Stöttningen 
bör vara varierad och individuellt anpassad. 
Samtidigt får man ge akt på att man inte ger 
mer stöttning än vad eleven just nu behöver.

• Visuell stöttning kan vara att använda bilder
eller föremål på olika sätt för att förtydliga
och konkretisera. Beroende på ämne kan
det till exempel vara modeller, kartor,
diagram eller foton. Det är värdefullt att
i förväg planera på vilket sätt läromedlets
bilder kan vara en del av stöttningen och
hur man ska visa eleverna på vilket sätt text
och bild samspelar.

• Stöttande samtal är en viktig del
av undervisningen för att eleven ska
förstå olika ämnestexter. I samtalet
kan du uppmuntra elevens försök till
kommunikation och förståelse. Du kan
också vidareutveckla elevens svar genom
att förtydliga och omformulera. Exempelvis
när eleven svarar rätt, men använder ett
vardagligt språk, kan du upprepa elevens
svar men använda mer ämnesadekvata ord.

• Skri� lig stöttning kan vara begreppslistor,
checklistor och skrivmallar. Förklaringarna
på begreppsordlistorna kan vara på svenska

eller på elevernas modersmål, men också i
form av skisser och bilder.

• Fysisk stöttning kan vara gester,
kroppsspråk och tydliga ansiktsuttryck. Det
kan också vara att göra saker tillsammans
med eleverna och genomföra någonting
praktiskt innan man börjar läsa om det.

• Kamratstöttning kan innebära att eleverna
får lösa uppgi� er tillsammans i av läraren
anvisade grupper. Man kan välja att sätta
samman elever som har samma modersmål
i samma grupp. Man kan också sätta
samman elever som alla har en ganska
utvecklad engelska, men olika modersmål.
Genom att låta eleverna samtala och
interagera med varandra kan � er lära sig
mer. Kamratstöttning kan också innebära
att elever på sina olika språk får hjälpas
åt att återberätta vad läraren gått igenom.
Elever kan också få hjälpa, förklara och visa
för varandra.

• Tiden som stöttningsaspekt innebär att
läraren förlänger betänketiden något, så att
alla elever hinner tänka e� er och formulera
ett svar. Det kan också innebära att en elev
som inte kan eller vill svara, får lyssna på
vad tre kompisar svarar och sedan välja
det bästa svaret av dem. Det bör vara
godtagbart att svara samma som en kompis,
bara man säger det själv.

• Stöttning i ordförståelse är mycket viktigt
för att eleven ska kunna bli en allt mer
självständig läsare. Eleven behöver lära sig
uppmärksamma exempelvis sammansatta
ord, pluraländelser, pre� x och su�  x.

5
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Bildpromenad  
Att välja ut en av bilderna som tillhör texten och göra 
en gemensam bildpromenad innan läsningen aktiverar 
elevernas förförståelse samtidigt som det hjälper dig att få 
syn på vad de redan kan och vad de ännu inte kan. Det ger 
dig också tillfälle att föra in ord och begrepp som kommer att 
underlätta läsningen. 

Bildpromenaden börjar med att ni alla tillsammans 
benämner vad ni ser på bilden. ”Jag ser hjärtat.” När 
elever vill benämna något som de inte har det svenska ordet 
för, får de peka på bilden och benämna på sitt modersmål. 
Du bekräftar genom att säga ”Ja, du ser ett hjärta.” och så 
upprepar eleven på svenska. Detta kan man arbeta med en 
lång stund och alla elever får komma till tals fl era gånger. 
Eft er detta går man över till att säga meningar som handlar 
om vad man tänker eller tror utifrån bilden. ”Jag tror att 
blodet går in och ut i hjärtat.” 

Slutligen kan bildpromenaden avslutas med att man 
tillsammans drar slutsatser om vad texten kommer att 
handla om utifrån bilden och de gemensamma refl exionerna. 

Före läsningen

6

VÖL-protokoll
En bildpromenad kan gärna kombineras med 
att lärare och elever tillsammans skapar ett 
VÖL-protokoll, som visar vad eleverna redan 
Vet, vad de Önskar lära och där man eft er 
läsningen kan föra in vad de har Lärt. 

Varje elev kan också fylla i ett individuellt 
VÖL-protokoll.

