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DIAGNOS

Diagnos
Konsten att lära sig nya saker

1a. Läs texten.

Människans bästa vän
Det sägs att hunden är människans 
bästa vän. Och många  människor mår 
bättre när de har hund. 

Nu har forskare vid universitetet i 
Hiroshima bevisat att om man tittar på 
en bild på ett djur, t.ex. en hundvalp, så 
blir man mer koncentrerad på jobbet, 
och gör ett bättre jobb. Forskning har 
också visat att man får lägre puls och bättre blodtryck när man klappar sin hund. 
Dessutom får hundägare motion eftersom en hund behöver rastas och motioneras. 

b.  Vad handlar texten om? Sammanfatta med bara en enda  mening.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Läs det här receptet och välj ut stödord. Stryk under dina stödord.

God blåbärsmilkshake
Ta fram 1 dl frysta blåbär ur frysen. Lägg bären 

i en tillbringare. Ta fram en stavmixer och mixa 

de frysta bären med 2 dl kall mjölk och en tsk 

socker. Mixa tills du ser att allt är ordentligt 

blandat. (Det får inte vara några isiga hela 

blåbär kvar.)

Häll upp den härliga blåbärsshaken i två 
glas med sugrör och bjud en kompis!

 ur frysen. Lägg bären 

mixa

 ur frysen. Lägg bären 

mixa

Förslag: Det är bevisat i forskning att vi människor mår bra av 
att ha hund. 
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DIAGNOS

 
3. Läs igenom tankekartan ordentligt. 

Skriv en kort text om Solsystemet med tankekartan som hjälp.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

Solsystemet

brinnande klot solen är ”vår” 
stjärna

Merkurius VenusJorden Mars

de inre  
planeterna

Jupiter Saturnus NeptunusUranus

de yttre  
planeterna

självlysande

8 planeter i vårt solsystem

stjärnor

Förslag:

Vårt solsystem består av åtta planeter och en mängd stjärnor. 

Solen är vår närmaste stjärna. Stjärnor är brinnande klot och är 

därför självlysande. 

De inre planeterna är de som ligger närmast solen. De är  

Jorden, Merkurius, Venus och Mars. De yttre planeterna är  

Jupiter, Uranus, Saturnus och Neptunus.
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Diagnos
Skrivarskola
1. Vad är det för skillnad på:

en röd hårig dam en rödhårig dam

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

slänggungan släng gungan

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

rök fritt! rökfritt!

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Sätt ut det skiljetecken som passar:

 Hjälp! Gillar du smågodis? Akta dig!

 Vinden blåser. Är affären öppen? Är godis nyttigt?

3. Vilka är synonymer? Dra streck.
 rolig hoj
 tråkig trist
 cykel kul
 klok smart

4. Skriv motsatsord.

 arg  _______________ stor ___________________ ful _________________

 snål ______________ spännande _____________ elak ________________

En röd hårig dam är röd och hårig.
En rödhårig dam har rött hår.

En slänggunga är en slags gunga.
Släng gungan betyder att gungan ska slängas.

Rök fritt betyder att det är tillåtet att röka.
Rökfritt betyder att det är ett område där det inte får finnas 
cigarettrök.

DIAGNOS

fin

god/snälltråkig

litenglad

generös
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5. ”In media res” är ett skrivknep som betyder ”direkt in i handlingen”.  
Hur ska man göra när man använder det knepet?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

6. I kapitlet Skrivarskola har du fått tips på hur du kan planera en  
berättelse med 4 rutor. Berätta hur. Rita och skriv.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

Man startar berättelsen med en spännande händelse.

Ruta 3 ska komma efter ruta 4. 
Sedan skriver man till bilderna, först till bild 1, sedan till bild 2, 
sedan till bild 4 och sist till bild 3.

Rita en figur som bor i huset i ruta 2.
Rita det som din figur önskar allra mest, att ha eller att göra, 
i ruta 3. 
Rita i ruta 4 problemet/hindret, som gör att figuren inte 
kan få det figuren önskar. 

