


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.



15

Innehåll åk 6

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
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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 6
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Exempel på berättande text:

Vad ska du arbeta med i kapitlet? 

• Du ska träna på att bygga upp dina berättelser med en 
inledning, ett händelseförlopp och en avslutning. Du kommer 
också att få lära dig att beskriva personerna och miljöerna  
i din berättelse, och att använda dialoger i din text.

• 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.

”Den ende som var utomhus var en tonårspojke som låg utsträckt på 
rygg i en rabatt utanför nummer fyra. Det var en mager, svarthårig, 
glasögonprydd pojke, med det tärda, lite klena utseendet hos 
någon som har växt väldigt mycket på kort tid. Hans jeans var nötta 
och smutsiga, hans t-shirt säckig och urblekt och sulorna på hans 
gymnastikskor höll på att lossna från ovanlädret.”

Ur Harry Potter och Fenixorden av J.K. Rowling

”Väldiga sotmoln släckte himlen. Det drällde ner skräp från dem. Jag 
minns det som en kamp mot sotflagor. Den lilla schäfervalpen som 
jag nyss hade döpt till Devil låg orörlig i min famn. Var han ens vid 
liv? Och hur var det med mig, levde jag? Jo, jag levde. Jag stapplade 
fram som en orkeslös gubbe. Länge virrade jag runt i det svartbrända, 
kala landskapet. Luften var så tjock av sot att jag knappt såg var jag 
satte fötterna.”

Ur Två städer av Eva Susso

Åk 6
 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.



66Bygga upp en längre berättelse – 
Huvudperson och uppdrag

Du ska planera och skriva en längre berättelse, 
med ett tydligt händelseförlopp.

Vem är huvudpersonen?

Första steget är att fantisera om  
vem din huvudperson är. 

Vad vill huvudpersonen?

I början av berättelsen är  
det viktigt att förstå vad din 
huvudperson har för  
uppdrag eller mål.

Här är några exempel: 

• Besegra draken

• Bli rik

• Få många vänner

• Gifta sig

• Komma hem

• Upptäcka en hittills okänd fjärilsart

• Äta en god middag

• Vinna matchen

• Bli världsberömd

• Skriva en bok

• Åka till Antarktis

• Eget förslag:  

Ålder
Klädsel

Man/kvinna
Frisyr  

Längd  
Kroppsform

Ögonfärg

Modig 
Lugn
Hjälpsam
Slarvig
Lat 
Snål

Familj
Vänner

Husdjur
Intressen

Bostad
Ort
Jobb
Skola

Åk 6
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1. Beskriv hur din huvudperson ser ut.

2. Beskriv vilka egenskaper huvudpersonen har.

Huvudperson och uppdrag

3. Gestalta (levandegör) din karaktär genom att berätta hur han  
eller hon är eller reagerar i olika situationer. 

4. Välj ett mål eller ett uppdrag som din huvudperson ska  
genomföra i berättelsen. 

Utan gestaltning Med gestaltning

Hon var arg. Hon smällde igen dörren med full kraft och rusade med gråten i halsen  
in på sitt rum.

Han var trött. Han kunde knappt hålla ögonen öppna där han satt vid fönstret med 
huvudet lutat mot väggen.

Han/hon är …

Han/hon är …

Åk 6
 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
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Problemet kommer in i berättelsen när huvudpersonen  
är på väg mot sitt mål:

Plötsligt …
Hon började ana oråd …
Som en blixt från en klar himmel …
Smygande, alldeles ljudlöst, ut ur buskaget  
närmade sig …

Sedan måste huvudpersonen på något vis klara av  
sitt problem, övervinna sin svårighet eller klara  
sin utmaning:

I sista stund…
Som tur var …
Genom att …
Som en räddande ängel …

Bygga vidare – Problem och lösning

Nu är det dags att planera ett händelseförlopp. Din huvudperson måste 
stöta på problem på väg mot sitt mål för att berättelsen ska bli intressant 
och spännande att läsa. Det finns många olika problem som kan uppstå i 
en berättelse. 

Olyckor och naturkatastrofer

Vulkanutbrott
Tsunami
Seriekrock i dimma på motorvägen
Storm

Onda väsen och vilda djur
En elak häxa

Ett sjöodjur
En orch
En haj

Fiender, tjuvar eller andra brottslingar

En bankrånare
En mutad domare
En skum sjökapten
En biltjuv

Sjukdomar och sinnesstämningar

Feber
Benbrott
Olycklig kärlek
Sorg

Åk 6
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Bygga vidare – Problem och lösning

 Beskriv ett eller två problem som din huvudperson möter  
och hur det löser sig.

5. Vilket problem stöter huvudpersonen 
på först? 

7. Vilket problem stöter huvudpersonen 
på sedan? 

6. Hur löser huvudpersonen problemet?

8. Hur löser huvudpersonen problemet?

9.  Skriv en avslutning som berättar hur det går när problemen är lösta.
 Skriv hela din berättelse digitalt.

Åk 6
 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.
• Skriv i dialogform vid något tillfälle i din berättelse.  

Glöm inte ny rad och talstreck när någon pratar.

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

10

MODELL Skriva berättande text

Åk 6
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 Datum:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rubrik:

1

Inledning

3

Lösning

2

Problem

4

Avslutning

Fånga förmågan! Skriv en berättelse.

Åk 6
 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.



12Självskattning 12Självskattning

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.

Dialog Det finns ingen  
dialog i berättelsen.

Det finns dialog i 
berättelsen.

Det finns dialog vid flera 
tillfällen och det gör texten 
varierad och bättre att läsa. 
Dialogen markeras alltid  
med talstreck.

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

Kryssa för det som stämmer.

Åk 6
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13135. Renskriv din berättelse.

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

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

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

Från  

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.

Åk 6
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