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Diagnos 

Konsten att lära sig nya saker 

1. Om du vill få förförståelse för en text, vad gör du då? 

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

2. Läs texten En vriden byggnad och skriv en mycket kort  
sammanfattning. 

En vriden byggnad 
I närheten av Malmö i södra Sverige finns Turning Torso. Det är Sveriges  
högsta byggnad och med sina 190 m i höjd är den högre än både Kak- 
nästornet och  Globen i Stockholm. Kaknästornet som är högst av de två  
är 155 m högt, och med masten medräknad 170 m. Men det räcker inte  
till för att behålla förstaplatsen som landets högsta byggnad. 

Arkitekten Santiago Calatrava, spanjoren som ritat Turning Torso,  
är en av vår tids mest uppmärksammade arkitekter med en lång rad  
uppseendeväckande och nyskapande projekt bakom sig. Han är skulp- 
tör, arkitekt och civilingenjör och är ansvarig för projekt som Olympia- 
stadion i Aten. Han har också skapat flera broar, järnvägsstationer och  
flygledartorn. 

Santiago Calatrava skapar sina verk med inspiration från djurs och  
människors naturliga rörelser. Turning Torso bygger på en skulptur som  
föreställer en människokropp i svängd rörelse med synlig ryggrad. 

Sammanfattning: 

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

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

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

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

Läser igenom rubrikerna, tittar på bilder och läser bildtexterna. 

Förslag:Turning Torso är 190 m hög, och Sveriges högsta 
byggnad. Den föreställer en människokropp med en svängd 
rörelse. Byggnaden är ritad av arkitekten Santiago Calatrava. 
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DIAGNOS 

3. Läs texten Nya skor och svara på frågorna a–f. 

Nya skor 
Lea hade bråttom, så typiskt att mamma skulle ringa nu. 

– Jag hör inte mamma, sa Lea. Det är så mycket oväsen här. Och jag  
hinner inte prata nu. De var tvungna att sluta. Och det var Lea glad för.  
Hon visste nämligen precis varför hennes mamma ringde. Hon hade  
förstås sett att Leas nya skor inte stod kvar i hallen. 

Lea gick så snabbt hon kunde men fick vänta en evighet vid över- 
gångsstället. Typiskt! Hon tittade på klockan och sedan ner på sina skor.  
Hon hade fått dem i födelsedagpresent av sin moster som alltid köpte  
så fina, och oftast dyra presenter till Lea. Skorna var lite vingliga att gå i.  
Lea var inte van, hon gick mest i sneakers annars. 

Det var varmt. Lea drog av sig koftan och ångrade att hon tagit jeans.  
Tur att hon hade linne under. Solen och värmen påminde henne om  
allt roligt hon skulle göra i sommar. 

När hon kom fram mötte hon Dina. Dina tittade på de nya skorna  
och sa bara: 

– Oj, vad konstigt du går. 
Konstigt att Dina inte sa något om skorna. De hade ju varit tillsam- 

mans i en butik och provat skorna båda två bara några dagar tidigare.  
Då hade Dina varit lika förtjust i dem som Lea. Några andra av Leas  
kompisar kom direkt fram och beundrade skorna. Men Dina sa fort- 
farande ingenting. 

Då ringde klockan. Dags att gå in. 
När det blev rast gjorde Lea en hemsk upptäckt i kapprummet.  

Det kunde inte vara sant … 

a. Varför ringde Leas mamma trodde Lea? 

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

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

b. Varför hade Lea bråttom? 

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

c. Vilken årstid var det? 

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

Lea tänkte att mamman nog hade upptäckt att hon tagit sina 
nya skor till skolan. 

Hon hade bråttom till skolan.

Det var vår. 
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d. Vem var Dina? 

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

e. Varför sa inte Dina något om Leas skor? 

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

f. Gissa fortsättningen. Vad upptäckte Lea? 