Rita ett hus i ruta 1.

4. hinder/ 
problem

3. mål/ 
önskan

1. plats 2.  huvudperson/ 
figur

DIAGNOS



 

          

 
Diagnos
Lyssna lyhört och prata proffsigt

1. Läs texten för dig själv och stryk under de ord som du vill betona. 

– Kom då! Det är jättebråttom! ropade Svea. 

–  Jag vet! Men jag hittar inte stövlarna, svarade Leo stressad.

Fem minuter senare satt de på bussen på väg till skolan.

– Skönt! Vi hann! sa Svea.

– Fast vi har glömt en sak? sa Leo.

– Vad då? sa Svea.

– Vi har sovmorgon idag! 

– Å, nej! Då har vi stressat i onödan! sa Svea.

2. Svara på frågorna.

a. Hur ska man använda sitt kroppsspråk?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

b. Skriv två saker som är viktiga när man lyssnar på andra:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

c. Varför är det viktigt att anpassa sig till vem man ska berätta något för?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

Förslag:

Använd din kropp för att förstärka det du vill säga.

Elevens eget svar. 
Förslag: 
1. Att titta på den som pratar.    2. Att visa med kroppsspråket  

Annars kanske den andre inte förstår vad man säger. Ett litet 

kanske inte moderna ord.

att du är intresserad av det som  den andre personen säger. 

barn t.ex. förstår inte svåra ord. En gammal människa förstår 

DIAGNOS
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3. Du ska beskriva vägen till affären för de här personerna. Hur ska  
du anpassa ditt sätt att prata? Dra streck.

Doris 7 år

Elvira 16 år

Karl-Henrik 87 år.

Bobby 20 år, som inte kan  
svenska så bra.

Prata tydligt

Prata extra högt

Använda kroppsspråket

Använda enkla ord

Inte använda ord som är  
väldigt moderna

Inte anpassa mig alls

Förslag:

DIAGNOS



 

          

 
Diagnos
Lust att läsa

1. Vad tror du att texten här nedanför handlar om? 
Varför tror du så?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Läs texten.

Juveltjuvarna 
Liv och Dexter stod i trappuppgången och lyssnade. De hörde hur någon gick 
omkring inne i tant Janssons lägenhet, eller var de flera? Jo, två mansröster hördes där 
inifrån. De letade efter något. De drog ut lådor, öppnade skåpluckor, och flyttade på 
möbler. Plötsligt hörde de hur dörrhandtaget vreds om.

Barnen hann precis krypa in och gömma sig under trappan i entrén, när två män 
rusande ut ur tant Janssons lägenhet. När männen kom ner till entrén mötte de tant 
Jansson som varit ute och rastat sin lilla pudel Pricken. 

–  Flytta på dig din gamla kärring! fräste en utav männen och knuffade undan tant 
Jansson så hårt att hon dråsade i golvet. 

Sedan rusade männen ut ur huset, och märkte inte att de tappade en silverlänk och 
två guldberlocker.

Liv sprang fram till tant Jansson med Dexter tätt efter sig. De hjälpte henne att 
resa sig och plockade upp käppen som hon hade tappat. 

När tant Jansson såg att dörren till hennes lägenhet stod öppen och hela lägen-
heten var i kaos utropade hon:

– Å, nej! De har varit i min lägenhet!

– Ingen fara, det kommer att ordna sig sa Liv.
Hon höll upp sin mobiltelefon mot Dexter och blinkade.

– Jag fick en bra bild! sa hon med ett brett leende på läpparna.

Elevens eget svar. 

