
Att i n te n s i v I ä s a 

Innan du börjar intensivläsa för att lära dig en text, eller 

en del aven text, är det viktigt att du: 

* tittar tillbaka i boken, om du har läst i den tidigare, 

och repeterar vad du lärde dig sist 

* översiktsläser den nya texten 

* till sist bestämmer hur mycket du ska göra och hur 

lång tid det får ta, så att du vet när du kan göra något 

annat och känna dig nöjd med din insats! 

Plocka ut nyckelord 
Målet när du intensivläser är att förstå och komma ihåg 

texten. Det gör du lättast om du plockar ut nyckelord och 

"tar bort" ord som inte betyder så mycket. Du har säkert 

tidigare fått uppgiften att plocka ut nyckelord. Kanske 

tyckte du att det var svårt? Du ska nu få träna på att göra 

det på ett visst sätt, som du kanske redan har tränat på 

tidigare. I så fall blir det här avsnittet en bra repetition 

för dig. 

Du behöver en blyertspenna, en märkpenna, en 

bläckpenna och, om du vill, en linjal att ha som stöd när 

du stryker under. 

Du ska få träna på att hitta de ord som betyder något 

för förståelsen aven text, och du kommer att upptäcka 

att många ord nästan inte har någon betydelse alls. 

Nyckelorden är de ord som 

är viktiga för att förstå vad 

en text handlar om. 
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26 Att intensivläsa 

1. Läs de här orden och se om du förstår texten! 

- är--- i --o Den är den -- i - och - av 

--och ett--, medan - i-är-.--

tämligen - i - i - och -, där de - ut sina - i-. 

- - de i -, och vid - i - - de sina - - för att -. 

För att-- i de----ofta--. 

Det gjorde du inte, eller hur? Bra! Dessa ord betyder 

alltså inte så mycket för förståelsen av texten. Här får du 

samma text igen fastän med ytterligare några ord: 

- är en art i - -. Den är den - - i - och 

kännetecknas av - - och ett - -, medan - i övrigt 

är -. - - tämligen allmänt i - i strandbrinkar och 

sandtag, där de - ut sina - i branterna. - tillbringar 

de i -, och vid - i - uppsöker de sina - - för att 

-. För att - övervintrande - i de gamla bona gräver 

-ofta--. 

Förstod du något nu? Inte mycket, eller hur? Trots att du 

läst så många ord så vet du inte vad det handlar om. 

Dessa ord säger alltså inte heller så mycket. 

Nu får du hela texten! 



Backsvalan är en art i fågelfamiljen .s.Y.a.l.ru. Den är den 

minsta svalan i Sverige och kännetecknas av .!mm 

ovansida och ett.brunt bröstband, medan undersidan 

i övrigt är~. Backsvalan häckar tämligen allmänt i 

kolonier i strandbrinkar och sandtag, där de gräver ut 

sina b.o.n i branterna . Vintern tillbringar de i Afrlka, och 

vid återkomsten i maj. uppsöker de sina gamla 

boplatser för att häda. FÖr att undvika övervintrande 

parasiter i de gamla bona gräver fåglarna ofta ~ 

bOOål. 

Det är de understrukna orden som fattades och som är 

nyckelorden! Här nedan är nyckelorden utplockade från 

texten och de nyckelord som "hör ihop" är satta 

tillsammans: 

backsvalan, fågelfamiljen svalor, 

minsta svalan - Sverige, 

brun ovansida, brunt bröstband, undersidan vit, 

häckar - kolonier, gräver bon, 

vintern - Afrika, 

återkomsten maj - gamla boplatser - häcka 

undvika parasiter - nya bohål 

2. Prova om du kommer ihåg texten bara med hjälp av 

nyckelorden. Använd dig av dem och återberätta 

texten för en kompis. 

. . 
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28 Att intensivläsa 

3. Här är nyckelord till en annan text. 

Kan du gissa vad den handlar om? 

städ redskap - elmotordriven fläkt

suger luft - filter 

patent - beviljades - USA - 186o-talet 

utvecklades - Cecil Booth - Storbritannien 

Sverige - Axel Wennergren -1913 - LUX 

Skriv ut texten så som du tror att den ska vara. 

4. Nu ska du få träna på att själv plocka ut nyckelord. 

Läs texten "Saffran" som följer och stryk under det 

du tycker är viktigt med blyertspennan. Det gör inget 

att du stryker under mycket! 

*** 

Saffran 
Saffran har använts både som krydda, färgmedel och 

medicin sedan mycket lång tid tillbaka. Saffranskrokus, 

som saffran framställs ifrån, odlades 1500 f.Kr. i Egypten 

och på Kreta. När det var fest i antikens Rom använde 

man saffran för att skapa väldoft. Romarna trodde också 

på dess medicinska förmåga att förhindra baksmälla. De 

hällde det i vinet eller bar det på huvudet. 



I dag odlar man saffranskrokus på många ställen i 

världen, till exempel i Medelhavsområdet, i Irak och 

USA. Saffran från Spanien anses hålla den bästa 

kvaliteten. Det är pistillmärket på blomman som ger 

kryddan. När man skördar plockar man pistillmärket för 

hand. Det krävs minst 70 000 blommor för 1 kilo 

saffran. Saffran är den absolut dyraste kryddan som finns 

och man har ofta försökt att förfalska den. 

I Sverige användes saffran först på 1600-talet, och från 

Stockholm spreds användandet till Gotland där man 

använde kryddan i saffranspannkakor. Nu används den 

ofta i lussekatter och i annat bröd som bakas vid jultid. 

Den används också i kyclding- och fiskrätter. Paella och 

bouillabaisse är exempel på rätter som innehåller saffran. 

