


Vadå fånga förmågan?

Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge 
dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har 
vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar för ett livslångt lärande 
och utveckla såväl sin egen identitet som sin förståelse för omvärlden.

Men, har du någon gång suttit med kursplanen, läst syftestext, centralt 
innehåll, kunskapskrav, kommentarmaterial till kursplanen eller 
kommentarmaterial till kunskapskraven och mitt i allt detta känt dig 
en smula stressad över att du inte riktigt greppar allt? Att det kan 
kännas lite övermäktigt?

Vi har gjort det.

Ibland gör vi det fortfarande. Därför har vi skrivit Fånga förmågan, ett 
material som fångar in det som uttrycks i kursplanerna, och samtidigt 
stödjer ett arbetssätt som är öppet och kreativt.

 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
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Fånga förmågan innehåller tydliga och enkla stödstrukturer att träna 
förmågorna i. Syftet med spiralbindningen är att stödstrukturen 
kan finnas synlig på den övre sidan, medan eleven arbetar med den 
nedre övningssidan. Stödstrukturen vänds enkelt bort om eleven 
inte behöver den. Varje kapitel består av kunskapskrav, exempel, 
övningar, en modellsida och en matris för självskattning. Modellsidan 
är en lathund som eleverna kan använda i många olika sammanhang. 
Modellsidan för att Skriva olika slags texter kan ni till exempel använda 
på no-lektionerna eller på slöjden. 

Varje bok, från åk 1–6 innehåller sju kapitel som är uppbyggda på 
samma sätt för att skapa en röd tråd. 

• Tala och samtala
• Skriva berättande text
• Läsa skönlitteratur
• Läsa faktatext
• Skriva olika slags texter
• Språkets struktur
• Källkritik

Detta är ett smakprov som innehåller en förmåga, Skriva berättande 
text, utav sju. Hösten 2015 kan dina elever Fånga förmågan på riktigt …

Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
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Innehåll åk 4

Skriva berättande text
Vilka förmågor arbetar du  
 med i kapitlet? .................................... 4-5
Bygg upp en berättelse  ......................... 6-9
Modell för att skriva  
 berättande text .................................... 10
Skriv en egen berättande text  ............... 11
Matris för självskattning ..................... 12-13

Läsa skönlitteratur
Vilka förmågor arbetar du  
 med i kapitlet?
Lässtrategier
Modell för att läsa skönlitteratur
Matris för självskattning

Läsa faktatext
Vilka förmågor arbetar du  
 med i kapitlet?
Lässtrategier
Modell för att läsa faktatext
Matris för självskattning

Skriva olika slags texter
Vilka förmågor arbetar du  
med i kapitlet?
Beskrivande text 
Förklarande text 
Återberättande text 
Instruerande text 
Argumenterande text 
Modeller för olika texttyper
Matris för självskattning

Tala och samtala
Vilka förmågor arbetar du  
 med i kapitlet?
Samtalsövningar
Muntlig presentation
Modell för muntlig presentation
Matris för självskattning

Informationssökning  
och källkritik
Vilka förmågor arbetar du  
 med i kapitlet?
Vad är en källa?
Modell för källkritik
Matris för självskattning

Språkets struktur
Vilka förmågor arbetar du  
 med i kapitlet?
Rätta en text
Modell för att bearbeta en egen text
Matris för självskattning

 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.



4

Kunskapskrav för åk 6 ur Lgr11:
Eleven kan skriva olika slags texter med 
tydligt innehåll och väl fungerande struktur 
samt god språklig variation. I texterna använder 
eleven grundläggande regler för stavning, 
skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. 
De berättande texter eleven skriver innehåller 
välutvecklade gestaltande beskrivningar och 
välutvecklad handling. (…) Dessutom kan eleven 
ge välutvecklade omdömen om texters innehåll 
och utifrån respons bearbeta texter mot ökad 
tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Världen är full av berättelser. Ronja Rövardotter, Harry Potter, 
Lejonkungen, Tarzan, Edward Cullen, Lassemajas Detektivbyrå, 
Matilda, Robin Hood, Agnes Cecilia. Bra berättelser vill man höra 
mer av. Nu ska du lära dig hur du skriver bra och spännande historier. 
När du har fångat förmågan kan du skriva så att andra förstår dig och 
tycker att din berättelse är rolig och intressant att läsa. Texten ska 
skapa bilder i läsarens huvud. Personerna ska vara beskrivna så att 
de känns trovärdiga i sina roller. Då blir hela berättelsen levande.

Skriva berättande text

4

Åk 4

 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
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Vad ska du arbeta med i kapitlet? 

• Du ska träna på att bygga upp dina berättelser med en 
inledning, ett händelseförlopp och en avslutning.

 1. Vem handlar berättelsen om och vad vill huvudpersonen?
 2. Vilket problem uppstår?
 3. Hur löser sig problemet?
 4. Hur slutar det?