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

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

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

4. Läs texten och svara på frågorna a–d. 

I södra Europa, till exempel i Slovenien, finns ett remarkabelt djur som  
lever i grottor. Djuret simmar ungefär som en ål och har små och smala  
extremiteter. Förr i tiden trodde man att djuret var en drakunge, men  
nuförtiden vet vi att drakar inte finns, och vi vet också att det besynnerliga  
djuret är en olm. Det är emellertid en sorts salamander, alltså ett groddjur. 

a. Förstod du texten? 

b. Var det något som var svårt? 

Om något var svårt, gå tillbaka och läs texten igen och ta reda på vad. Skriv. 

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

c. Några ord i texten är kanske okända för dig. 
 Skulle du behöva slå upp några ord för att förstå texten bättre?  

Vilka i så fall? 

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

d. Vad betyder orden här nedanför? Läs texten igen och försök 
 lista ut med hjälp av sammanhanget vad de betyder. 

remarkabelt djur 

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

extremiteter 

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

det besynnerliga djuret 

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

Dina var Leas kompis.

Hon kanske var avundsjuk. 

Elevens eget svar. 

Elevens eget svar.
Elevens eget svar. 

Elevens eget svar. 

Elevens eget svar. 

Elevens eget svar. (Betydelse: väldigt speciellt)

Elevens eget svar. (Betydelse: armar och ben)

Elevens eget svar. (Betydelse: det märkliga djuret)
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Diagnos 

Lyssna lyhört och prata proffsigt 

1. Vad tycker du? Välj ett av de här ämnena. Skriv din åsikt  
och dina bästa argument för eller emot. 

Böter till hushåll som inte sopsorterar.

Gratis inträde för barn till alla fotbollsmatcher

Förbud mot djur i bur

Lag på att använda cykelhjälm 

a. Välj ett av alternativen. Skriv din åsikt och dina bästa  
argument för den. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. Skriv minst ett motargument som du skulle kunna få. 

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

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

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

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

Elevens eget svar. 

Elevens eget svar. 
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2. Berätta vad som är viktigt att tänka på med orden, rösten  
och betoningen när du pratar med andra. 

orden ������������������������������������������������������������������

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

rösten ������������������������������������������������������������������

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

betoningen ��������������������������������������������������������������

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

3. Ge tips på hur man kan förbereda sig när man ska prata inför  
en grupp människor. Vad är viktigt att tänka på? Skriv som punkter. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Varför är det bra att träna på inledningen extra mycket  
när man ska prata inför andra? 

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

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

Det är viktigt att tänka på vilka ord man väljer beroende 
på vem man pratar med. 

Man kan använda rösten på olika sätt beroende på vad 
man vill säga.

Det man säger kan uppfattas olika beroende på vilka 
ord man betonar.

•  Fundera på vad som är intressant för dem som lyssnar. 
• Planera en inledning, ett innehåll och en avslutning.
• Öva noga och öva särskilt på inledningen. 
• Förstärk det du vill säga med t.ex. bilder, ljud eller film.

Den som kan inledningen bra blir inte så lätt nervös.
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Diagnos 

I massmediernas värld 

1. Vad betyder 

sändare? 

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

mottagare? 

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

2. Vad är massmedier? 

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

3. Ge exempel på olika massmedier: 

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

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

4. Tidigare har det varit särskilda personer som har varit sändare  
i massmedierna. Det har varit människor med makt och inflytande. 

 Hur ser det ut idag? Vilka kan vara sändare? Förklara hur du tänker. 

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

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

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

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

5. Förklara vad en källa är. 

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

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

Sändaren är den som skickar ut ett meddelande. 

Mottagaren är den som tar emot ett meddelande. 

Massmedier är verktyg för att få ut meddelanden eller budskap till många. 

Ex. radio, TV, internet, tidningar, affischer 

Elevens eget svar. 
Förslag: Tack vare internet kan vem som helst nå ut till många 
människor, helt gratis. 