Man köper saffran i vanliga livsmedelsaffärer, men 

eftersom den är så dyrbar och så lätt att stjäla brukar man 

behöva fråga efter den i kassan. 

När du använder saffran i matlagning får du inte 

glömma att det behövs värme för att smak och doft ska 

frigöras. 

*** / 
5. Läs nu bara det du har strukit under. 

Märk ut det viktigaste av det med märkpennan. 

6. Sista gången läser du bara det du märkt ut med 

märkpennan, och stryker under det viktigaste av det 

med bläckpennan. De ord du har strukit under med 

bläckpennan är dina nyckelord. 
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7. Jämför med förslaget som följer. Har du strukit 

under samma ord? Kanske har du några fler eller 

några färre ord, men i stort sett tror jag att vi har 

gjort lika. 

*** 

Saffran 
Saffran har använts både som krydda, färgmedel och 

medicin sedan mycket lång tid tillbaka. Saffranskrokus, 

som saffran framställs ifrån, odlades 1500 f.Kr. i Egypten 

och på Kreta. När det var fest i antikens Rom använde 

man saffran för att skapa väldoft. Romarna trodde också 

på dess medicinska förmåga att förhindra baksmälla. De 

hällde det i vinet eller bar det på huvudet. 

I dag odlar man saffranskrokus på många ställen i 

världen, till exempel i Medelhavsområdet, i Irak och 

USA. Saffran från Spanien anses hålla den bästa 

kvaliteten. Det är pistillmärket på blomman som ger 

kryddan. När man skördar plockar man pistillmärket för 

hand. Det krävs minst 70 000 blommor för 1 kilo 

saffran. Saffran är den absolut dyraste kryddan som finns 

och man har ofta försökt att förfalska den. 



I Sverige användes saffran först på 1600-talet, och från 

Stockholm spreds användandet till Gotland där man 

använde kryddan i saffranspannkakor. Nu används den 

ofta i lussekatter och i annat bröd som bakas vid jultid. 

Den används också i kyckling- och fiskrätter. Paella och 

bouillabaisse är exempel på rätter som innehåller saffran. 

Man köper saffran i vanliga livsmedelsaffärer, men 

eftersom den är så dyrbar och så lätt att stjäla brukar man 

behöva fråga efter den i kassan. 

När du använder saffran i matlagning får du inte 

glömma att det behövs värme för att smak och doft ska 

frigöras. 

*** 
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32 Att inten si vl äsa 
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8. Att plocka ut nyckelord behöver man träna många 

gånger. Här följer en text till att träna på. Kanske 

använder du bara två olika pennor den här gången. 

*** 

Astrid Lindgren 
Astrid Lindgren föddes i Småland 1907. Där växte hon 

upp på en lantgård nära Vimmerby. Den miljön känner 

vi igen från några av hennes böcker. Barnen som bor i 

Bullerbyn och Emil i Lönneberga kommer från den 

delen av Sverige. I dessa böcker har Astrid Lindgren vävt 

in mycket av sin egen barndom. 

När Astrid Lindgren var 19 år fick hon en son, fastän 

hon inte var gift. På den tiden var det en stor skam och 

nästan· omöjligt att vara ensamstående mamma, så hon 

tvingades att lämna bort sonen till en fosterfamilj. En tid 

därefter flyttade hon till Stockholm och skaffade sig en 

kontorsutbildning. Så småningom fick hon också 

anställning på ett bokförlag. 

1931 gifte sig Astrid Lindgren och då kunde sonen 

flytta hem till henne igen. Strax därefter fick hon en 

dotter. När barnen var små berättade hon historier och 

sagor som hon själv hittade på för dem. 

Det var så Pippi Långstrump kom till. Det är en av 

Astrid Lindgrens första böcker och den kom ut 1945. 

Historien om den vilda flickan som helt och fullt 



bestämmer själv hur hon ska leva sitt liv har blivit älskad 

av barn och vuxna över hela världen. Pippi är säker på sig 

själv och dessutom världens starkaste flicka, och Astrid 

Lindgren berättar ofta om just det trygga och glada 

barnet. 

Men Astrid Lindgren berättar också om det ensamma 

och övergivna barnet, det barn som för att härda ut i livet 

tvingas skapa sin egen fantasivärld . Både i Bröderna 

Lejonhjärta och Mio, min Mio finns det barnet. Astrid 

Lindgrens böcker handlar också om livets stora gåtor 

som ont och gott, liv och död, och det är inte alla 

berättelser som slutar lycldigt. 

Astrid Lindgren har siaivit nästan 120 böcker och 

många av dem har filmats. Hon har betytt oerhört 

mycket för barnlitteraturen av flera anledningar. Hon var 

den första som skrev barnböcker som handlade om barn 

som var som barn är mest, det vill säga busiga och inte 

alla gånger väluppfostrade. Men framför allt är hon 

betydelsefull just för att hon under så många år lockat så 

många generationer av läsare och förmått underhålla, 

roa och beröra. 

*** 
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34 Att intensivläsa 

Att plocka ut nyckelord 

och sätta egna rubriker 

gör det lättare att förstå 

och minnas en text. 

Sätt egna rubriker 

En metod du kan använda samtidigt som du plockar ut 

nyckelord är att sätta egna rubriker eller bilder i texten, 

Det ökar din läsförståelse väsentligt, När du har läst ett 

stycke, tänk efter vad det handlar om och skriv sedan det 

i kanten eller rita en bild. 

Texten "Astrid Lindgren" består av sex olika stycken. 

Följande sex rubriker passar till dem: 

Uppväxt 

Son - kontorsutbildning 

Gifte sig - dotter 

Pippi - vild flicka 

Ensamma barn 

120 böcker 

9. Vänd tillbaka till texten om Astrid Lindgren och 

skriv rubrikerna i kanten vid rätt stycke. 
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