
 

Språk- och kunskapsutvecklande
arbete
Modulen reviderades december 2019.

Den här modulen tar upp vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbete kan innebära
i gymnasieskolans olika ämnen. I fokus står elevernas aktiva språkanvändning som ett
redskap för att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor. Det finns också många
förslag på hur ni kan planera en undervisning som stärker förutsättningarna för att
elevernas lyssnande, samtalande, läsande och skrivande ska leda till lärande i era
ämnen.

Modulen inleds med det språk- och kunskapsutvecklande uppdraget, därefter
följer artiklar som handlar om hur ni genom utforskande samtal, läsande och
skrivande kan utveckla elevernas ämneskunskaper och ämnesspråk. I modulens
undervisningsaktiviteter får ni möjlighet att pröva olika sätt att utforma, stötta och följa
upp elevernas språkanvändning.

Målgrupp: Gymnasielärare i alla ämnen
Modulen är framtagen av Malmö universitet.
Vetenskaplig ledare: Maria Kouns

Modulen består av följande delar:

1. Språkanvändning, undervisning och lärande
2. Samtalande i mindre grupper
3. Att bearbeta text – före läsandet
4. Att bearbeta text – under läsandet
5. Att bearbeta text – efter läsandet
6. Att arbeta med digitala och multimodala texter
7. Att skriva texter i ämnet
8. Att planera för elevers språkanvändning
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Del 3. Att bearbeta text – före
läsandet
Syftet med denna del är att öka medvetenheten om ämnestexters utmärkande drag
och att erbjuda didaktiska redskap för att stötta elever inför möten med texter i olika
ämnen.  I artikeln beskrivs olika textstrukturer och hur ni som lärare kan förbereda
arbetet med de egna ämnestexterna. Det finns också förslag på klassrumsaktiviteter
som kan fungera som stöttning för eleverna inför deras läsande.

I undervisningsaktiviteten får ni möjlighet att tillsammans med eleverna pröva att
bygga förförståelse för en ämnestext genom att titta på ämnesinnehåll, textstrukturer
och språk. 

Del 3: Moment A – individuell förberedelse
Ta del av materialet. För gärna anteckningar som underlag för diskussionen i moment
B.

Läs
Läs artikeln "Att bearbeta text – före läsandet". Den tar upp ämnestexters utmärkande
drag och visar på didaktiska redskap för att stötta elever inför möten med texter i olika
ämnen.

Se film
Se filmen ”Före läsandet i historieämnet”. Där möter vi en lärare som förbereder sina
elever inför läsandet av en populärvetenskaplig text. 

Material
Att bearbeta text – före läsandet
Yvonne Hallesson, Pia Visén

Före läsandet i historieämnet
Filformatet kan inte skrivas ut
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Modul: Språk- och kunskapsutvecklande arbete 
Del 3: Att bearbeta text – före läsandet 

 

Att bearbeta text – före läsandet 

Yvonne Hallesson, Uppsala universitet & Pia Visén, Stockholms universitet 

För att elever ska klara av att läsa ämnestexter behöver de vara väl förberedda inför 

läsandet. De behöver ha relevanta förkunskaper om både språket och ämnesinnehållet i 

texten, och vara medvetna om vad det är för slags text och hur den är uppbyggd. Att elever 

stöttas inför textläsandet är därför en viktig förutsättning för ett lyckosamt läsande. Hur 

stöttningen utformas beror dock på elevgruppen, texten och syftet med läsandet. För att 

läraren ska kunna stötta elevers läsande är det en förutsättning att hon eller han själv har 

kunskaper om den egna ämnestexten med avseende på språk, innehåll och struktur.  

Den här artikeln handlar om förberedelser inför elevers läsande av ämnestexter. 

Utgångspunkten är tanken på läsande som en process som pågår före, under och efter 

läsandet, och där alla delar är viktiga. Traditionellt sett kanske skolan främst har fokuserat 

på den sista delen i processen, medan delarna före och under läsandet lämnats åt elever att 

själva ansvara för. I ett läsutvecklande arbete kan det emellertid vara viktigt att stötta hela 

läsprocessen, inte minst när det gäller texter som innebär utmaningar för elevgruppen. Det 

kan till exempel vara när texter är språkligt utmanande eller tar upp ämnen som inte 

eleverna känner till sedan tidigare.  

Arbetet med texter och läsande är också viktigt ur ett kompensatoriskt perspektiv. För 

många elever och i många ämnen, exempelvis programgemensamma och programinriktade 

ämnen på yrkesinriktade program, kan just läsandet av ämnestexterna vara tröskeln till en 

fördjupad förståelse i ämnet. Skolans kompensatoriska och demokratiserande uppdrag 

innebär därför bland annat att samtidigt stötta både läs- och kunskapsutveckling hos alla 

elever inklusive elever som inte har svenska som modersmål eller elever som kommer från 

hem där texter och läsande inte är en självklarhet.  

I modulen består de tre delarna i läsprocessen före, under och efter läsandet av separata artiklar 

att arbeta med en i taget. Denna indelning har gjorts för att lärare, tillsammans med sina 

elever, ska ges utrymme och möjlighet att pröva på och utvärdera arbetssätt för varje del i 

processen. Därefter kan man arbeta med läsprocessen i en följd. Lärarens stöd och 

mängden stöttande aktiviteter kan variera beroende på vilken text man ska arbeta med och 

hur självständiga eleverna är som läsare.  

