


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 3

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.
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Kunskapskrav för åk 3 ur Lgr11:
Eleven kan skriva enkla texter med läslig 
handstil och på dator. I texterna kan 
eleven använda stor bokstav, punkt och 
frågetecken samt stava ord som eleven 
själv ofta använder och som är vanligt 
förekommande i elevnära texter. De 
berättande texter eleven skriver har tydlig 
inledning, handling och avslutning.

Världen är full av berättelser. Pippi Långstrump, Harry Potter, Lilla Anna, 
Kalle Anka, Tarzan, Pettson och Findus, Lassemajas Detektivbyrå, Hitta 
Nemo, Lilla My, Alice i Underlandet, Robin Hood. 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.

Skriva berättande text

4

Åk 3

 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 kommer också att få lära dig att beskriva personerna 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.
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”De skulle inte behöva vara ifrån 
varandra. Jack kunde nästan inte tro 
att det var sant. Han slog armarna 
om henne igen och höll Emilia tätt 
intill. Nu gjorde det ingenting om 
det var långt kvar på sommarlovet. 
Det kunde hålla på hur länge som 
helst. I evigheters evigheter. Så länge 
han fick vara med Emilia var allt bara 
perfekt. Detta kunde bli världens 
bästa sommarlov.”

Ur Jack och kärleken - Vara ihop av Marie Oskarsson 
och Helena Bergendahl

”Karl Sune Rudolf Andersson är 
nervös. Det kittlar i hela kroppen. 
Och kliar. Kittlandet beror på 
alla kärlek. Kliandet beror på nya 
kläder. Sune och Sophie har en 
viktig uppgift idag. De ska vara med 
och hjälpa till på Sophies kusins 
bröllop. De är anställda för att se 
glada och trevliga ut. De ska öppna 
dörrar och säga artiga saker så att 
folk på bröllopet förstår att det är 
kul att ha barn.”

Ur Sune på bilsemester av Sören Olsson och  
Anders Jacobsson

Exempel på berättande text:

Åk 3
 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.

 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. 

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

Ålder
Klädsel

Man/kvinna
Frisyr  

Längd  
Kroppsform

Modig 
Lugn
Hjälpsam
Slarvig
Lat 
Snål

Bostad
Ort
Jobb
Skola

Familj
Vänner

Husdjur
Intressen

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.

Åk 3

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

 Beskriv en av personerna på bilderna med hjälp av figuren. Berätta 
både om det som finns inuti, det som syns utanpå och det som finns 
runtomkring. Läs sedan upp din text för dina kompisar och låt dem 
gissa vilken person det handlar om.

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Utseende

Egenskaper

Omgivning

Åk 3
 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.



8Planera en berättelse

 Planera en berättelse genom att kryssa för ett svar på varje 
fråga. Börja med att välja en huvudperson.
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 1. Vem handlar berättelsen om?  
  (huvudperson)

 En enögd pirat

 En gammal häxa

 En medeltida riddare

 Mitt eget förslag:

  
  

 2.  Vilket problem uppstår?

 Svält

 Brand

 Översvämning

 Mitt eget förslag:

  
  

 4.  Hur slutar det?
  Berätta hur huvudpersonen får  
  som han eller hon ville i början.

  Vad vill huvudpersonen? 

 Besegra en ond trollkarl

 Hitta en dyrbar skatt

 Hitta någon att gifta sig med

 Mitt eget förslag:

  
  

 3.  Hur löser sig problemet?

 En god fe dyker upp

 En sjöjungfru räddar dem

 Högsta vinsten på ett lotteri

 Mitt eget förslag:

  
  

 Berätta berättelsen muntligt för en kompis.

Åk 3

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

9

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Skriv och rita din berättelse.

1

3

2

4

Rubrik:

Vem handlar berättelsen om och 
vad vill huvudpersonen? Vilket problem uppstår?

Hur löser sig problemet? Hur slutar det?

Åk 3
 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  
känner sig i början av 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

10

MODELL Skriva berättande text

SKRIVTIPS!

Dela upp din berättelse i fyra stycken, ett för varje del av 
berättelsen. På så vis blir det lättare att läsa texten. 

Åk 3

 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
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Fånga förmågan! Skriv en berättelse.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Rubrik:

Datum:

1

Inledning

3

Lösning

2

Problem

4

Avslutning

Åk 3
 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.



12Självskattning 12

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

Kryssa för det som stämmer.

 Inledning Man får inte veta vem som är 
huvudpersonen och vad  
personen vill. 

Man får veta vem som är huvud-
person och vad personen vill.

Personbeskrivning Man får inte veta hur huvud -
-personen är, till exempel hur 
personen ser ut eller känner sig.

Man får veta hur huvudpersonen 
är, ser ut och känner sig både i 
inledningen och i avslutningen.

Händelseförlopp Det finns ingen riktig svårighet  
för huvudpersonen.

Det finns något svårt som huvud-
personen måste klara av.

Avslutning Det finns ingen avslutning. Det finns en avslutning där huvud-
personen har klarat av sitt uppdrag.

Stor bokstav, 
punkt och 
frågetecken

Jag använder inte stor bokstav  
och punkt så ofta.

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

Jag använder inte frågetecken. Jag använder frågetecken.

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

Jag kan stava många ord.

Jag har inte tagit reda på 
stavningen.

Jag har tagit reda på stavningen  
när jag var osäker.

Handstil Ibland kan man inte läsa min 
handstil.

Jag skriver läsligt för hand.

Åk 3

 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
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Det var bra att  
 
Jag tyckte om när  
 
Jag vill veta  
 
Mitt råd till dig är  
 

Tack för att jag fick läsa din berättelse! 

Från  

3. Kompisrespons. Låt din kompis läsa din berättelse  
och skriva till dig.

4. Bearbeta (förbättra) din berättelse med hjälp 
av din bedömning och kompisresponsen. 
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5. Renskriv din berättelse.

Bearbeta texten 
efter egen 
genomläsning

Jag har svårt att se något som kan 
förbättras.

Jag märker om något är otydligt  
eller fel och ändrar i min text.

Bearbeta texten 
efter andras råd

Jag vill helst ha det på mitt sätt. Jag tar till mig bra idéer och  
ändrar i min text.

SKRIVTIPS!

Berätta något om platsen där 
berättelsen utspelar sig. Skriv till 
exempel om det är mörkt eller hur 
det ser ut runtomkring. Berätta 
om vädret eller om ljud och dofter 
i miljön.

Åk 3
 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


