
Att berätta är en svår konst. Som en dirigent ska du få text, 
bilder och form att samverka med varandra till en njutningsfylld 
upplevelse. Det kräver övning och repetition. Egentligen kan du 
det mesta redan. När du har eleven framför dig vet du mer eller 
mindre omedvetet hur du ska spela på berättandets strängar. Men 
när du ska skriva glömmer du lätt både vem som är läsare och att 
stämma instrumenten. Skrivandets instrument är texten, bilderna 
och formen. Självklart måste du också veta vem du ska spela för 
och varför.

Det är läsarens behov och intressen som bestämmer hur och 
vad du ska skriva. Försök att sätta dig in i hans situation. Byt 
stol med honom! Vilka förutsättningar har han att förstå din 
text? Varför ska läsaren ta del av din text? Och vad tror du lock-
ar honom att göra det?

Ett bra sätt att försöka sätta sig in i vad läsaren tycker är intres-
sant är att göra en lista på frågor som han eller hon kan tänkas 
ställa. Svaren på frågorna kan bli en viktig del av texten.

Det gäller alltså för dig att välja ut just det som eleverna är mest 
intresserad av och det de behöver veta. Läsarna har varieran-
de kunskaper i ämnet. Det blir för det 
mesta bara brottstycken av din kunskap. 
Svaren på frågorna kan vara stommen 
till boken.

Förutom bilderna är innehållsför-
teckningen det första en läsare kastar 
blickarna på i en bok. Därför lönar det 
sig att lägga ner omsorg på utarbe-
tandet av rubrikerna så att läsaren 
redan på ett tidigt stadium får en klar 
uppfattning om innehållet. En läsar-
vänlig idé är att utforma rubrikerna 
som satser eller satsfragment så att de 
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Gör texten aptitlig!   3-33-2 Gör texten aptitlig!

utreda miljöns 
betydelse

verkställa utredning om olika miljö-
faktorers betydelse

mycket en avsevärd mängd fakta
t ex ett exempel på detta förhållande är att
nu vid nuvarande tidpunkt
medan under tiden som
några i ett antal fall
har studerat har ägnat sig åt studiet av
jag tror enligt mitt sätt att se är det inte motive-

rat att anta
snart i en inte alltför avlägsen framtid

Du ska också undvika formuleringar som indirekt avslöjar lätt-
ja och okunnighet. ”Det är ett välkänt faktum att ...” betyder 
i klartext att du inte brytt dig om att ta reda på källan. ”Det 
är klar att mycket ytterligare utredningsarbete noggrant måste 
genomföras innan en fullständig förståelse kan erhållas” talar 
om för läsaren att du egentligen inte förstår. Du får en begripli-
gare text om du går 

 � från det enkla till det svåra
 � från det kända till det okända
 � från det konkreta till det abstrakta

Du får gärna vara personlig
Du får skriva jag ... Texten blir intressan-
tare om den speglar ditt sätt att uttrycka 
dig så att dina bekanta känner igen dig.

Texten blir mer engagerande med 
aktiva verb som markerar att något är 
på gång. Undvik passiv form! Vissa 
verb används så ofta att de förlorat sin 
kraft t.ex. vara, ha, kunna, använda. 
Med aktiva verb blir meningarna ofta 
kortare.

 
bildar en sammanfattning. Aktiva verb i rubrikerna ger liv åt 
framställningen.

Det är i sista hand läsaren som avgör hur långt han läser, även 
om du kan påverka honom en hel del. Emellertid hjälper det 
inte att du skriver att något är viktigt. Läsaren måste själv nå 
den insikten. Annars känner han sig lurad och blir benägen att 
slänga dina framtida texter i papperskorgen.

Kommunikationen måste alltid ske på läsarens villkor. Du har 
ansvaret att skriva så att budskapet går fram. 