I denna artikel har vi valt att fokusera på två delar av ”före läsandet”, nämligen ”lärarens 

före” och ”elevernas före”, det vill säga både hur lärare kan förbereda arbetet med den egna 

ämnestexten, och hur det didaktiska arbetet inför läsandet kan gå till i undervisningen. 

Artikeln inleds med en beskrivning av ämnestexter och hur texter i olika ämnen kan skilja 

sig åt när det gäller uppbyggnad och språk. Här finns dessutom ett avsnitt om vad som kan 
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göra att texter generellt upplevs som svåra eller lätta, enligt vad forskning har visat. Dessa 

inledande avsnitt syftar till att ämneslärare ska få redskap för att närma sig de egna 

ämnestexterna ur ett textperspektiv. Därefter beskrivs aktiviteter som kan användas i 

klassrummet inför elevers läsande. Begrepp som tas upp i artikeln är bland annat ämnestexter, 

textaktiviteter, förförståelse, förkunskaper, fackspråk, ämnesspråk, nominalisering, läsbarhet och 

textrörlighet. 

Ämnestexter och deras utmärkande drag 

Texter i olika ämnen skiljer sig åt inte bara när det gäller innehåll utan också med avseende 

på språket och hur de är uppbyggda. Texter som förekommer inom ett och samma ämne 

kan dessutom skilja sig åt beroende på vad det är för typ av text. En laborationsinstruktion i 

kemi skiljer sig från lärobokstexter i samma ämne. En byggritning och en lärobok i 

byggteknik skiljer sig när det gäller innehåll, hur texten är uppbyggd och språk.  

Inom ämnet samhällskunskap är texters uppbyggnad och språk olika i tidningsartiklar och 

lärobokstexter, vilka är vanliga typer av texter i det ämnet. För att underlätta ämneslärandet 

är det som lärare viktigt att vara medveten om typiska språkliga strukturer i de egna 

undervisningstexterna. I avsnitten som följer beskrivs hur ämnestexter kan skilja sig åt när 

det gäller uppbyggnad och språkliga drag, och vad forskning visar gör att texter kan 

upplevas som svåra eller lätta. 

Texters uppbyggnad 

Texter byggs upp av ett antal återkommande sätt att språkligt strukturera innehållet. Ett 

begrepp för att beskriva de återkommande språkliga mönster som texter eller olika delar av 

texter byggs upp av är textaktiviteter (Ledin, Holmberg & Wirdenäs, 2007 och Ledin, 

Holmberg, Wirdenäs, & Yassin, 2013), ibland kallade genrer eller basgenrer (se t. ex 

Hallesson & Visén, 2019).  

De olika textaktiviteterna är: instruktion, ställningstagande/åsikt, berättelse, 

återberättelse/återgivande, beskrivning och förklaring. Alla typer av texter byggs upp av en 

eller flera textaktiviteter. I enklare texter används bara en textaktivitet, men i mer komplexa 

texter kombineras olika textaktiviteter i samma text. Ett recept på surdegsbröd kan byggas 

upp enbart av en instruktion, medan en lärobokstext i samhällskunskap kanske byggs upp 

av både en beskrivning av ett land och en förklaring till konsekvensen av dess politiska 

situation. En text i en lärobok om industridesign kan byggas upp av ett återgivande, en 

förklaring och en beskrivning. Textaktiviteterna består av olika steg som en läsare kan lära 

sig att känna igen. En förenklad översikt över textaktiviteterna och deras steg ges i figur 1. 
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Textaktivitet Steg  
i textaktiviteten 

Exempel 

Instruktion  Mål    Så gör du en god frukost. 

Handlingar   Ta fram havregryn, en kastrull, salt, mjölk och 

äppelmos […] 

Resultat   Det är gott, värmande och nyttigt. 

Ställnings-
tagande/ 

Åsikt   

Åsikt                 Att köra bil är farligt. 

Skäl   Det förorenar miljön och dödar människor i 

trafikolyckor. 

Slutkläm    Vi bör stoppa privatbilismen. 

Berättelse Situation/Orientering  Det var en solig dag i Stockholm. I parken flanerade 

människor planlöst. Några ungdomar satt på en filt och 

lyssnade på musik. Lite längre bort skällde några 

hundar. 

Händelseförlopp           Plötsligt kom en stor svart hund springande. Den 

rusade fram mot ungdomarna och morrade ilsket. 

Ungdomarna kastade sig av filten och försökte mota 

bort den ilskna besten. Till slut lyckades de bli av med 

hunden, men då hade en av ungdomarna redan fått en 

rejäl rispa på vänster ben. 

Poäng                             Ungdomarna skulle alltid känna en viss skräck då de såg 

hundar leka i parken. 

Återgivande/ 
Återberättande 

Situation        Vi gjorde ett experiment. 

Händelseförlopp  Först hällde vi vätska i röret. Sedan värmde vi röret. 

Beskrivning  Heltema   Björken är ett lövträd. 

Deltema    Den har stam, grenar, löv. På hösten fäller björken 

löven, men på våren växer det ut nya löv. 

Förklaring  Problem    Om du/ni hör ordet ”skinhead” så tänker ni 

automatiskt på nazister […] 

Utredning    Skinhead-kulturen föddes i England i slutet av 1960-

talet bland arbetarklassungdomar […] 

Slutsats   […] och det har lett till att folk börjat förknippa 

skinheadkulturen med nazism, utan att ha läst på ett 

dugg. 