• Du ska lära dig att beskriva personerna och miljöerna  
i din berättelse.

• Du ska göra din text mer intressant att läsa med hjälp av bilder.

• Du ska träna på att bearbeta din text och göra den bättre.

”Var det någon som hörde på radion den femtonde oktober förra året? 
Var det någon som hörde att de frågade efter en försvunnen pojke?  
Såhär sa de:

Polisen i Stockholm efterlyser 9-årige Bo Vilhelm Olsson, som sedan i 
förrgår kväll klockan 18 varit försvunnen från sitt hem Upplandsgatan 13. 
Bo Vilhelm Olsson har ljust hår och blå ögon och var vid försvinnandet 
klädd i korta, bruna byxor, grå stickad tröja och liten röd luva.”

Ur Mio, min Mio av Astrid Lindgren

”Jag tror knappt att det är sant. Emma sitter vid sidan om mig. Vi 
sitter i soffan framför teven. Och ser en film. Mamma och pappa 
är ute. Vi skulle ha gått på bio. Men jag blev sjuk. Och så kom 
Emma hem till mig! Med en film och en påse godis. Trots att jag 
är förkyld och hostar. Det är en film om kärlek. Det passar bra. För 
jag är kär i Emma. Väldigt kär. Nu kysser de varandra. I filmen.”

Ur Kyssas typ av Mårten Melin

Exempel på berättande text:

Åk 4
 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.



66Personbeskrivning

Det blir mer intressant att läsa en berättelse om personerna i texten känns 
levande och om man får lära känna dem. Då blir man mer nyfiken på 
hur berättelsen ska sluta. När du skriver en berättelse hittar du på hur 
personerna är och hur de ser ut för att de ska kännas levande.

Handlingen i din berättelse kretsar kring din huvudperson och därför är 
det viktigt att personen blir extra bra beskriven.

 Beskriv olika personer för varandra med hjälp av figuren. Ni kan 
välja verkliga personer på er skola eller någon huvudperson i en 
bok ni läst tillsammans.

Ibland räcker det att beskriva 
en liten detalj i klädseln, t.ex: 
”Jeansen var trasiga och såg ut 
att vara flera år gamla”, istället 
för att beskriva alla klädesplagg 
i detalj. Det är bättre att berätta 
något som är väldigt speciellt för 
just den personen, som gör att den 
som läser får igång sin fantasi.

Utseende
Du kan berätta om sådant som 
man kan se utanpå personen, 
till exempel klädsel.

Egenskaper
Du kan berätta om hur personen är, vilka 
egenskaper han eller hon har, till exempel modig.

Omgivning
Du kan också berätta om det som 
finns runtomkring personen,  
till exempel familj. Ålder

Klädsel
Man/kvinna

Frisyr  
Längd  

Kroppsform
Ögonfärg

Modig 
Lugn
Hjälpsam
Slarvig
Lat 
Snål

Familj
Vänner

Husdjur
Intressen

Bostad
Ort
Jobb
Skola

Åk 4

 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
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 Rita ett eget porträtt av en person 
som du skulle vilja skriva en 
berättelse om. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personbeskrivning

 Läs upp din text för dina kompisar utan att visa din bild. Låt 
dem rita under tiden. Jämför sedan era bilder.

 Skriv en personbeskrivning.

Åk 4
 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.



8Miljöbeskrivning

Det är lättare att leva sig in i en berättelse om man får veta lite om 
hur det ser ut där den utspelar sig. Många författare hjälper sina 
läsares fantasi genom att berätta om detaljer i miljön.
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Hur ser det ut?
Molntäcket bröts upp och ett blekt månljus svepte över det stora slottet. 
Alla fönster var svarta, men i ett torn högt ovanför träden, såg vi ett 
svagt och fladdrande ljussken. Vi skymtade ett ensamt stearinljus och 
skuggor på väggarna. Någon var där!

Vilka ljud kan man höra?
Det enda som hördes var våra tunga andetag och ekot av stegen i 
stentrappan. 

Hur känns det?
Den tjocka stenväggen kändes kall och skrovlig. 

Hur luktar det?
Vi öppnade försiktigt den tunga dörren av ek. När vi smög in i 
tornrummet slog doften emot oss. Det luktade sött, men ändå 
obehagligt och främmande.

Vilket väder är det?
Plötsligt hördes en knall och ögonblicket efter lystes hela rummet upp 
av en blixt. Fönstret blåste igen och stearinljuset slocknade. I mörkret 
började regnet piska mot rutorna. Det var då vi kände hur något kallt 
och vått droppade från taket. 

Vilken årstid är det?
Vi tände ficklamporna och lyste på varandra. Alla huttrade och vit rök 
bildades när vi andades. 

Åk 4

 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
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Miljöbeskrivning

Använd några av stödfrågorna på förra sidan och skriv om två 
olika platser.

 Skriv om en miljö där du vill vara. Välj en plats där du känner 
dig trygg och nöjd.

