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BEDÖMNINGSSTÖD  
till JAG LÄSER åk 3

Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Jag läser som hjälper dig  
att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3.

Av tradition har man i den svenska skolan enbart tagit reda på VAD eleven kan.  
När man tar reda på HUR eleven kan öppnas nya möjligheter. Nya kunskapsmönster  
framträder och därmed elevens olika förmågor. Genom att använda bedömningsstödet  
får du svar på följande frågor:

 HUR eleven formulerar och kommunicerar i tal och skrift

 HUR eleven läser och analyserar skönlitteratur och andra texter  
 för olika syften

 HUR eleven anpassar språket efter olika syften, mottagare och  
 sammanhang

 HUR eleven urskiljer språkliga strukturer och följer språkliga normer

 HUR eleven söker information från olika källor och värderar dessa

När du känner till elevens förmågor, eller kunskapskvaliteter, blir det tydligt vilka delar  
eleven behöver öva på – och vilka typer av övningar du ska rikta in undervisningen på.

För varje kunskapskrav ges i BEDÖMNINGSSTÖDET exempel på hur ett elevsvar kan se ut. 

Lycka till önskar svenskredaktionen på Liber!
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ÖVNING

Eleven läser kapitel 1 i Den försvunna elefanten (Jag läser D):  
De som bor på Alvägen tyst för sig själv. Sedan läser eleven  
texten högt för sin lärare eller en kompis. 

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Eleven läser med helordsläsning relativt obehindrat. Den ortografiska 
läsningen ska alltså fungera, t.ex. "de" och "dem" läses som "dom",  
rätt å-ljud i "kommer" och "robot", "djurpark" bör läsas med rätt j-ljud, 
"bredvid" som "brevid".

Eleven använder endast sammanljudande läsning vid enstaka tillfällen. 
Här kan t.ex. "Omega" läsas på olika sätt. "Alvägen" kan första gången 
läsas som "Alv-vägen". Eleven rättar sig själv vid felläsning och läser om 
fellästa ord/meningar.

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda  
lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

   

LÄSA 
– kunna läsa med flyt
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ÖVNING

Eleven läser kapitel 1 i Den försvunna elefanten (Jag läser D):  
De som bor på Alvägen eller kapitel 2: Krokiga spikar och en försvunnen 
spade tyst för sig själv. Sedan berättar eleven vad sagan handlade  
om för sin lärare eller för en kompis. 

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Eleven kan återberätta händelseförloppet och huvuddragen  
i kapitlet och använder till stor del egna ord.

Eleven kan återkoppla till texten när läraren ställer följdfrågor.

Eleven kan läsa mellan raderna, och göra enklare tolkningar  
av sådant som inte direkt står utskrivet i texten. Efter kapitel 1  
frågar läraren t.ex.:

"Vilka är bröderna Söder?" Eleven ska ha förstått att det är Ben  
och Koko och göra den kopplingen själv.

"Vad fick Ben och Koko för jobb till slut?", "Varför passade det  
så bra?" Eleven ska kunna dra slutsatsen att Ben och Koko är  
bra på att sköta djur eftersom de gjort det förut.

Efter kapitel 2 frågar läraren t. ex:

"Varför får Simon en elektrisk stöt?" Eleven ska ha förstått  
att någon har slagit på strömmen och se sambandet med detta  
(gärna koppla ihop det med fnissandet). 

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven visar grundläggande läsförståelse  genom att kommentera och återge några  
för eleven viktiga delar av innehållet  på ett enkelt sätt.

LÄSA  
– visa grundläggande läsförståelse
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ÖVNING

Läraren går igenom och pratar om vad som har hänt i kapitel 1 -2  
i Ben och Koko söker jobb (Jag läser C). Eleven läser kapitel 3:  Han är  
väl inte död?  Sedan samtalar elever och lärare i grupp.

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Eleven deltar i samtal om texten och kan reflektera över den.

Eleven kan vid "ledande frågor" knyta an till egna erfarenheter  
och situationer som liknar dem i berättelsen. Läraren frågar t.ex:

 "Varför är alla oroliga för Ben? Har du varit orolig för någon?  
Varför? Hur tror du att alla känner när Ben börjar äta? Hur ser  
man på någon att den är sjuk, frisk, glad eller ledsen?