Figur 1. Textaktiviteter. Baserat på Ledin, Holmberg & Wirdenäs (2007). 

Olika ämnens texter struktureras alltså med hjälp av dessa olika textaktiviteter, som i sin tur 

består av olika steg. En instruktion har exempelvis ett mål, ett antal handlingar och ett resultat. 

En förklaring å andra sidan byggs upp av problem, utredning och slutsats. I många ämnens 

texter finns återberättande/återgivning som används i alla former av referat och 

rapportering.  
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I svenskämnet möter eleverna berättelsen som kanske är skönlitteraturens mest klassiska 

form. Läsaren möter där en orientering, alltså någon/några som befinner sig någonstans, ett 

händelseförlopp, denne någon gör något/råkar ut för något och en slutlig poäng, det löser sig på 

något sätt. Något som skiljer textaktiviteten berättelse från återberättande är att den har en 

slutpoäng av något slag.  

Argumenterande texter som debattartiklar bygger i huvudsak på ett ställningstagande med 

skäl för åsikten och slutkläm, men kan också innehålla exempelvis textaktiviteterna 

beskrivning och förklaring. Texter i exempelvis filosofi kan bygga på textaktiviteten 

ställningstagande där filosofen presenterar sin idé om världen och skälen för dess relevans. 

Nedan följer ett kort exempel från gymnasiets industriprogram. Citatet, som är hämtat ur 

en lärobokstext i svetsteknik och handlar om spänningar, deformationer och den termiska 

cykeln vid svetsning, visar hur texten är uppbyggd av två olika textaktiviteter: 

En beskrivning inleder avsnittet: 

Heltema:  Värmecykeln vid svetsning är en slags chockvärmebehandling av 

svetsen. 

Deltema 1: Svetsning innebär en snabb uppvärmning av svetsförbandet och 

omgivande metall 

Deltema 2:  följt av en snabb avkylning. (Henriksson & Hällman 2009,  

s. 95)  

 

I en beskrivning är stegen alltså att först övergripande beskriva hela företeelsen (heltema). 

Nästa steg är att beskriva företeelsen uppdelad i mindre delar (deltema).  

Texten fortsätter med en annan textaktivitet, en instruktion: 

Mål: I syfte att förhindra en alltför snabb avkylning av svetsförbandet 

efter en svetsning  

Handlingar: så kan vid behov förhöjd arbetstemperatur användas. Om 

svetsförbandet förvärms till exempelvis 200° C innan svetsningen 

påbörjas kommer svetsförbandet att avkylas långsammare 

Resultat: och icke önskvärda härdningsfenomen med sprickrisk kan 

undvikas. (Henriksson & Hällman 2009, s. 95) 

Ett annat exempel på textaktivitet är ur en lärobok i historieämnet där en förklaring ges till 

Stalins terror: 
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Problem: Hur var det möjligt att Stalin och hans anhängare kunde mörda 

och orsaka så många människors död? 

Utredning: Hur man än räknar offren för Stalins folkmord är de 

mångdubbelt fler än nazisternas folkmord på 6 miljoner judar och 

en halv miljon romer. Var det så att ett antal ondskefulla 

kommunister med olika våldsmetoder höll de övriga 

sovjetmedborgarna i schack? Så har historiker tidigare betraktat 

terrorn i Stalins Sovjetunionen. Men det finns idag historiker som 

ser terrorn ur en annan synvinkel. Den ideologiska propagandan 

om ett nytt jämlikt samhälle, ett paradis på jorden som skulle 

skapas av människor i en ny gemenskap, omgav ständigt 

sovjetmedborgarna. Det fanns inte så stor chans att tänka 

annorlunda […] 

Slutsats: Det här kan förklara de enorma hyllningarna till Stalin även 

under terrorn. (Almgren & Larsson, 2008, s. 86) 

Alla ämnens texter kan på detta sätt dekonstrueras, alltså plockas isär, i textaktiviteter med 

olika steg. Kunskap om hur texter byggs upp av textaktiviteter kan vara ett redskap för att 

beskriva och samtala om texternas uppbyggnad. Lärare kan förbereda eleverna inför deras 

läsande genom att visa på och beskriva textaktiviteter.  

Lärare kan också fördjupa förförståelsen genom att visa hur exempelvis förklaringens eller 

återgivandets olika steg uttrycks och hänger samman. Ett exempel på detta kan vara att 

läraren visar hur ett problem formuleras i textaktiviteten förklaring, och sedan tas upp i 

utredningens olika delar, ofta genom exempelvis ”ett sätt att se på detta…” eller ”å ena 

sidan … å andra sidan” och hur slutsatsen signaleras genom ”därmed”, ”då”, ”eftersom” 

eller kanske ”slutligen”. Detta kan fungera som ett redskap för att underlätta elevernas 

läsande av olika texter, eftersom de genom diskussioner om textaktiviteter kan utveckla sin 

förståelse för hur textens uppbyggnad hänger ihop med syfte och innehåll.  