 � Tänk på eleverna när du skriver!
 � Börja med det viktigaste! Den läsare som får vänta länge på 

något intressant läser inte texten till slut.
 � Rubriker, bilder och ingress är det som ska locka till läs-

ning. Det lönar sig att lägga ner arbete på dem.
 � Texten ska stimulera fantasin. Illustrera med exempel, 

använd gärna liknelser och var konkret.
 � Aktivera eleven med övningsuppgifter!

Gör texten aptitlig!
En välstrukturerad text ger läsaren en möjlighet att snabbt bil-
da sig en uppfattning om innehållet. Den ger honom möjlighet 
att sovra och plocka ut det han vill veta mer om. Den ger också 
ett stöd för minnet.

I texten arbetar du med rubrik, ingress och brödtext (löpande 
text). Till det kommer bilder, tabeller, formler, textrutor av olika 
slag t ex faktarutor.

Skriv kort, klart och konkret!
I offentliga utredningar möter man ofta långa och komplice-
rade meningar. Tom orden har förlängts med extra skrytfenor. 
Texten har också gjorts opersonlig genom att betydelsebäran-
de verb har ersatts med intetsägande. Det gör inte texten mera 
lättläst.

Tabell 3-1

Skriv istället för
utreda genomföra utredningsarbete

 



Att berätta begripligt är att berätta i bild och text   3-53-4 Gör texten aptitlig!

Närmaste tennisboll ute i rymden, den gula stjärnan Alfa 
Centauri, finns i denna skala på avståndet 160 svenska mil.

Att leta efter en jordliknande planet kring Alfa Centauri 
är alltså detsamma som att stå i Malmö och med teleskop 
söka efter ett sandkorn i Norrland!

Förtydliga med bild
I många fall är en bild lättare att tolka än en text. Så här 
förtydligar Åke Hallgren sitt budskap.

Att berätta begripligt är att berätta i bild och text
Bilder tillhör det första eleven uppmärksammar. Därför bör du 
också redan från början tänka på hur din text kan illustreras.

Bilderna väljs f ör sitt syfte, nämligen att poängtera eller ytterli-
gare förklara viktiga delar av budskapet. En osmältbar text blir 
inte lättare att komma ihåg för att den “lättas upp” av bilder, 
snarare tvärtom. Text och bild ska höra ihop och förstärka var-
andra. Bilder påverkar kraftigt vad vi minns av en text.

Bildtexten är minst lika viktig som bilden. Den bör ge något 
mer än bilden enbart. Den ska kunna läsas separat och ända 

Styckeindelning
Texten delas i olika stycken, där varje stycke beskriver en tanke-
kedja. Styckena ska logiskt följa på varandra, men ett nytt stycke 
bör inte direkt syfta på det föregående utan vara självständigt. 
Om ett stycke verkar vara isolerat ska du nog tänka om.

Ofta börjar en skribent ett nytt stycke mer eller mindre slumpar-
tat, vilket gör läsningen mindre njutbar och samtidigt försvårar 
tolkningen. En ogenomtänkt och inkonsekvent indelning i 
stycken gör texten rörig. En text utan indelning i stycken blir 
onjutbar, jämför bilden på sid. n

Börja ett nytt stycke när du för in en ny tanke och utvecklar 
den! Hänger det nya stycket ihop med det föregående  eller står 
i kontrast till det vinner framställningen i klarhet om du binder 
ihop dem med ord som alltså, dessutom, därför, eller signalerar 
motsats med ord som dock, visserligen, emellertid.

 � En tanke — en mening
 � En tankekedja — ett stycke

Huvudregeln är enkel: Håll samman det som hör ihop! Så hjäl-
per du läsaren att minnas det.

Tre sätt att förtydliga

Förtydliga med faktaruta
I en särskild ruta i texten eller 
marginalen kan du samla t.ex. siffer-
uppgifter så att de inte stör  läsningen:

Förtydliga med jämförelse
Åke Hallgren presenterar i Liv och 
död i universum (1981 s. 165) en 

åskådlig liknelse när han beskriver en skalmodell av rymden:

Den bästa uppfattningen om avstånden får man i en skal-
modell. Om solen är stor som en tennisboll blir jorden stor 
som ett sandkorn och snurrar cirka sex meter från solen. 
Det ännu mindre sandkornet Pluto, den yttersta planeten, 
hittar vi då 240 meter från tennisbollen solen.