Kopieringsunderlag finns på nok.se/puls

En bildpromenad kan gärna kombineras med 
att lärare och elever tillsammans skapar ett 
VÖL-protokoll, som visar vad eleverna redan 

Varje elev kan också fylla i ett individuellt 

Kopieringsunderlag © 2017 Natur & Kultur PULS Flerspråkiga elevers möten med faktatexter, ISBN 978-91-27-45174-2  

 

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  

w
w
w
.n
o
k.se/p

u
ls

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

Bildpromenad  
Att välja ut en av bilderna som tillhör texten och göra 
en gemensam bildpromenad innan läsningen aktiverar 
elevernas förförståelse samtidigt som det hjälper dig att få 
syn på vad de redan kan och vad de ännu inte kan. Det ger 
dig också tillfälle att föra in ord och begrepp som kommer att 
underlätta läsningen. 

benämner vad ni ser på bilden
elever vill benämna något som de inte har det svenska ordet 
för, får de peka på bilden och benämna på sitt modersmål. 
Du
upprepar eleven på svenska. Detta kan man arbeta med en 
lång stund och alla elever får komma till tals fl era gånger. 
Eft er detta går man över till att 

Blodets vägar
Kan du känna att ditt hjärta slår? Varje gång du 

känner ett slag, pumpas blod ut till blodkärlen. De är 

enkelriktade vägar som blodet använder, när det ska  

ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat igen.

Hur går blodet?

Från hjärtat forsar blodet först i stora och kraftiga 

blodkärl. De kallas pulsådror eller artärer och är som ett 

slags motorvägar. Undan för undan delas artärerna i fler 

och fler mindre vägar. De allra minsta kallas kapillärer. 

Kapillärerna är mycket små och deras väggar är 

nästan otroligt tunna, cirka en hundradels millimeter. 

Eftersom väggarna är så tunna, kan syret och näringen 

lämna blodet och komma in i cellerna som ligger intill.

Cellerna släpper i stället ifrån sig koldioxid och  

annat som de inte behöver. De ämnena åker igenom 

väggen ut till kapillären och tas upp i blodet.

Nu ska blodet tillbaka till hjärtat igen. På vägen dit  

går kapillärerna ihop till större och större blodkärl,  

som kallas vener.
Men hur kan blodet rinna uppåt från fötterna?  

Jo, det är bland annat musklerna runt venerna som 

hjälper till att pressa tillbaka blodet mot hjärtat.  

Inne i venerna finns dessutom små klaffar. De stänger 

till blodkärlen allteftersom, så att blodet inte kan rinna 

baklänges.

Från hjärtat går artärer ut i kroppen. Tillbaka till hjärtat  

går vener. På bilden är blodet i artärerna rött. I venerna  

är det blått. I verkligheten är allt blod rött. Blod med mera 

syre är lite rödare än blod med mindre syre.

Den största artären, aortan eller stora kroppspulsådern, 

går genom hela bröstkorgen och magen. Undan för undan 

grenar den upp sig i flera kärl som går till huvudet, magen, 

armarna och benen.

hjärtat

 aortan

   artär 

 ven

kapillär

30

Bildpromenaden börjar med att ni 

alla tillsammans benämner vad ni 

ser på bilden. ”Jag ser hjärtat.”
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Använd kopierings-
underlagen Ledtrådar 
och bevis från nok.se/puls. 
Visa det gärna på storskärm 
och öva tillsammans på att 
dra slutsatser om textens 
handling genom att leta 
ledtrådar.

Använd kopierings-
underlagen Ledtrådar 
och bevis från nok.se/puls. 
Visa det gärna på storskärm 
och öva tillsammans på att 
dra slutsatser om textens 
handling genom att leta 
ledtrådar.

              Hitta ledtrådar
Visa på faktaböckers struktur genom att 
tillsammans titta på och samtala om:

Vad berättar rubrikerna om innehållet? 
Visa på bokens titel, kapitlets rubrik och dess 
mellanrubriker.

Vilka funktioner har de olika delarna i en 
faktatext?
Visa på ingress, bildtext, faktaruta, berättande text etc.

Vilka syften har olika bilder? 
Peka på bilder som förmedlar känsla, förklarar 
samband, eller är exempel på textens innehåll. 