Om texten är en beskrivning och dess syfte är att beskriva exempelvis en planhyvel behövs 

först en övergripande beskrivning, ett heltema: ”En planhyvel är en maskin som används för 

industriellt snickeri”. Sedan krävs det mer detaljerade beskrivningar av olika delar, ett antal 

delteman, för att beskrivningen ska bli korrekt och fullständig: 1) Planhyveln består av 

hyvelbord, skär etc. 2) Planhyveln ger möjlighet att hyvla en bredare yta 3) Planhyveln 

utvecklades i slutet av 1800-talet då industrin effektiviserades.  

Att ha en förförståelse för hur innehållet i ämnestexten är strukturerat stöttar också 

eleverna att ta till sig textens kunskapsinnehåll. Har elever å andra sidan inte förståelse för 

texten kan detta stå i vägen för den kunskapsutveckling läsandet syftar till. 
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Språkliga drag i specialiserade texter 

Texter i olika ämnen kan skilja sig åt språkligt. Generellt sett är texter på gymnasiet mer 

specialiserade än texter i lägre årskurser. Det innebär att de har ett innehåll och ett 

språkbruk som är kopplat till ett visst speciellt sammanhang som skiljer sig åt mellan 

undervisningsämnen. Gymnasiets texter är också mer informationstäta och abstrakta. 

Texterna har alltså mer vetenskaplig karaktär. Exempelvis är ett utmärkande drag för 

historietexter, där många historiska handlingar och händelser tas upp, att tids- och 

orsakssamband beskrivs. Ordförrådet är ofta abstrakt och består delvis av begrepp hämtade 

från skilda områden som politik, ekonomi och sociologi (Schleppegrell, 2004 & Shanahan 

& Shanahan, 2008). På fordonsprogrammets praktiskt inriktade delar är texterna ofta i hög 

grad multimodala, det vill säga de innehåller ord såväl som bilder, ikoner och symboler med 

mera. Vissa texter, exempelvis texter som används i specialiserade fordonsverkstäder, kan 

också vara direktöversatta till svenska från andra språk, vilket ställer särskilda krav på 

läsaren (Olofsson, 2011).  

Olika ämnen har alltså sina språkliga särdrag, som det är bra att lärare är medvetna om. 

Eftersom det av utrymmesskäl inte är möjligt att redogöra för alla ämnens typiska drag 

beskrivs här några generellt utmärkande drag för specialiserade texter, nämligen 

nominaliseringar, passiva satser och ett mer ämnesspecifikt ordförråd. 

I det vardagliga talspråket används ofta många verb för att berätta om saker vi gjort och om 

våra erfarenheter. I specialiserade texter däremot görs ofta verb och adjektiv som uttrycker 

handlingar respektive egenskaper istället om till substantiv, vilket kallas nominalisering. ”Att 

planera lektioner” blir ”lektionsplanering”. När man använder nominaliseringar behöver 

man inte heller skriva ut vem som utför handlingen eller vem egenskapen beskriver. I 

fackspråklig och vetenskaplig text används därför nominaliseringar för att få in mycket 

information i ett enda ord. Allt detta kan göra en text med nominaliseringar mer abstrakt 

och svårare att förstå. Nedan ges exempel på nominaliseringar: 

formen designern gett (verb) produkten → formgivningen (nominalisering)  

att ifrågasätta (verb)  →  ifrågasättandet (nominalisering)  

att vara godtrogen (adjektiv)  →  godtrogenheten (nominalisering) 

Nominaliseringar är ett sätt att skapa fackspråk och ämnesterminologi. Det bidrar till att 

komprimera information så att skribenten kan använda mer utrymme till det som är nytt i 

texten. Nominaliseringar är vanliga inte minst i naturvetenskapliga texter där de ofta 

används för att skapa ämnesbegrepp, exempelvis destillering, men förekommer också i 

texter i andra ämnen. Exempelvis kan uttryck som ”mätning av blodsocker och injicering av 

insulin” tänkas förekomma i kurser i omvårdnad, ”förenkla det rationella uttrycket genom 

faktorisering” i matematik, och ”efter systemets avveckling” i historia.  
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Alla nominaliseringar behöver dock inte innebära svårigheter. Nominaliseringar som tillhör 

vardagsspråket, som städning, är ofta lättare att förstå än sådana som är mer abstrakta och 

ämnesspecifika.  

Nominaliseringar gör att det går att utelämna vem som utför handlingar. Det gör också 

passiva satser, som är vanliga i mer formella texter:  

Tyskland invaderade Polen 1939 (aktiv sats) → Polen invaderades 1939 

(passiv sats).  

I den passiva satsen i exemplet har information om vem som utför handlingen, nämligen 

Tyskland, utelämnats. Att information om vem som utför handlingen utelämnas ställer i sin 

tur större krav på läsarens förmåga att tolka och göra inferenser, det vill säga att läsaren 

själv måste tillföra den information som är underförstådd i texten. Genom att ”packa upp” 

passiva satser och nominaliseringar så att handlingar och vem som utför dem blir synliga 

kan innehållet göras mer konkret och tydligt, som i exemplen nedan: 

Kritik har framförts mot granskningen av hanteringen av medel →  

X har framfört kritik mot hur Y har granskat hur Z har hanterat medel. 

I exemplet har nominaliseringarna granskningen och hanteringen packats upp till verben granska 

respektive hantera, och den passiva satsen kritik har framförts har gjorts om till en aktiv sats. 

För att meningen ska bli begriplig måste även informationen om vilka det är som utför 

handlingarna läggas till. Därmed blir innehållet mer konkret. 