Källan är den person eller plats som informationen kommer ifrån. 
Det kan vara en person, en bok, en hemsida, en dagstidning etc. 
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6. Som du vet måste du vara kritisk till alla källor du hämtar  
information ifrån. Hur ska man tänka, vilka frågor kan man  
ställa sig när man vill ta reda på om en källa är trovärdig? 

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

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

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

7. När du skriver en faktatext är det bra att skriva vilka källor  
du har hämtat fakta ifrån. Varför? 

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

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

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

Vilken är källan? Är den trovärdig?
Varför vill källan ge informationen?
Hur aktuell är informationen?

Så att den som läser kan kontrollera det som du har skrivit. 
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Diagnos 

Lust att läsa 

1. Läs texten och svara på frågorna a–d. 

Ljudet från boden 
Dexter drog upp luvan över huvudet. Han frös. De kalla duggande  
dropparna gjorde inte saken bättre. Han skyndade genom den lilla  
skogsdungen men såg knappt vägen. Det var fortfarande riktigt mörkt  
ute. Han borde ha tagit med sig en ficklampa. 

När han närmade sig boden vid stranden såg han att ett fönster  
var trasigt. Han upptäckte också att hänglåset till boden var borta.  
Med nästan ljudlösa steg gick han fram till dörren och kikade in.  
Då kände han en hand på sin axel. En rysning gick rakt igenom kroppen  
och han vände sig skräckslagen om.  
– Ha, ha, blev du rädd? skrattade Elis. 

Det ville inte Dexter erkänna. Men han blev så glad att se Elis  
att han glömde bort det trasiga fönstret och hänglåset som var borta. 

De drog på sig regnkläder och rodde ut en bit på sjön. Det var  
alldeles tyst och sjön var blank som en spegel. När de kastat några kast  
ville Elis ro vidare. I en liten vik längre bort brukade de alltid få napp.  
Han skulle just lossa årorna när ett högt ljud bröt tystnaden.  
Det kom från boden … 

a. Kan du av det som står i texten lista ut vilken tid på dygnet  
det är ungefär? 

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

b. Vem är Elis tror du? 

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

c. Vad ska de göra, varför är de ute med båten? 

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

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

Elevens eget svar.
Förslag: De ska fiska. 

Elevens eget svar. 

Det är förmodligen morgon, eftersom det står att det fortfarande var riktigt mörkt. 

Facit till diagnoser ak 6 4711018_page_69 - 84.indd   9 29/06/17   9:51 AM



     
DIAGNOS 

 

10

d. Vad händer sedan? Gissa fortsättningen. 

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

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

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

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

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

2. Sammanfatta texten Springa framför bilar på s.56–59  
i grundboken. 

 (Läs texten igen om du behöver.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Vad betyder orden? Förklara. 

klassiker 

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

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

biografi 

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

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

Elevens eget svar.

Förslag:
Ulf och hans kompisar leker en livsfarlig lek som de kallar 
“Springa framför bilar”. Ulf är rädd men blir övertalad av 
springa framför en lastbil. Lastbilen tvärbromsar. Ulf klarar 
sig men svimmar. Percy lurar chauffören att Ulf är efterbliven. 
Chauffören tycker synd om Ulf och ger honom pengar att köpa 
något gott för. Ulf blir dagens hjälte.

Elevens eget svar.

Det är en bok som har varit populär i många år.

En biografi är en berättelse om en persons liv. 
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DIAGNOS 

parallellhandling 

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

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

dialog 

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

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

myt 

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

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

Parallellhandling är när flera handlingar finns i en bok 
samtidigt. 

En myt är en gammal berättelse som försöker förklara något. 

Dialog är ett samtal mellan två eller flera personer. 
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Diagnos 

Olika typer av text 

1. Är det prosa eller sakprosa? 
 Skriv P för prosa och S för sakprosa. 