Tips!

Den här texten 
handlar om…

Berätta muntligt
Innan ni tar er an uppgift en att läsa den aktuella faktatexten tillsammans 
kan det vara bra att berätta muntligt för eleverna vad texten handlar om. 
Du kan gärna ”läsberätta” innehållet samtidigt som du visar vilken sida 
du berättar om. Om du har tillgång till den interaktiva PULS-boken visar 
du sidorna du ”läsberättar” på tavlan, annars kan eleverna ha den tryckta 
boken framför sig.
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Visa på ordförståelsestrategier
Tänk högt inför dina elever och visa hur du går 
till väga för att förstå när du stöter på okända ord 
och begrepp: 

• Läs klart hela stycket för att se hur mycket hjälp 
du kan få av sammanhanget. 

• Läs om stycket en gång till. 

• Fundera över ordets funktion; t.ex. om det är 
ett verb eller ett substantiv. 

• Känner du till några ord som påminner om detta? 

• Är det ett sammansatt ord? Vad betyder den sista 
delen, som oftast är den betydelsebärande?

• Finns det någon ordlista till kapitlet?

• Kan jag fråga en kamrat om ordets betydelse? 
Hur värderar jag svaret?

Under läsningen

Högläsning
Genom alla aktiviteter ni har gjort tillsammans är 
eleverna nu förberedda på att börja läsningen. Det 
behöver dock inte innebära att var och en läser 
enskilt. Många, såväl första- som andraspråkselever, är 
betjänta av att läraren högläser, medan de själva följer 
med i texten. Vad som absolut inte är gynnsamt är så kallad stafettläsning, där eleverna 
högläser ett stycke var. (Westlund i Flerspråkighet som resurs, 2016,  Kindenberg 
red.) Fokus hamnar då på aktuell elevs avkodningsförmåga samt den eventuella egna 
nervositeten, istället för på ämnesinnehållet.

Hm, det här förstår inte 
jag. Jag provar att läsa 
stycket en gång till.
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Ställa egna frågor till texten
Visa eleverna hur du själv arbetar med att förstå en ny text 
genom att stanna upp och ställa frågor till texten. Exempel 
på frågor:
• Vad handlar det här stycket om?

• Vad var det viktigaste i det här stycket?

• Finns det ord jag inte förstår? Och vad gör jag då?

• Har jag läst eller hört talas om något liknande tidigare?

• Behöver jag ta reda på mer? 

• Vad tror jag att nästa stycke kommer att handla om?

När du har modellerat detta ett antal gånger, kan du successivt 
lämna över allt mer ansvar till eleverna genom att de får 
diskutera frågor som dessa i grupper. Kom ihåg att upp -
muntra eleverna att använda alla sina språk för att tänka 
och uttrycka sig.

Se återkommande mönster
Att vara medveten om strukturer och mönster som är vanligt 
förekommande i   fakta texter hjälper eleverna att se och förstå 
sammanhang i texterna. Leta tillsammans eft er exempelvis:
Listor med uppräkningar (t.ex. först, nästa, slutligen)

Tidsordningar (t.ex. först, nu, sedan, efter det) 

Jämförelser/kontraster (t.ex. förr – nu, tvärtom, istället)

Kedjor av orsak och verkan

Nominaliseringar (dvs substantiv som har bildats av verb eller adjektiv. 
Ex: produktion från producera, livslängd från att leva länge)

Använd kopieringsunderlagen Ledtrådar och bevis från nok.se/puls. 

Behöver jag ta 
reda på mer? 

Tips!

Visa det gärna 
på storskärm och 
öva tillsammans.
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Under läsningen

10

Expertordlista 
Det är viktigt att du som lärare funderar 
över vad som är svåra eller obekanta 
ord för dina elever. Oft a är det inte de 
ämnesspecifi ka orden (t ex levnadsmiljö, 
föda) som bereder störst svårigheter, utan 
de icke ämnesspecifi ka orden (t ex framför 
allt, även).  Förklaringarna kan vara 
översättningar till elevernas modersmål, 
omskrivningar på svenska, grammatiska 
förklaringar eller skisser/bilder.