Produktplaneringen innebar en verktygsfördyring → Företagets planering av 

produkten innebar att de måste köpa in dyrare verktyg. 

I exemplet har nominaliseringarna produktplaneringen och verktygsfördyring packats upp till 

planering av produkten och köpa in dyrare verktyg. Information om vem som utför handlingarna 

har också lagts till. 

Ibland läggs mycket information till huvudordet i meningen så att långa fraser bildas, till 

exempel ifrågasättandet → det mycket tydliga ifrågasättandet av verksamheten. Då 

innehåller meningarna mycket information. Många nominaliseringar och långa tilläggsfraser 

kan göra texter mycket informationstäta. Samtidigt blir handlingar och vem som utför dem 

underförstått och viktig information kan gå förlorad.  Det komprimerade innehållet kan 

också göra att det blir mycket stoff för läsaren att ta in i varje stycke i en text. Det är därför 

viktigt att läsare lär sig att packa upp nominaliseringar för att se vilka handlingar, egenskaper 

och aktörer som ryms i dem (Schleppegrell, 2004). 

Vilka ord som används i en text är ett annat språkligt drag som kan vara väsentligt att 

uppmärksamma. I projektet OrdiL har man kartlagt ordförrådet i läromedel för 

grundskolans senare år (Lindberg, 2007). Där delas ordförrådet in i två huvudgrupper, ett 

ämnesneutralt och ett ämnesspecifikt ordförråd. Det ämnesneutrala ordförrådet består av 
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allmänt förekommande ord. De delas i sin tur in i allmänspråkliga, frekventa ord, respektive 

allmänna, mer abstrakta och skriftspråkliga ord.  

Det ämnesspecifika ordförrådet består av ord som mestadels förekommer i vissa ämnen 

eller ämnesgrupper. Det i sin tur delas in i dels allmänspråkliga ord som är förknippade 

med, och mer vanliga i, ett visst ämne, dels facktermer med specifik teknisk betydelse som 

ofta är unika för ett visst ämne. Figur 2 visar den indelning som gjorts i OrdiL-projektet. 

Ämnesneutrala ord Ämnespecifika ord 

1) Allmänspråkliga, frekventa ord                           

och, att, det, komma, människa, stor, 

betyda, mycket, förklara etc. 

3) Allmänspråkliga ord, mer vanliga i 

ett visst ämne  

kalkyl, blandning, företag, kyrkan, 

karta, äng etc. 

2) Allmänna, ofta abstrakta, 
”skriftspråksaktiga” ord  

utbredning, resurser, bilda, 

framträdande, avtar, påverka, 

motsvara, föremål etc. 

4) Facktermer med specifik teknisk 

betydelse, ofta unika för ett ämne  

produktionsfaktorer, reformationen, 

barrskogsbältet, decimalform, 

fotosyntes, kopplingsschema, 

elektrolyt, kromosomer etc. 

Figur 2. Indelning av vokabulär. Fritt efter Lindberg (2007). 

Texter som förekommer inom specialiserade områden innehåller ämnesspecifika ord som 

är viktiga för förståelsen. Även ord inom andra kategorier är viktiga för förståelsen, särskilt 

för elever som inte har svenska som modersmål. Det kan gälla skriftspråkliga, abstrakta ord 

eller vardagliga ord för kulturspecifika fenomen såsom blåsippor. Ordförrådet anses för 

övrigt vara den enskilt viktigaste faktorn när det gäller skolframgång för elever som studerar 

på sitt andraspråk (Lindberg, 2007). Andraspråkselever kan ha svårigheter med fasta uttryck 

som exempelvis ”att hålla någon i schack”, där betydelsen inte är helt förutsägbar (Prentice, 

2010). Som lärare kan det alltså vara bra att tänka på att inte enbart facktermer utan också 

andra ord som är ovanliga i vardagligt språk kan orsaka problem vid läsande. Genom att 

titta närmare på de ord som används  i en text kan läraren få en uppfattning om textens 

språkliga karaktär. Nästa steg blir att undersöka vilken information som ges i texten om vad 

orden betyder, och vad som inte förklaras och behöver gås igenom.  

Lärare och elever kan gemensamt uppmärksamma språkliga särdrag och utmaningar i texten 

inför läsandet. Läraren kan till exempel utifrån syftet med läsandet fundera över vilka ord 

som behöver fokuseras och när och hur eleverna kan stöttas för att förstå innehållet. Det 

kan innebära att arbeta med ämnesspecifika ord, abstrakta uttryck eller sådana ord som i 

sammanhanget har specialiserad betydelse, och att packa upp nominaliseringar. Att lyfta 

språkliga drag i texter kan både underlätta elevers förståelse av innehållet och hjälpa dem 

utveckla kännedom om det ämnesspecifika språket. 
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Försvårande och underlättande drag i texter 

Palincsar och Brown (1984) konstaterar att en viktig faktor för läsförståelse är hur pass 

läsbar en text är. Det är därför viktigt att fundera över de egna ämnestexterna ur ett 

läsbarhetsperspektiv, och vilka aspekter som kan behöva arbetas med i undervisningen. 

Som framgick av avsnittet om texters språkliga drag kan ämnesspråket i sig innebära 

utmaningar, till exempel om det är abstrakt och informationstätt. Det finns dessutom andra 

försvårande drag. Det kan vara att begrepp eller samband i texten inte utreds, eller att 

tidigare inte nämnd information behandlas som om den vore känd (Ekvall & Berg, 2010). 