Jordens ekvatorsradie = 6378,17 km
Jordens medelavstånd från solen = 
1,496 1011 m (= 1 AE)
Solens radie = 6,960 108 m
Plutos medelavstånd från solen = 
5,900 1012 m 6.2.2

Bild 3–1.  Storleksförhållanden i solsystemet



Använd multimedia   3-73-6 Att berätta begripligt är att berätta i bild och text

När läsaren fångats av bilderna vill han ha mer information och 
söker sig till bildtexten. Däför förvandlar bildtexterna tittaren 
till läsare.

Så får du talande bilder
Om du vill ha effektfulla bilder ska du inte tveka att redigera 
originalen. De är inte heliga. Du kan redigera dem på samma 
sätt som du redigerar text. Framhäv det viktiga och betydelse-
fulla i bilden. Klipp bort onödig bakgrund.

 � Bildens storlek ska inte avgöras av det tillgängliga utrym-
met på sidan utan av dess betydelse. 

 � De flesta bilder är riktade åt något håll, personer tittar åt 
ett vist håll. Placera fotografier så att personen tittar in mot 
mittuppslaget.

 � Om du vill framhäva detaljer i en bild bör du isolera dem 
eller på annat sätt få dem att stå ut från bakgrunden.

 � Bilder som inte är så viktiga kan förminskas. Små bilder 
uppfattas som oviktiga, som fotnoter. Eventuellt kan de tas 
bort helt.

 � Kriteriet för bildkvalitet är inte om bilden är bra eller 
dålig utan om den är relevant och bidrar till att förklara 
budskapet.

 � Beskär hänsynslöst.
 � Ingenting på sidan existerar på egen hand. 

Påståendet att en bild säger mer än tusen ord kan kanske ifrå-
gasättas, men säkert är att en bild jämte några ord kan förmedla 
mycken information.

Bilder ska dock inte användas som en utfyllnad till långa text-
block — bilden som en tavla, att vila sina trötta läsögon på, utan 
den ska säga något väsentligt. Om bilden och texten förmedlar 
olika budskap blir läsaren förvillad och får intrycket att förfat-
taren inte vet vad han skriver om. Underskatta aldrig läsarens 
förmåga genom att använda ovidkommande eller felaktiga 
bilder!

Använd multimedia
I såväl Word som InDesign är det lika enkelt att i texten infoga 
ljud och video som bilder för att förtydliga och öka förståelsen. 

förstås. “Fig 1” är ingen bildtext! Hur ofta läser du inte själv bil-
der och bildtexter men hoppar över den löpande texten?

Bildtexten ska stå intill bilden och se annorlunda ut än den 
övriga texten.

Det händer att varken läroboksförfattaren eller läraren förstår 
betydelsen av bilder rätt.

 � Fotot dokumenterar. Så här ser det ut.
 � Teckningen analyserar. Detta är de olika delarna, så här 

hänger de ihop, så fungerar det.
 � Bildtexten tolkar bilden.
 � Lösord sätter etikett på den analyserande bildens oli-

ka delar. Kan de inte stå inne i själva bilden, använd 
hänvisningsstreck. 

För många människor har ett fotografi större auktoritet och ger 
mer verklighetskänsla än en ritad illustration. En teckning kan 
emellertid utföras så att den innehåller just de detaljer du vill 
framhäva och som kan vara svåra att upptäcka i ett fotografi. 
Fotot dokumenterar medan teckningen förklarar. Med dagens 
fotoprogram kan dock även fotot helt förändras.

Det är vanligt att man lånar såväl text som bild. Tänk på att 
upphovsrätten är reglerad i lag! Du får inte återge illustrationer, 
tabeller eller större textmängder utan att först ha inhämtat upp-
hovsmannens tillstånd. När du kopierar ska källan alltid anges. 

