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Skrivcirkeln Resor i  
världen åk 6
I Skrivcirkeln får eleverna lära sig att skriva olika texter i genrerna 
berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande 
och argumenterande. För att kunna lära sig det behöver eleverna 
läsa och förstå olika texter i varje genre. I Skrivcirkeln kombineras 
därför genrepedagogik med läsförståelsestrategier. Arbetssättet 
utgår från cirkelmodellens fyra faser.

PRovlektion: 
Drömresan – berättande text
Provlektion

Följande provlektion är ett utdrag ur Skrivcirkeln Resor i världen åk 6. texterna och 
uppgifterna ger eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor att formulera 
sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra 
texter för olika syften samt urskilja språkliga strukturer. lektionen består av:

•	 Skrivcirkeln	Resor	i	världen	åk	6,	sidan	55	Till	läraren.

•	 Skrivcirkeln	Resor	i	världen	åk	6,	sidan	2	och	sidorna	3-10.
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Syfte

Syftet med provlektionen är att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. 
De ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter, 
enskilt och tillsammans med andra. eleverna ska få kunskaper om skönlitteratur och 
om olika former av sakprosa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad.

Siktar mot kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 6

•	 Eleven	kan	läsa	skönlitteratur	och	sakprosatexter	för	barn	och	ungdomar	med	
flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom 
att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och 
kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven 
grundläggande läsförståelse.

•	 Eleven	kan	skriva	olika	slags	texter	med	begripligt innehåll och i huvudsak 
fungerande struktur samt viss språklig variation. i texterna använder eleven 
grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss 
säkerhet.

•	 Dessutom	kan	eleven	ge	enkla omdömen om texters innehåll och utifrån 
respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak 
fungerande sätt.

Introducera och aktivera förförståelsen

Den berättande texten inleds med en liten dikt där ett barn funderar över att vissa 
tänker att några reser från något och att andra reser till något. Det finns en tanke 
med att den berättande texten handlar om något positivt med att resa medan den 
återberättande texten (nästa kapitel i Skrivcirkeln Resor i världen åk 6) handlar om 
att vara tvungen att resa från något. tanken är att få eleverna att reflektera över 
hur olika levnadsvillkoren kan se ut för barn i olika delar av världen. Att barn i den 
”rika” världen drömmer om resor till sol, bad och nöjen – medan barn i fattiga 
länder eller länder i krig tvingas fly (resa) för att överleva. Drömresan handlar om 
till vilka olika resmål familjemedlemmarna skulle vilja åka om de skrapade fram en 
miljon på en skraplott. Aktivera förförståelsen genom att samtala om vad 
skraplotter är och räkna gärna ut på mattelektionen hur stor sannolikheten är för 
att man ska vinna en hög vinst.

Så här kan du arbeta med lektionen

1.	 Läs	sidan	55	från	Skrivcirkeln	åk	6	som	är	till	läraren.

2.	 Kopiera	upp	sidan	2	och	sidorna	3-10	från	Skrivcirkeln	åk	6.

3.	 Läs	och	gå	igenom	sidan	2	tillsammans	med	eleverna.	Prata	om	de	fyra	olika	
faserna; berätta att i de två första kan arbeta enskilt, därefter tillsammans i par 
eller mindre grupp och till sist enskilt igen. Gå igenom de olika lässtrategierna 
och symbolerna för dem.
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4.	 Låt	eleverna	läsa	och	arbeta	med	sidorna	3-7	enskilt.

5.	 Dela	in	eleverna	i	par	eller	mindre	grupper	och	låt	dem	arbeta	tillsammans	med	
sidan 8. Det bästa är om de kan skriva på dator tillsammans, för att sedan skriva 
ut var sitt exemplar av texten.

6. låt eleverna arbeta med sidan 9 enskilt. Med hjälp av checklistan ska de nu 
skriva en egen berättande text om en drömresa, en resa som de skulle kunna 
göra om de någon gång vann mycket pengar... De kan skriva i skrivhäfte eller  
på dator.

7.	 På	sidan	10	ska	eleverna	göra	en	självbedömning	och	återigen	gå	till	checklistan	
på sidan 9 där de nu ska fylla i de stjärnor som stämmer. Självbedömningen ska 
sedan visas för en kompis eller dig som lärare, för att jämföra med vad hen eller 
du tycker.

tiPS FöR FoRtSAtt ARbete

Ämnesspecifika ord

Samla ord som har med resor att göra och sätt upp på väggen i klassrummet.

Berättande texter med tillbakablick och parallellhandling

Den berättande texten innehåller både en tillbaka blick och en 
parallellhandling. Högläs några texter där det finns en tydlig tillbakablick. 
Samtala om varför man använder tillbakablickar i såväl böcker som filmer. läs 
också några texter med parallellhandling eller titta på en film som är uppbyggd 
med parallellhandlingar. bra exempel är utdrag ur Sagan om de två tornen.