DIAGNOS
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3. Svara på frågorna.

a. Hur gamla är Liv och Dexter tror du? 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

b. Hur gammal är tant Jansson ungefär tror du?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

c. Vilka är de två männen, och vad har de gjort i tant Janssons lägenhet? 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

d. Vad menar Liv med att det ordnar sig? 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Svara på frågorna.

a. Vet du vad en länk och en berlock är? 

 ja  nej

b. Vad tror du att det är?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

c. Vad betyder ordet dråsa tror du?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

d. Behöver du veta exakt vad orden länk, berlock och dråsa betyder för  
att förstå texten?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

e. Vad kan du göra om du vill veta exakt vad orden betyder?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Vad tror du händer sedan i berättelsen? Skriv kort hur du tror att  
den slutar.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

Elevens eget svar. 

Elevens eget svar. 

Elevens eget svar. 

Elevens eget svar. 

Elevens eget svar. 

Elevens eget svar. 

Slå upp orden i en ordlista. 

Elevens eget svar. 

vilka de är.

lägenheten. 

Liv hann fotografera tjuvarna, så polisen kan nu ta reda på 

De två männen är inbrottstjuvar som  har stulit saker i 

DIAGNOS



 

          

 
Diagnos
Bland bokstäver och ord

1. Skriv orden i alfabetisk ordning:

Görans alla beundrar teckningar

_______________________________________________________________________________________

godis jättemycket Alma gillar

_______________________________________________________________________________________

2a. Vilka av bokstäverna är vokaler? Ringa in dem.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

b. Vad heter de andra bokstäverna?

_______________________________________________________________________________________

3. På vilka tre sätt kan ng-ljudet stavas? Ge exempel.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Skriv de ord din lärare säger.

____________________________  ____________________________  ____________________________

____________________________  ____________________________  ____________________________

____________________________  ____________________________  ____________________________ 

____________________________  ____________________________  ____________________________ 

____________________________  ____________________________  ____________________________ 

5. Vilken är ordklassen? Dra streck.

ord som är namn på saker människor eller platser    substantiv

ord som talar om hur något är eller ser ut     adjektiv

ord som talar om vad som händer eller vad någon gör   verb

alla beundrar Görans teckningar

Alma gillar godis jättemycket

konsonanter

3. som i vagn

1. ng är vanligast, som i ung

2. n som i hink  

DIAGNOS
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Diagnos
I massmediernas värld

1. Vad är massmedier?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Vilket massmedium kan snabbast få ut en nyhet? Sätt X.

 internet

 tv/ radio

 dagstidningar

 veckotidningar

3. Vad är fakta och vad är åsikt? Sätt X.

   fakta åsikt
Frukt är gott.    		   

Frukt är nyttigt.    		   

Cykelhjälm skyddar huvudet.    		   

Alla borde ha cykelhjälm    		   

Det borde vara förbjudet att röka.    		   

Rökning är skadligt för kroppen.    		   

4. Tänk dig att du ska göra ett arbete i skolan om hur barn levde på  
1700-talet. I vilka av de här källorna skulle du hitta säkra fakta?  
Ringa in de källor du skulle välja.

 Nationalencyklopedin 
(en uppslagsbok)

 Länkskafferiet 
(Skolverket)

En hemsida på nätet

En guide på historiska museet

En blogg på nätet

5. Vad måste du då tänka på när du hämtar information från nätet?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������(Var informationen finns och vem som har skrivit den). 
Man måste fundera på källan, om den är trovärdig.  

Elevens eget svar. 

Alla kanaler som man kan använda för att nå många människor, t.ex. internet.

DIAGNOS
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                                SVENSKA år 4

Med den här lärarhandledningen vill vi ge dig effektiva redskap 
för din undervisning, hela vägen, från planering till bedömning 
och utvärdering. Vi hoppas att du ska få inspiration och en mängd 
idéer, och att du ska spara både tid och energi tack vare de verk-
tyg som fi nns här; introduktioner, lektionsplaneringar, diagnoser, 
självskattningsuppgifter för eleverna, den pedagogiska planen 
mm. Vår intention är att Bums ska ge dina elever de allra bästa 
förutsättningar att uppnå kunskapskraven, och att vägen dit ska 
vara utmanande, lärorik och fylld med inspiration som ger lust 
att lära mer!
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