 Syftet är att få eleven att relatera till egna erfarenheter och  
på så sätt lättare kunna genomföra ett resonemang. Eleven in- 
spireras också till att ställa liknande frågor till sina kamrater.

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna  
och relatera detta till egna erfarenheter.

LÄSA  
– föra enkla resonemang
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ÖVNING

Eleven gör andra övningen på sidan 2 i Arbetsbok C (efter att  
ha läst kap 1 i Ben och Koko söker jobb. Låt gärna eleven skriva  
i ett skrivhäfte så texten får ta mer utrymme.

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Eleven skriver så att texten är läslig för henne/honom själv.

Eleven skriver så att texten är läslig för mottagaren.

Eleven använder i huvudsak mellanrum mellan orden.

Eleven kan forma bokstäver och ord.

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil.

SKRIVA  
– enkla texter med läslig handstil
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ÖVNING

Eleven gör andra övningen på sidan 2 i Arbetsbok C Ben och  
Koko söker jobb (efter att ha läst Kap 1 i Ben och Koko söker jobb)  
men skriver texten på datorn.

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Eleven skriver så att texten är läslig för henne/honom själv.

Eleven skriver så att texten är läslig för mottagaren.

Eleven använder i huvudsak mellanrum mellan orden.

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven kan skriva enkla texter på dator.

SKRIVA  
– enkel text på dator
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ÖVNING

Eleven gör övningarna på s. 52 i Arbetsbok C Ben och Koko  
söker jobb. Eleven skriver sedan hela texten i ett skrivhäfte/ 
på ett papper.

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Eleven börjar meningarna med stor bokstav, skriver ut punkter och 
fråge tecken. Eleven bör börja minst tre meningar med stor bokstav  
och avsluta med punkt.

Observera att stavningen inte är det viktiga här.

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven kan använda stor bokstav och punkt.

SKRIVA  
– stor bokstav, punkt och frågetecken



8 /16
Bedömningsstöd till Jag läser åk 3:  
Ben och Koko söker jobb 978-91-47-08233-9  
Den försvunna elefanten 978-91-47-08235-3    © Författarna och Liber AB Kopiering tillåten

ÖVNING

Läraren läser kapitel 12 Det var nära ögat i Ben och Koko  
söker jobb.
Eleven skriver följande ord:
vatten, tycker, hoppa, simbassäng, surt, torkar, långa, rocken, 
sedan, känner, skriker, försvunnit, gömda, hostning, fram,  
ledsna, stängde, djurparken, undrar, huvudet

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Eleven ska kunna stava minst tio av orden.

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven kan stava ord som hon ofta använder och som är vanligt förekommande  
i elevnära texter.

SKRIVA  
– stava vanligt förekommande ord
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ÖVNING

Eleven gör första övningen på s. 11 i Arbetsbok C, kapitel 4  
Två badande poliser. Därefter gör eleven den andra uppgiften.
Gå igenom vad ett berättelseschema är och ge eleven det  
som stöd. (Se nedan)

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Ta ställning till följande:

Elevens text har en "röd tråd".

Elevens text har ett en tydlig handling. 

Elevens text har ett kronologiskt händelseförlopp med sammanhäng-
ande struktur: inledning - händelse - avslutning/lösning.

 

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven kan skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och 
avslutning.

SKRIVA  
– berättande text

Text: Författare: 

Händelse Person Miljö

Först

Sedan

Till sist

Namn: Datum: 
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ÖVNING

Eleven läser sidorna 27 - 31 ur Den försvunna elefanten,  
(kapitlet En present till en elefant). Därefter skriver eleven en  
egen faktatext om något av djuren (säl, giraff, sebra, elefant).

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Elevens text är sammanhängande och tydlig.

Eleven använder ämnesspecifika ord blandat med egna ord, som visar 
att eleven förstått den fakta hon/han läst.

Eleven kan behandla ämnet ur olika perspektiv och aspekter och blanda 
in egna erfarenheter.

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återge grundläggande 
delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller 
grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet 
klart framgår.

SKRIVA  
– söka information och återge den
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ÖVNING

Eleven gör diagnosövningen på s. 61 i Arbetsbok C. Därefter  
ritar eleven bilder eller letar efter passande bilder till texten  
i tidningar och/eller på internet.