Under läsningen

Det är viktigt att du som lärare funderar 

ämnesspecifi ka orden (t ex levnadsmiljö, 
föda) som bereder störst svårigheter, utan 
de icke ämnesspecifi ka orden (t ex framför 

översättningar till elevernas modersmål, 
omskrivningar på svenska, grammatiska 

Vi skapar 
Expertordlista 
tillsammans. 
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Använd lärarhandledningen
Till varje kapitel fi nns i lärarhandledningen listor på ord som det kan vara 
viktigt för dig som har andraspråkselever att undervisa om. Det är:

• Sammansättningar/sammansatta ord. Visa dina elever hur man kan dela upp ord
och att det oftast är den sista delen som är betydelsebärande.

• Partikelverb och avledningar ser ut som små språkliga skillnader, men ger stor
skillnad i betydelse och är därför viktiga att uppmärksamma eleverna på.

• Idiomatiska uttryck går ofta inte att översätta ordagrant. Det är betydelsefullt för
eleverna att de lär sig att identifiera sådana uttryck, så att de inte blir störda i sin
förståelse.

• Homonymer har svenska språket en stor uppsättning av och det behöver
eleverna bli medvetna om. På så sätt kan de reagera om en översättning blir
tokig och tänka att det måste finnas ytterligare betydelser.

• Övriga. Här återfinns ord som kan vara lämpliga att ha med på er Expertordlista.

Texten ”trädets krona” kan ge olika bilder i läsarens huvud.
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Efter läsningen

Sant och falskt
I denna övning får eleverna sortera ett 
antal påståenden om innehållet i texten 
i kategorierna Sant och Falskt. Denna 
övning är lämplig att jobba med enligt EPA-
modellen, det vill säga först Enskilt, sedan 
Parvis och slutligen Alla.

övning är lämplig att jobba med enligt EPA-
modellen, det vill säga först Enskilt, sedan 

Sammanfatta tillsammans
Eft er läsningen sammanfattar ni muntligt vad texten handlar om. Anteckna under 
tiden elevernas förslag i två kolumner med rubrikerna Viktigt och Ovidkommande. 
Diskutera med eleverna och förklara hur du tänker när du väljer kolumn. 
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Sönderklippt text
Klipp isär texten i lämpliga bitar, exempelvis i avsnitt eller stycken. Låt rubriker och 
underrubriker bli egna lappar. Låt sedan eleverna försöka återkonstruera texten. 

Tips!

13

Lucktext
Välj ett avsnitt ur kapitlet och tag bort några 
viktiga ord. Det kan vara såväl ämnesspecifi ka 
som icke ämnesspecifi ka ord. Visa om möjligt 
texten på tavlan och fyll i orden som saknas 
tillsammans. Låt eleverna motivera sina förslag 
och diskutera möjliga böjningar av ordet.

viktiga ord. Det kan vara såväl ämnesspecifi ka 
som icke ämnesspecifi ka ord. Visa om möjligt 

tillsammans. Låt eleverna motivera sina förslag 

Tips!Tips!

Även denna övning är 
lämplig att jobba med 
enligt EPA-modellen.

Så här böjer man…
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Venndiagram
Gör ett Venndiagram tillsammans. Du ritar och skriver på tavlan och eleverna får 
komma med förslag på påståenden om två begrepp från texten som du vill belysa. Så 
småningom kommer eleverna att klara att göra Venndiagram på egen hand. Jämför 
sedan med varandra i helgrupp. 

Kopieringsunderlag finns på nok.se/puls

Efter läsningen

söndag

Jesus är Guds son
Bibeln

Man kan be när 
som helst                                                                                                                         

En enda gud

Jesus
Helig bok

Ber till Gud

Hjälpa fattiga

fredag
Muhammed 

var en profet
Jesus var en profet

Koranen
Man ber fem 

gånger om dagen

Venndiagram

Olika Olika

Lika

Kopieringsunderlag © 2017 Natur & Kultur PULS Flerspråkiga elevers möten med faktatexter, ISBN 978-91-27-45174-2

Kristendom och Islam

no
k.

se
/p

ul
s
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Skriv egna frågor
Låt eleverna skriva frågor till texten som 
ni sedan använder i t ex en frågesport, en 
tipspromenad eller ett prov. Frågorna kan 
utgå från Venndiagram, de egna meningarna 
eller VÖL-protokoll. Eleverna kan gärna 
samarbeta två och två. Uppmuntra dina 
elever att om möjligt skriva frågorna på både 
svenska och modersmålet.