För att bildens budskap snabbt ska uppfattas rätt ska du i en 
bildtext förklara dess innebörd. Bildtexten bör samspela med 
bilden och placeras tätt intill bilden, tätt intill bildens budskap 
Bildtexten berättar för läsaren vad bilden ska visa. 

Människor tittar på bilder först innan de börjar läsa själva tex-
ten. När man bläddrar genom en trycksak för att se om den har 
något att ge, ser man bilderna som väcker nyfikenheten.

I de fall där bilden fångat en bläddrares blick är bildtexten din 
chans att få honom intresserad av resten av sidan.

Att se på bilder kräver ingen större ansträngning. En bild talar 
direkt till läsarens känslor. Genom bilderna blir människor 
intresserade av  stoffet.

Pappa, 
bilderna 
ingår inte i 
läxan!



Hjälp eleven att komma ihåg   3-93-8 Textens övriga delar

Tabellen ska kunna läsas fristående från brödtexten.

Tabell 3. Exempel på hur layouten av en A 4-sida påverkar 
textomfånget.

Typsnitt Times 12/15 Times 11/13 Skrivmaskin
Antal spalter 1 2 1
Radlängd (cm) 11 7,5 13,5
Tecken per rad 63 51 54
Rader per sida 43 51 62
Tecken  per sida 2700 4800 3350

Diagram
Ett diagram kan ofta tydligare än ord eller tabeller förklara 
komplicerade eller jämförande fakta. Det ska ha en text som 
självständigt anger vad det ska visa. Ett diagram bör inte 
innehålla så rik information att det blir oöverskådligt eller svår-
förståeligt. I så fall fördelar du lämpligen informationen på två 
eller flera diagram.

Uppställningar
För att ytterligare underlätta läsningen kan du rycka ut viss 
information ur den löpande texten och accentuera den genom 
att utnyttja annan bredd eller annat typsnitt. Uppställningar, 
punkteringar mm kan på så sätt markeras tydligare.

 � Foton dokumenterar.
 � Illustrationer förklarar.
 � Tabeller redovisar.
 � Diagram förtydligar.
 � Uppställningar poängterar.

Varje tabell, diagram och illustration ska självständigt infor-
mera och läsaren ska inte behöva leta i texten efter förklaringar. 

Hjälp eleven att komma ihåg
Bästa minneseffekten når man med ord och bilder i samspel. 
Kan du dessutom aktivera läsaren så att han får göra något själv 
minns  han ännu mer.

Det går att fånga eleven på olika sätt:

Tyvärr har bokens papper ännu inte hängt med i utvecklingen 
och kan inte återge ljud eller video. Med läsplattan eller datorn 
går det utmärkt.

Textens övriga delar
Ingressen fångar intresset
I samband med kapitelstart kan en ingress (sammanfattning) 
hjälpa läsaren att snabbt förstå vad kapitlet handlar om. Med 
ingressen säger du något viktigt om det som kommer. Den ska 
inte vara någon heltäckande sammanfattning utan dess syfte är 
att fånga intresse. 

Rubriken presenterar och lockar läsaren!
Försök att locka läsaren med en intressant rubrik. Den behöver 
inte alls vara heltäckande och är det sällan. Följ upp med mel-
lanrubriker som avslöjar vad som ska komma. 

Rubrikerna ska avslöja innehållet i det kommande så att läsa-
ren får en uppfattning om innehållet. Samtidigt lättar de upp 
textmassan. Rubrikerna ska vara livfulla (använd gärna verb), 
lockande och korta. De bör vara något så när enhetliga.

Skriver du rubriker med verb kan den jäktade läsaren läsa 
rubrikerna som en sammanfattning av texten. Rubrikerna ska 
också klargöra den logiska strukturen av texten.  

En bra rubrik ska dels locka till läsning, dels informera om vad 
texten handlar om. Det lönar sig att lägga ner arbete på utform-
ning av rubrikerna. Om man måste läsa vidare för att förstå vad 
det handlar om är det ingen bra rubrik.