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Elevens bilder hör ihop med texten och gör den tydligare.  
Några bilder förstärker innehållet i texten.

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven kan förtydliga och förstärka sina budskap genom att kombinera sina texter 
med bilder.

SKRIVA  
– kombinera text och bild
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ÖVNING

Eleven läser kapitel 10 i Ben och Koko söker jobb: Emmas idé  
och gör därefter övningarna på s. 29 och 30 i Arbetsbok C.
Här ska läraren bedöma elevens förmåga att utifrån respons 
bearbeta sin egen text. Läraren uppmärksammar hur elevens 
text ser ut nyskriven, och sedan hur eleven ändrar i den efter 
genomläsning.
Elevens text på s. 30 får omdömen av en kompis samt av läraren, 
därefter ska eleven bearbeta och ändra i den.

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Om eleven själv ändrar i texten efter sin genomläsning, i så fall 
 – vad ändrar eleven?

Om eleven ändrat och bearbetat texten efter de råd hon/han fått.

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven kan utifrån respons bearbeta eller förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

SKRIVA  
– omdömen om olika texter, egen text



13 /16
Bedömningsstöd till Jag läser åk 3:  
Ben och Koko söker jobb 978-91-47-08233-9  
Den försvunna elefanten 978-91-47-08235-3    © Författarna och Liber AB Kopiering tillåten

ÖVNING

Eleven läser en "kompistext" på s. 30 i Arbetsbok C (se s. 13  
i det här bedömningsstödet)

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Eleven kan uttrycka skriftligt vad som är bra med kompisens text  
och ge några förslag på ändringar. Hjälp eleven genom att t.ex.  
läsa texten högt och "överdriv" när det t.ex. saknas en punkt eller  
ett frågetecken. Ställ givna frågor som:

Vad var bra i texten?

Var det något som kunde bli bättre?

Vilka ord var svåra i texten?

Hur beskrevs personerna?

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om andras texter.

SKRIVA  
– omdömen om olika texter, andras text
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ÖVNING

Arbeta med text och bild på s. 4 - 5 i Ben och Koko söker jobb.

Diskutera i grupp:

Kompisar i samma hus/på samma gata

Grannar - känner man dem? Vad gör de? Vilka är de?

Husdjur - vad har eleverna för husdjur? Vilka skulle de vilja ha? 
Fördelar/nackdelar?

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Eleven kan lyssna koncentrerat och engagerat (titta på  
elevens kroppsspråk och reaktioner, lyssna till kommentarer).

Eleven ställer relevanta frågor och lyssnar på svaren.

Eleven kan uttrycka egna åsikter.

Eleven kan behålla ordet när hon/han pratar med andra.

Eleven kan koppla till egna erfarenheter.

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att  ställa frågor,  
ge kommentarer och framföra egna åsikter.

TALA, LYSSNA, SAMTALA  
– samtala om elevnära frågor och ämnen
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ÖVNING

Eleverna fortsätter att arbeta med illustrationen på s. 5 i Ben  
och Koko söker jobb. Eleverna sitter i par och diskuterar kring 
bilden. Ge eleverna några ämnen/ord som stöd:
Mitt vardagsrum
Min bästa fika
Mitt husdjur

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Eleven berättar så att kompisen tydligt förstår. Om eleven får  
frågor kring innehållet kan hon/han svara på dem.

Eleven kopplar till egna erfarenheter.

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven berättar om vardagliga händelser och beskriver dem så att innehållet 
tydligt framgår.

TALA, LYSSNA, SAMTALA  
– om vardagliga händelser
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ÖVNING

Eleven arbetar i par och inspireras av illustrationen på s. 5  
i Ben och Koko söker jobb. Eleven väljer en av uppfinningarna  
på bilden eller väljer en egen och beskriver den för kompisen.
Kompisen ritar hur hon/han tror att den beskrivna uppfinningen 
ser ut.

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

Eleven beskriver en uppfinning så att man tydligt förstår  
hur det ska se ut.

Eleven förstår och kan följa kompisens instruktioner  
och ritar en uppfinning som motsvarar beskrivningen.

GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅK 3

Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.

TALA; LYSSNA; SAMTALA  
– muntliga instruktioner