Läsandet underlättas å andra sidan av att begrepp definieras efter att de har presenterats och 

att information underbyggs genom bland annat argumentation och exempel (Torvatn, 

2004). När det gäller läroböcker utmärks mer läsartillvända texter av enklare 

meningsbyggnad, luftiga sidor och en mer populärvetenskaplig stil (Ekvall, 2011). Ett annat 

drag som tycks underlätta förståelsen är om det finns ett läsartilltal eller en synlig författare:  

Du kanske har försökt laga en droppande kran? Då vet du att det krävs professionell 

kunskap. I den här boken hjälper vi dig att skaffa den kunskapen. 

Ett tredje underlättande drag är om orsakssambanden är så tydliga att det framgår hur olika 

delar hänger ihop:  

När det är kallt ute fryser du eftersom din kropp kyls ner. 

Sådana språkliga drag har alltså visat sig underlätta läsande (Beck, McKeown & Worthy, 

1995; Reichenberg, 2000; Ekvall, 2011). Dragen är dock mindre vanliga i fackspråkliga och 

mer vetenskapliga texter. 

Hur texter är utformade spelar roll för läsbarheten. En text kan vara strukturerad på ett 

otydligt sätt så att delar av texten inte tydligt hänger ihop med det övergripande ämnet, eller 

så att de rubriker som används är för vida, snäva eller informationsfattiga. Ibland saknas 

information i avsnittsinledningar som kan hjälpa läsaren att få överblick över textens 

innehåll och struktur. Stycken kan också innehålla så mycket information att de inte går att 

sammanfatta på ett enkelt sätt. (Ekvall, 1995).  

Många undervisningstexter innehåller förutom skriven text också bilder av olika slag, såsom 

fotografier, grafer, kartor, teckningar med mera. Det är då viktigt att fundera över samspelet 

och relationerna mellan skriven text och bild. Förstärker bilderna den skrivna texten eller är 

de enbart dekorativa? Finns det en överensstämmelse mellan dem så att det som står i 

texten också går att finna i bilderna? Stämmer textens budskap med det som exemplifieras i 

bilderna? (Danielsson & Selander, 2014). Tänkbara hinder för en läsare kan vara om text 

och bild motsäger varandra, eller om information som finns i bilderna inte förklaras i den 

skrivna texten.  
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Att skapa förförståelse och bygga förkunskaper i undervisningen 

För att elever ska bli goda läsare och klara av att läsa ämnestexter på förväntat sätt behöver 

de vara förberedda. I en översikt i Roe (2014) beskrivs hur elever som är goda läsare ser till 

att före läsandet: 

• aktivera tidigare kunskap  

• välja lämpliga strategier 

• vara på det klara med vad målet och avsikten med läsandet är 

Mindre självständiga elever däremot börjar läsa: 

• utan att förbereda sig  

• utan att veta varför  

• utan att bedöma hur texten ska angripas (Roe 2014) 

 

Andraspråkselever använder dessutom ofta gissningsstrategier för att förstå innehållet. Det 

kan göra att de ibland drar slutsatser som leder till oväntade tolkningar (Olvegård, 2014). 

Genom att lärare tillsammans med eleverna förbereder läsandet skapas större möjligheter 

för elever att bli goda läsare av ämnestexter. Därmed kan också elevers motivation att läsa 

en text stärkas. 

En viktig förutsättning för att förstå en text är att läsaren har relevanta förkunskaper om 

textens språk och ämnesinnehåll (Palincsar & Brown, 1984; Torvatn, 2004). Förkunskaper 

är viktiga inte minst för att läsaren ska kunna göra kunskapsbaserade inferenser i texten, det 

vill säga fylla på med information som utelämnats. Ofta görs det automatiskt så länge texten 

rör något som den som läser är bekant med och hon eller han har de förkunskaper som 

behövs. Saknar läsaren förkunskaper, eller inte aktiverar dem, kan det däremot bli problem, 

särskilt med texter inom områden som hon eller han är mindre insatt i (Kintsch & Rawson, 

2005). Genom att lärare hjälper elever att aktivera och använda relevanta förkunskaper i 

läsandet kan elevers läsförmåga stärkas.  

Liberg, af Geijerstam och Folkeryd (t. ex. 2010) använder begreppet textrörlighet för att 

beskriva hur läsare kan röra sig i texter på tre olika sätt:  

• Textbaserad rörlighet innebär att läsare tar ut textens huvudinnehåll, gör 

inferenser (alltså fyller i underförstådd information), drar slutsatser och kritiskt 

granskar innehållet.  

• Utåtriktad rörlighet innebär att läsaren knyter innehållet till tidigare kunskaper 

och erfarenheter. 