Faktaruta förenklar
Gör en faktaruta om du vill ha med sådant som annars skulle 
stoppa upp läsningen. Det kan tex vara en lite längre förklaring 
av ett begrepp eller en metod. När den trycks ska det synas att 
faktarutan inte tillhör den löpande framställningen; rutan kan 
vara inramad eller ligga på en tonplatta.

Tabeller
Faktauppgifter redovisas ofta i tabellform. I regel består en 
tabell av rubrik, huvud och kolumner med siffror.



Granska att allt är korrekt!   3-113-10 Hjälp eleven att komma ihåg

 � När ord förenas med bild blir helheten större än delarna.
 � Provokativa ord tillsammans med känslomässigt gripande 

bilder har en oemotståndlig kraft.
 � När människor tittar på en tryckt sida ser de bilden först. 

De måste genast kunna tolka bilden rätt.
 � En  bild eller ett namn på en känd person har stor 

attraktionskraft.
 � En bild på  en känd situation kan också ha en 

attraktionskraft. 
 � En bild av en härlig  strand en sommardag väcker ljuva 

känslor hos många.
 � Fånga blicken med något läsaren känner igen – eller med 

något han aldrig sett förut.
Man kan också gå till den andra extremen och välja ovanliga 
bilder som  genom sin ovanlighet väcker uppmärksamheten. 
En extrem förstoring eller ovanlig beskärning av en bild kan 
vara några knep. Effekten kan  förstärkas om du med ord för-
klarar poängen.  Det andra ofelbara sättet att fånga blicken är 
att på något sätt avvika från det normala. Här gäller det att 
använda fantasin. 

Kom ihåg: Närhelst du tillgriper en effekt så gör det rejält: 
Annars kanske inte läsaren märker något. Jippon gör läsaren 
besviken.

Avstå från att fånga blicken med något som inte har med bud-
skapet att göra. Det är ju inte till glädje för någon om du fångar 
läsaren ena sekunden och förlorar honom nästa.

OBS! läsaren får inte känna sig besviken, då har du åstadkom-
mit mer  skada än nytta. Han kommer att undvika boken i 
framtiden.

Hur man väcker intresse och  sänker läsmotståndet
Läsaren ska snabbt bli på det klara med vad boken handlar om. 
Han  ska inte behöva läsa halva boken för att få klart för sig 
vad boken går ut  på. Bengt Hemlin menar att en presentation 
egentligen alltid ska börja  med orden: Sammanfattningsvis 
skulle jag vilja säga ... (Orden kan  naturligtvis vara outtalade)

Allra bäst berättar man poängen med en bild eller sk verbo-
gram, men  testa att det får åsyftad effekt på några testpersoner.

Näst bästa sättet är att berätta poängen redan i rubriken. Du 
kan göra  rubriken mer levande genom att använda beskrivan-
de verb. Redan  rubriken ska förråda det följande.

En annan idé kan vara att göra som tidningarna berätta sam-
manfattningen  i en ingress, då kan läsaren själv avgöra om det 
är så intressant att han  vill läsa vidare.

Utnyttja vår förmåga att snabbt läsa bilder och förse dem med 
en bildtext  så att de kan läsas fristående från texten. 

Gör boken och de enskilda uppslagen aptitliga genom att 
använda en luftig  layout. Sänk läsmotståndet genom att välja 
en lagom radlängd.

Undvik kompakta textstycken.

Lär av reklamen!
Inom reklamen använder man ofta minnesregeln:

Attention väck läsarens nyfikenhet

Interest  så att han blir intresserad och

Desire  får lust att läsa vidare och gå

Action  till handling för att skaffa boken och läsa den

Satisfaction      en läsare som blir besviken återkommer inte   
  en nöjd läsare vill läsa mer 

Här har jag lagt till den sista punkten som jag uppfattar som 
avgörande för för en god lärobok.