Skriv egna frågor
Låt eleverna skriva frågor till texten som 
ni sedan använder i t ex en frågesport, en 
tipspromenad eller ett prov. Frågorna kan 
utgå från Venndiagram, de egna meningarna 
eller VÖL-protokoll. Eleverna kan gärna 
samarbeta två och två. Uppmuntra dina 
elever att om möjligt skriva frågorna på både 
svenska och modersmålet.

15

Skriv egna meningar
Skriv egna meningar med orden från 
Expertordlistan. Modellera tydligt först, så 
att eleverna förstår syft et med övningen. 
Visa eleverna att man ibland behöver böja 
orden för att det ska bli korrekta meningar.

Slutför VÖL-protokoll
Låt eleverna enskilt fundera på vad de lärt sig av att läsa texten och fylla i sista kolumnen 
i VÖL-protokollet. Uppmana eleverna att observera vad de lärt både kunskapsmässigt 
och språkligt. Gå sedan igenom VÖL-protokollen gemensamt och låt eleverna berätta 
vad de lärt. Slutligen får alla chansen att ytterligare fylla på sina individuella protokoll.
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I den här foldern får du praktiska tips på hur du i 
ditt klassrum kan arbeta med fl erspråkiga elevers 
möten med faktatexter. Elevmaterial som hör till 
fi nns att skriva ut gratis från nok.se/puls. 

I foldrarna Läs och förstå faktatexter och Granska 
och förstå källor får du fl er tips på minilektioner.

978-91-27-45174-2

I den här foldern får du praktiska tips på hur du i 
ditt klassrum kan arbeta med fl erspråkiga elevers 

Lärartips med PULS
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Natur & Kultur  Order: 08-657 95 00  Kundservice: 08-453 87 00  nok.se  info@nok.se    

Åk 4–6

Faktaböcker för åk 4-6

Beställ alla PULS-foldrarna på nok.se/puls
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GRUNDBOK

Biologi

Gitten Skiöld • Kerstin Wallander
Berth Belfrage • Lennart Enwall 

Fysik och 
kemi

GRUNDBOK

Sta� an Sjöberg • Birgitta Öberg

Historia
GRUNDBOK

Per Lindberg • Göran Körner
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SVERIGE

Geografi
SVERIGE

Geografi
GRUNDBOK

Ingrid Åsgård •  Katarina Olsson

SVERIGESVERIGE
SVERIGE
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GRUNDBOK

Samhälls

Anna-Lena Stålnacke

Religion
GRUNDBOK

Marianne Abrahamsson

Teknik
GRUNDBOK

Staff an SjöbergStaff an Sjöberg

PULS – Allt för NO, SO och teknik

Åk 1–3

HISTORISKA 
källor om barn

Anna Götlind

Miljöboken

ISBN 978-91-27-45031-8

9 7 8 9 1 2 7 4 5 0 3 1 8

Anna Froster

Läs mer om några av de djur och växter som finns

med i PULS Miljöboken.

I den här boken förklarar författaren Anna Froster
olika miljöproblem på ett enkelt sätt. Om man
förstår hur allt hänger ihop är det också lättare
att göra något själv och tillsammans med andra.

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Läs mer om natur-
typer i Puls Biologi
4–6 Naturen.

GRUNDBOK

Biologi
NATURENNATURENNATUREN

Roger Olssson • Berth Belfrage

I PULS Biologi Djur i världen berättar författaren och naturfotografen

Jan Pedersen om hundra olika djur i världen. En del av djuren är mycket

vanliga och kända och lever nära oss människor, medan andra djur

är mer okända och lever i mer otillgängliga naturtyper.

      Du får bland annat veta mer om hur djuren ser ut, vad de äter,

boplatser, parning och ungar.

      Boken är indelad i naturtyper. I varje naturtyp finns fakta om några

djur som lever där. Du kan lätt hitta det djur som du vill läsa om med

hjälp av innehållsförteckningen eller registret.

Jan Pedersen

FAKTABOK

Djur i
världen

För mer information om PULS se www.nok.se/puls
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