• Interaktiv rörlighet innebär att läsaren talar om texten och dess syfte och 

funktion i ett sammanhang.  
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Elever som rör sig i texter på dessa olika vis kan alltså tala om deras innehåll, knyta 

innehållet till tidigare erfarenheter, och tala om texters form och funktion. Elever som är 

starka läsare utmärks av att de med lätthet kan tala om texter på alla dessa sätt (af 

Geijerstam, 2014). I undervisningen innebär ett textrörligt arbetssätt att man i arbetet med 

texter använder alla tre slag av rörlighet. Liberg med flera (2010) menar dock att särskilt 

arbete med den interaktiva rörligheten, där man diskuterar till exempel vad det är för typ av 

text, dess syfte, funktion och mottagare, är ovanligt. Samtidigt är ett utmärkande drag för 

högpresterande elever som är goda läsare att de har god kännedom om olika typer av texter 

(t.ex. Hallesson, 2011). Därför är en viktig del i arbete med ämnestexter och läsande att 

man förutom språk och ämnesinnehåll också talar om olika typer av texters utmärkande 

drag och uppbyggnad. Det kan stärka elevers medvetenhet om typiska egenskaper hos olika 

slags texter.  

Nedan ges förslag på frågor som lärare kan reflektera över inför förberedelsearbetet med 

läsande av en ämnestext, med utgångspunkt i elevgruppen: 

Ämnesinnehåll 

• Vad behöver eleverna känna till om ämnesområdet för att förstå vad texten tar 

upp? 

• Hur passar texten in i ämnesområdet? 

• I vilket syfte ska eleverna läsa texten? 

Typ av text 

• Vad är det för typ av text och hur märks det?  

• Vem har skrivit, vem är den tänkta mottagaren, och vad är textens funktion 

(syfte)? 

• Hur ser textens struktur ut (rubriker, bilder)? Vilka textaktiviteter är texten 

uppbyggd av?  

• Vad kan tänkas utgöra hinder för läsandet när det gäller hur texten är 

uppbyggd? 

Språk 

• Vad utmärker språket? Förekommer till exempel nominaliseringar och 

abstrakta drag, terminologi, skriftspråkliga ord, kulturspecifika ord? 

• Vad i texten kan tänkas utgöra språkliga hinder för läsandet? 

Det finns flera sätt att förbereda elever inför läsandet. Ett exempel är att låta elever göra 

förutsägelser om en texts innehåll baserat antingen på en bild som illustrerar något i texten, 

eller baserat på nyckelord, rubriken, eller den första meningen i texten. I diskussionen som 

följer kan läraren både få en uppfattning om vad eleverna redan kan, och utveckla aspekter 

som tas upp. Man kan vidare arbeta med övningar där elever får dela med sig av det de 

redan kan om ämnet. Andra aktiviteter är att arbeta med begreppskartor, där lärare och 
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elever tillsammans ringar in och definierar textens nyckelbegrepp, eller med tankekartor där 

man strukturerar information kring ett område (Gibbons 2009, 2010).  

En tankekarta kring området första världskriget i historia skulle kunna se ut som i figur 3 

nedan med en genomgång av när och var kriget inträffade, vilka som var inblandande, vad 

resultatet blev, hur kriget gick till, varför det blev krig och vilka källor som finns. 

 

  

 

 

Figur 3. Tankekarta 

Förslag till arbetsgång  

Här beskrivs hur en aktivitet före läsandet kan läggas upp där läraren har en genomgång 

tillsammans med en klass i syfte att bygga förkunskaper och stödja elevernas möte med 

ämnesinnehåll, språk och den typ av text som ska läsas. Aktiviteten lämpar sig för arbete 

med en sådan text som läraren vet kan innebära utmaningar för elevgruppen. 

Rita tre kolumner på tavlan/i en PowerPoint eller liknande med rubrikerna: Vad handlar 

texten om?, Vad är det för typ av text? och Vad utmärker språket i texten?.  

Vad handlar texten om? 

Titta tillsammans på textens huvudrubrik och diskutera vad texten kan tänkas handla om. 

Ställ frågor kring det som du har valt som viktigt när det gäller förkunskaper om textens 

innehåll och ämnesområde. Sammanfatta, på tavlan eller i PowerPointen, tillsammans med 

eleverna i kolumnen Vad handlar texten om? Detta kan göras med hjälp av en tankekarta. 

Titta på eventuella underrubriker och se om ni kan få en uppfattning om textens 

huvudinnehåll. Diskutera hur texten passar in i ämnesområdet. 

Vad är det för typ av text? 

Be eleverna ögna igenom texten igen och sedan beskriva vad det är för typ av text, och hur 

det märks. Kommentera utifrån rubrikerna hur texten är uppbyggd (text, bilder, faktarutor 

etc.) och hur de olika delarna hänger ihop. Red ut eventuella oklarheter. Redogör explicit 

för textens struktur, det vill säga vilka textaktiviteter texten är uppbyggd av. Här är ett 

exempel:  

Den här texten är en artikel om hållbart jordbruk. Texttypen är en populärvetenskaplig 

artikel. Den inleds i första avsnittet med en beskrivning av ett hållbart jordbruks olika 

beståndsdelar. Sedan fortsätter den i nästa avsnitt med en förklaring av hur ett jordbruk 

kan byggas upp. Den problemformulering som görs är: Hur kan ett jordbruk bli 

hållbart? Och utredningen innehåller tre förklarande punkter: X, Y och Z. Slutsatsen 
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formuleras sist i artikeln och förklarar att ett hållbart jordbruk är möjligt om X,Y och Z 

samverkar.  

Skriv upp typ av text och textaktiviteter på tavlan/i PowerPointen i kolumnen Vad är det för 

typ av text? 

Vad utmärker språket i texten? 

Gå igenom dels viktiga nyckelbegrepp för att säkerställa att eleverna vet vad de betyder, dels 

ord eller uttryck som du tror kan innebära särskilda utmaningar. Kommentera språkliga 

särdrag i texten, till exempel abstraktioner, nominaliseringar, orsak-verkan-resonemang. 