Granska att allt är korrekt!
En aldrig så läslig och läsbar text förlorar styrkan i budskapet 
om läsaren  möter stavfel, privata förkortningar, stor bokstav 
på fel ställe etc. Det är därför viktigt att rätta till sådant som 
bryter mot gängse regler. Det är viktigt att kontrollera mot dina 
källor att allt du skriver stämmer och att sakförhållandena är 
korrekta.



Arbeta båda hjärnhalvorna   3-133-12 Arbeta båda hjärnhalvorna

Ofta är du själv så insatt i texten att du vet vad där borde stå 
och inte ser vad där faktiskt står. Därför är det mycket lämp-
ligt att be någon annan gå igenom texten.

Arbeta båda hjärnhalvorna
R. Sperrys nobelprisbelönade forskning visar att hjärnans två 
halvor fungerar på olika sätt och har olika funktioner. Vänster 
halva behandlar språk, skrift, beräkningar och genomför 
logisk analys. Det är den halvan du använder när du läser, 
skriver, talar och räknar. I höger halva finns förmågan att 
uppleva känslor, strukturer, rymd, musik och konst och att se 
helhetsbilder. Bild nr ¤ försöker beskriva detta på ett mycket 
förenklat sätt.

Skrivandet sker i ett växelspel mellan förnuft och fantasi 
och innebär både analys och syntes. Du behöver alltså få 
hjärnhalvorna att arbeta i samspel med varandra, vilket nor-
malt sker automatiskt. Tyvärr tränar skolutbildningen mest 
vänsterhalvan, som därför blivit dominerande. Vad höger-
halvan presterar anses i utbildningssamhället inte vara lika 

värdefullt. För att bli bättre pro-
blemlösare och öka din kreativa 
förmåga behöver du emellertid 
medvetet träna båda hjärnhalv-
orna. Jämsides med det logiska 
skrivandet måste du träna dig 
att tänka i och rita bilder för att 
få högerhalvan att arbeta. Du 
kan t. ex. fråga dig om du alltid 
måste arbeta metodiskt. Lyssna 
också till din intuition och tillåt 
dig ett eller annat tankesprång!

När jag började mina matematikstudier  på universitetet köp-
te jag en fransk lärobok som jag lät binda in. På framsidan 
stod det att boken innehöll 7 figurer. Det har gått 50 år och 
idag är alla läroböcker fyllda med bilder. Vi har insett bildens 
betydelse som kunskapsförmedlare. Men jag är inte säker på 
att vi ännu är lika skickliga på att redigera bilder som vi redi-
gerar text. All redigering ska ske för att framhäva budskapet. 
Det kanske dröjer 50 år till innan vi behärskar den tekniken.

Nu är det möjligt att även arbeta med ljud och rörliga bilder 
och vi ser alla kan övertyga om verkligheten. Hur länge ska 
det dröja innan vi redigerar bild, ljud och video på samma 
sätt som vi redigerar text idag. Allt för att göra läroboken till 
ett utmärkt instrument för inlärning och höja utbildningens 
kvalitet?

Texten bearb
En bok ska förmedla ett budskap till flera elever. Förmodligen 
har du som författare vissa föreställningar om dina läsare 
men det är nödvändigt att du skapar dig en så klar bild som 
möjligt av dem. Överskatta aldrig läsarens kunskaper men 
underskatta heller aldrig hans fattningsförmåga!

Det är mycket lättare att överbringa ett budskap i tal än i skrift 
med hjälp av tonfall, gester  och minspel. Du ser lyssnarens 
reaktion och det påverkar ditt sätt att tala. När du skriver 
har du inga sådana hjälpmedel och saknar återkoppling. Du 
tvingas att låta orden tala för sig själva. Därför är det viktigt 
att du gör klart för dig vem du skriver till och anpassar fram-
ställningen till mottagarens kompetens och intresse. Måla 
upp en tänkt läsare och vänd dig till honom när du skriver! 
Resonera kring följande frågor:

 Vilka är läsarens bakgrund och förkunskaper? 