Utveckla och bearbeta texterna

låt eleverna arbeta vidare med sina texter utifrån självbedömningarna. var 
det något i texterna som de kunde utveckla så att de blir ännu bättre? Genom 
respons kan eleverna bearbeta sina texter mot ökad tydlighet och kvalitet.

Skriva dikter

eftersom poetisk text också hör till berättande text kan man låta eleverna 
skriva dikter kring temat världen eller resor. Modellera genom att skriva 
en gemensam dikt där ni radar upp ord som ni associerar till det tema ni 
valt. visa sedan andra enkla sätt att skriva dikter. läs gärna flera dikter 
högt och samtala om hur de är skrivna. Använd gärna dikter som 
innehåller upprepningar, där exempelvis de första orden är samma i varje 
versrad som Att resa är…, att resa är… Sista raden avslutas dock på annat 
sätt. Använd metaforer: Att leva är som att resa, en del resor blir underbara 
och oförglömliga, andra resor blir inte som man tänkt sig osv.
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Fler tips i Skrivcirkeln Metodbok

tips på fortsatt arbete är hämtat från Skrivcirkeln Metodbok. i den får du 
som lärare mer information om genrepedagogik, cirkelmodellen, 
språkutvecklande	arbetssätt	för	alla	elever	samt	olika	läs-	och	
skrivstrategier. Den innehåller också flera kopieringsunderlag som du kan 
använda tillsammans med dina elever för att fortsätta utveckla deras 
förmåga att läsa, förstå och skriva olika texter.

I serien ingår:

•	 Skrivcirkeln	Mysterier	åk	4

•	 Skrivcirkeln	Otroliga	rekord	åk	5

•	 Skrivcirkeln	Resor	i	världen	åk	6

•	 Skrivcirkeln	Metodbok

läs mer om hela serien Skrivcirkeln på www.liber.se

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/Svenska/Trana-mera/Skrivcirkeln/


Skrivcirkeln Resor i världen åk 6 (47-11993-6) © Författaren och Liber AB  Kopiering tillåten 5	

55Kopiering förbjuden, se s. 56

Till läraren
I Skrivcirkeln Resor i världen Åk 6 lär sig eleven 
skriva olika genrer, texttyper: berättande, 
återberättande, beskrivande, förklarande, 
instruerande och argumenterande text.

Det genrepedagogiska arbetssättet utgår från 
cirkelmodellens fyra faser. Här kallas de Bygga 
upp kunskaper, Läsa och lära, Lära och skriva 
tillsammans och Visa vad du kan.

Fas 1 – Bygga upp kunskaper: Eleven lär sig om 
ämnet, olika ämnesord och begrepp, som behövs för 
att förstå de kommande texterna i genren.

Fas 2 – Läsa och lära: Eleven läser olika texter i 
genren och genom exempel och olika övningar lär 
sig hur texttypen är uppbyggd.

Fas 3 – Lära och skriva tillsammans: Eleven 
tränar och lär tillsammans med en  eller fl era 
kompisar genom att diskutera struktur, ordval och 
skriva texter gemensamt.

Fas 4 – Visa vad du kan: Eleven skriver egna texter 
och visar vad hen lärt sig.

För att kunna lära sig att skriva olika genrer, be-
höver eleverna läsa och förstå olika texter. I Skriv-
cirkeln kombineras därför genrepedagogik med 
läsförståelsestrategier. De olika strategierna är:

Att förutspå: Genom att läsa rubriker och titta 
på bilder förutspår eleven vad texten kommer att 
handla om. Förförståelsen aktiveras också då eleven 
berättar om sina förkunskaper i ämnet.

Att reda ut oklarheter: Genom att ta reda på vad 
ord och uttryck betyder förstår eleven texten bättre. 
Till hjälp kan eleven använda ordbok eller internet. 
Att fråga en kompis är också ett sätt att lösa det.

Att ställa frågor: Genom att ställa frågor på texten 
går eleven djupare in i förståelsen av texten. Eleven 
tränar samtidigt på att göra inferenser (läsa mellan 
raderna) och att refl ektera.

Att sammanfatta: För att kunna sammanfatta 
texten med egna ord måste eleven fokusera på det 
viktiga i texten och visar då samtidigt hur väl hen 
förstår texten.

Att skapa inre bilder: Genom att med bilder visa 
hur eleven tänker sig någon eller något använder 
hen sina sinnen för att förstå vad texten handlar 
om.

I Skrivcirkeln Åk 6 synliggörs och tränas också 
textkopplingar, olika sätt att koppla det lästa till 
sig själv, andra texter eller saker i omvärlden, för att 
få en fördjupad förståelse av texten. 