Sammanfatta på tavlan/i PowerPointen i kolumnen Vad utmärker språket i texten?.  

Vad handlar texten om? – repetition 

När det är dags att börja läsa kan det vara bra att återigen redogöra för textens 

huvudinnehåll så att eleverna har det klart för sig inför läsandet, med utgångspunkt i 

informationen som skrivits in i kolumnen Vad handlar texten om? Tydliggör vad syftet med 

läsandet är. 

Sammanfattning och förslag till vidare arbete 

Artikeln har tagit upp hur texter kan bearbetas före läsandet. Inledningsvis beskrevs hur 

lärare kan arbeta med de egna ämnestexterna genom att analysera deras struktur, vilka 

textaktiviteter som texten består av, språkliga drag och läsbarhet. För vidare läsning om 

textaktiviteter, se Ledin med flera (2007, 2013) eller Rose och Martin (2013, där 

textaktiviteterna benämns genrer). När det gäller språkliga drag i olika slags ämnestexter 

beskrivs området mer utförligt till exempel i Schleppegrell (2004), eller Fang och 

Schleppegrell (2008).   

Artikeln tog även upp upp hur arbete med att skapa förförståelse i klassrummet kan gå till. 

Här lyftes tre aspekter fram som viktiga att stötta i förberedelsearbetet, nämligen mötet 

med innehållet, språket och vad det är för slags text. Arbete med texter innan man ska börja 

läsa tas upp i exempelvis Roe (2014), som ger exempel på aktiviteter för att aktivera 

förkunskaper. Hallesson och Visén (2019) och Gibbons (2009, 2010) ger många olika 

förslag på läsaktiviteter. Bland annat tar båda upp tankekartor och ger exempel på sådana. I 

Hallesson och Visén (2019) ges även en modell för hur texters steg och språkliga drag kan 

analyseras. 
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Del 3: Moment B – kollegialt arbete
Diskutera
Diskutera med utgångspunkt i era reflektioner och det ni antecknat när ni tagit del av
materialet i moment A. Om ni vill kan ni också använda diskussionsfrågorna som stöd
för samtalet.

• Vilka typer av texter förekommer i era ämnen och vad utmärker dem vad gäller
struktur och språk?

• När ni introducerar ett nytt ämnesområde; hur brukar ni gå tillväga för att
inventera vad era elever vet sedan tidigare?

• Vad brukar utgöra hinder för eleverna i era ämnestexter?
• Hur brukar ni göra för att stötta eleverna när de ska läsa texter i era respektive

ämnen?

Planera och förbered
Planera en undervisningsaktivitet utifrån era diskussioner och det material ni tagit del
av i moment A. Nedan följer ett exempel på hur en sådan aktivitet kan planeras.

Bygga förförståelse
Syftet med aktiviteten är att eleverna ska få en förförståelse som stöttar mötet
med en text i era respektive ämnen. Titta i lärargruppen tillsammans på era texters
ämnesinnehåll, struktur och språk för att förbereda klassrumsaktiviteten. Nedan följer
ett förslag på arbetsgång tillsammans med eleverna.

• Ämnesinnehåll
Diskutera huvudrubriken och vad texten kan tänkas handla om. Ta reda på
elevernas förkunskaper i ämnet. Titta på eventuella underrubriker för att få
en uppfattning om textens huvudinnehåll. Diskutera hur texten passar in i
ämnesområdet.

• Struktur
Be eleverna ögna igenom texten igen och sedan beskriva vad det är för typ av
text, och hur det märks. Kommentera själv textens uppbyggnad och hur delarna
hänger ihop. Redogör också för textens struktur, det vill säga vilka textaktiviteter
texten är uppbyggd av.

• Språk
Gå igenom viktiga nyckelbegrepp samt ord och uttryck som kan tänkas innebära
särskilda utmaningar för elevgruppen. Kommentera språkliga särdrag i texten.

Repetera gärna textens huvudinnehåll och tydliggör syftet med läsandet inför att
eleverna ska ta sig an texten i sin helhet.

Del 3: Moment C – aktivitet
Genomför den undervisningsaktivitet ni planerat i moment B. Notera gärna följande:

• Hur aktiviteten fungerar utifrån sitt syfte.
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• Vilket lärande som blir synligt hos eleverna.
• Vad du får syn på i den egna undervisningen.

Ta med dina anteckningar som underlag till moment D.

Del 3: Moment D – gemensam uppföljning
Utgå från era reflektioner och anteckningar från moment C och diskutera hur
aktiviteten fungerade i era grupper. Om ni vill kan ni använda diskussionsfrågorna som
stöd för samtalet.

• Hur fungerade undervisningsaktiviteten utifrån sitt syfte?
• Hur upplevde ni elevernas förförståelse för textens ämnesinnehåll, struktur och

språk?
• Visade det sig att den arbetsgång ni använde vid planeringen kunde bidra till att

stötta elevernas möte med era ämnestexter? I så fall, hur?
• Hade undervisningen svårt att nå några elever? Hur gjorde ni i så fall för att

stötta eleverna?
• Fick ni med er alla elever i gruppen? Hur gjorde ni för att få alla elever att vara

aktiva under hela aktiviteten?
• Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta

undervisningen?
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