 Skriv om en miljö där du inte vill vara. Välj en plats där du 
skulle känna dig otrygg och skrämd.

 Läs upp dina texter för dina kompisar och be dem berätta vilka 
bilder de får i sitt huvud av platserna du beskriver. Måla en av 
platserna ni pratat om.

Åk 4
 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
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Vem handlar berättelsen om och vad vill huvudpersonen?
• Berätta vem huvudpersonen är och vad huvudpersonen ska försöka klara av. 
• Berätta något om hur huvudpersonen ser ut. 
• Berätta något om hur huvudpersonen känner sig i början av berättelsen. 
• Berätta något om miljön i berättelsen.

Det var en gång…  En gång för länge sedan…

1

Inledning

Hur löser sig problemet? 
Sedan måste huvudpersonen försöka ta sig ur knipan eller 
kanske få hjälp att ta sig vidare.
Som tur var…  
Då kom…och…

3

Lösning

Vilket problem uppstår? 
I den andra delen av berättelsen händer det något som gör att 
det blir spännande och ibland lite svårt för huvudpersonen eller 
någon annan i berättelsen.
En dag när…  
Plötsligt…

2

Problem

Hur slutar det? 
I den sista delen av berättelsen får man veta hur huvud personen 
klarar av det den ville i början av berättelsen.  
Berätta något om hur huvudpersonen känner sig nu.
Till slut...
Äntligen...

4

Avslutning

MODELL Skriva berättande text

Åk 4

 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
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 Datum:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rubrik:

1

Inledning

3

Lösning

2

Problem

4

Avslutning

Fånga förmågan! Skriv en berättelse.

Åk 4
 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.



12Självskattning
1. Läs igenom din berättelse, gärna högt för dig själv.
2. Gör en bedömning i tabellen.  

Kryssa för det som stämmer.

12

Inledning Det är lite svårt att  
förstå vem som är 
huvudperson och  
vad personen vill.

I inledningen får man  
veta vem som är 
huvudperson och  
vad personen vill.

I inledningen får man veta  
vem huvudpersonen är  
och varför personen vill en  
viss sak.

Händelseförlopp Det finns ingen 
riktig svårighet för 
huvudpersonen.

Det finns något svårt 
som huvudpersonen 
måste klara av.

Det blir väldigt spännande 
att läsa om problemet som 
huvudpersonen precis klarar  
av att lösa i berättelsen.

Avslutning Man får inte veta hur 
det går med det som 
huvudpersonen ville i 
början av berättelsen.

Min berättelse har en 
avslutning där man får 
veta hur huvudpersonen 
lyckas.

I berättelsens avslutning 
beskriver jag hur det går till  
och hur det känns att nå målet.

Personbeskrivning Man får inte veta  
något om vem 
huvudpersonen är.

Man får veta något  
om hur huvudpersonen 
ser ut.

Man får veta hur huvud-
personen är, ser ut och  
känner sig på olika ställen  
i berättelsen.

Miljöbeskrivning Man får inte veta  
något om var berättelsen 
utspelar sig.

Man får veta något  
om hur det ser ut  
i miljön.

Man får flera gånger veta  
hur det ser ut, luktar, låter  
eller känns att vara på en viss 
plats i berättelsen.

SKRIVTIPS!
Ibland kan det vara bra att variera sin text genom 
att låta någon eller några i berättelsen prata med 
varandra. Det kallas för att skriva dialog.
– Hörde du? viskade han.
– Vad då? stammade hon till svar.

Åk 4
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3. Kompisrespons. Låt din kompis läsa din berättelse 
och bedöma din text.

5. Renskriv din berättelse.

4. Bearbeta (förbättra) din berättelse med hjälp av din bedömning 
och din kompisrespons.

13

Skiljetecken Jag använder inte  
stor bokstav och punkt 
så ofta.

Jag skriver meningar  
med stor bokstav, punkt 
och andra skiljetecken 
för det mesta.

Jag skriver alltid meningar 
med stor bokstav och rätt 
skiljetecken.

Styckeindelning Jag delar inte in mina 
texter i stycken. 

Jag delar in mina  
texter i stycken ibland.

Jag delar alltid mina texter i 
stycken, som gör att texten  
blir lättare att förstå.

Stavning Det finns många ord  
som jag inte vet om  
jag har stavat rätt.

Jag kan stava många  
ord och det mesta ser 
rätt ut.

Jag kan stava många ord.

Jag har inte tagit reda  
på stavningen.

Om jag är osäker tar jag  
reda på stavningen.

Handstil Ibland är det lite svårt  
att läsa min handstil

Jag skriver läsligt för 
hand.

Jag har ansträngt mig och 
skrivit riktigt snygga bokstäver.

Det var bra att  
Jag tyckte om när  
Jag undrar  
 
Din berättelse blir bättre om  
 
Tack för att jag fick läsa din berättelse!

Från  

Åk 4
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