® Harry Potter 

® Dagens nyheter 

® Fakta om rymden 

® Recept på kakor 

® Reklam 

2. Du har läst om fyra olika texttyper.  
Dra streck till rätt förklaring: 

En text som uttrycker åsikter och försöker övertyga  
läsaren om något.

En text som berättar varför något är eller var på ett visst sätt. 
Varför något hände/händer eller hur något går till eller fungerar.

En text som berättar hur något är eller var,  

eller vad som hände på en plats eller vid en viss tidpunkt.

En text som talar om hur något ska göras.

3. Vilken sorts text är det? 

reklam för en mobiltelefon ������������������������

recept på sockerkaka ��������������������

signalement på en brottsling ��������������������

en artikel om hur vattnets kretslopp fungerar. ��������������������

Beskrivande text

Förklarande text

Instruerande text

Argumenterande text

P

S

S

S

S

argumenterande text
instruerande text

beskrivande text
förklarande text
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DIAGNOS 

Diagnos 

Skrivarskola 

1. Du har läst i grundboken om fem steg som du behöver gå igenom  
för att skriva en bra beskrivande eller förklarande text. Här är de  
fem stegen, men i vilken ordning kommer de? Numrera dem i rätt  
ordning. 

® Redigera texten (ändra i texten så att den blir tydligare) 

® Strukturera texten 

® Samla material och fakta 

® Skriv texten 

® Sortera materialet 

2. Skriv tre tips på vad man kan tänka på när man skriver  
en instruerande text. 

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

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

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

3. För att skriva en argumenterande text behöver du få med  
fem delar: Förklara vad de olika delarna betyder. 

beskrivning 

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

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

tes 

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

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

argument 

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

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

5

3

1

4

2

Elevens eget svar.
Förslag: Var tydlig. Skriv instruktionerna som en lista.
Visa med bilder hur saker ska göras.

Tesen är en åsikt som man kan skriva som en fråga. 

Problemet beskrivs.

Argument är tankar och fakta som stödjer din åsikt. 
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motargument 

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

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

slutsats 

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

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

4. Varför är det viktigt att vara försiktig med det du skriver på nätet? 

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

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

5. Skriv minst tre saker som är viktiga att tänka på när man skriver  
på nätet. 

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

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

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

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

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

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

Motargument är svaret på din motståndares argument. 

I slutsatsen svarar du på frågan som du skrev i tesen.

Det som lagts ut på nätet finns där för alltid. Man kan ångra 
saker man skrivit. 

Elevens eget svar.
Förslag:
Lägg inte ut bilder på andra utan att fråga först.
Var personlig men inte privat.
Tänk noga igenom vad du ska skriva innan du skriver. 
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DIAGNOS 

Diagnos 

Bland bokstäver och ord 

1. Gör en tankekarta här över alla ordklasser du kan.  
Tankekartan ska innehålla ordklassernas namn  
och allt du vet om dem. 

Elevens eget svar.
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2. a. Ringa in subjektet i varje mening: 

Minna dricker ett glas vatten. 

Bilarna släpper ut en massa gifter. 

Vilgot springer först över mållinjen. 

Tanten kliver av bussen alldeles för tidigt. 

Planeterna rör sig i bestämda banor. 

b. Stryk under predikatet i varje mening. 

3. Hur många predikat har den här meningen? �����

Timo reste genom många länder men stannade inte länge på varje plats. 

Hur många satser har meningen? �����

Hur vet du det? 

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

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

2

2

Elevens eget svar. 
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                                SvenSka år 6

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 idéer, och spara 
både tid och energi tack vare de verktyg som finns här; introduk-
tioner, lektionsplaneringar, diagnoser, bedömningsstöd mm. Vår in-
tention är att Bums ska ge dina elever de allra bästa förutsättningar 
att uppnå kunskapskraven i årskurs 6 och att  
vägen dit ska vara utmanande, lärorik och inspirera till att lära mer!
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