Gå gärna igenom sidan 2 tillsammans med eleverna 
innan de börjar arbeta i boken, så att de förstår på 
vilket sätt boken är uppbyggd och vilken hjälp de 
har av symbolerna för lässtrategierna.

Till vissa övningar behöver eleven söka fakta på 
internet. Det är viktigt att du som lärare visar 
eleverna hur man söker information och värderar 
olika källor, för att eleverna ska kunna hitta och 
använda säkra sidor på internet.

I slutet av varje kapitel fi nns en självbedömning. 
Det allra bästa är om du som lärare kan göra den 
tillsammans med eleven. Om det inte är möjligt 
är det ändå viktigt att du, för den formativa 
bedömningen, tar del av den och ger återkoppling 
till eleven.

I Skrivcirkeln Metodboken får du som lärare 
mycket mer information kring genrepedagogik, 
cirkelmodellen, språkutvecklande arbetssätt för alla 
elever samt olika läs- och skrivstrategier. Där får 
du också kopieringsunderlag som du kan använda 
tillsammans med dina elever, för att fortsätta ut-
veckla deras förmågor att läsa, skriva och tala. Läs 
mer om Skrivcirkeln Metodboken på liber.se.
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Kopiering förbjuden, se s. 562

Bygga upp kunskaper: Lär dig ord och 
begrepp för att lättare förstå vad texterna 
och uppgifterna handlar om.

Läsa och lära: Läs olika texter och lär dig 
hur man skriver liknande texter.

Lära och skriva tillsammans: Samtala, lär 
och skriv tillsammans med en kompis.

Visa vad du kan: Skriv egna texter och
visa vad du lärt dig.

1

2

3
4

Lässtrategierna hjälper dig att förstå vad du läser,
hur du ska tänka och vad du ska göra:

Förutspå: Fundera över vad texten
kommer att handla om, hur den
kommer att fortsätta, sluta eller
vad du vet om textens ämne.

Reda ut oklarheter: Ta reda på vad svåra
och ovanliga ord och uttryck betyder.
Använd ordbok, internet eller
fråga någon.

Ställa frågor: Ställ frågor kring textens inne-
håll och sådant som du undrar över. Frågor 
kan ställas på raderna (svaret fi nns i texten), 
mellan raderna (svaret fi nns underförstått 
i texten, men din erfarenhet behövs för att 
tyda det och dra egna slutsatser) och bortom 
raderna (svaret fi nns hos dig som läser, i dina 
egna erfarenheter och kunskaper).

Sammanfatta: Välj ut det viktigaste
i texten och berätta med egna ord.

Skapa inre bilder: Visa med bilder hur
du tänker dig att något eller någon ser ut.

Textkoppling: Texten du läser kan få dig
att tänka på andra saker. Här är tre
olika typer av textkoppling:

Text till text – Texten påminner
om handling, miljö och personer
i en annan text du läst. 

Text till själv – Texten får dig att tänka
på saker du själv upplevt. 

Text till världen – Texten kan kopplas till 
sådant som händer och har hänt i världen.

Läs och gå igenom den här sidan 
tillsammans med din lärare.

Här får du arbeta med olika 
typer av texter. Ibland kallas 
det för genrer.

Alla texter i den här
boken handlar om resor
av något slag.

I varje kapitel arbetar 
du på samma sätt:

Bygga upp kunskaper

Läsa och lära
Visa vad

du kan

Lära och skriva

tillsammans

1
2

3
4

t.

Den här symbolen betyder att 
du behöver skriva i ett separat 
skrivhäfte, eller på ett papper.

Reportern

Co
wboyen

Konstnären

er).

tern

Skrivboken !

Spågumman

Detektiven

Textkoppling
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Berättande text

Läs dikten. Hur tänker du när du ska resa? Tänker 
du att du reser bort från något eller till något?

1 Bygga upp kunskaper

Berättande text
En berättande text är ofta en påhittad berättelse. Syftet kan vara att roa
och underhålla, eller att lära ut något. En dikt kan också vara en berättande text.

Läs orden. Ta reda på vad orden betyder genom
att till exempel använda en ordbok.

Ord som du 
behöver känna 

till för att lättare 
förstå.

parallellhandlingar  tillbakablick

gestaltande beskrivning

Skriv rätt ord i meningarna.

När man tänker tillbaka på det som har hänt gör man en .

Flera händelser som pågår samtidigt i en berättelse kallas för .

När man beskriver något så att läsaren
känner och upplever innehållet då gör man en .

Läs rubriken och titta på bilden.
Vad tror du att dikten handlar om?

Resa bort eller resa till
En del säger att de ska resa bort
från snö och kyla, 
stress och jäktiga mornar, 
retsamma klasskamrater,
läxor och prov.

Jag tänker att jag ska resa till
solen och värmen,
lugna och sköna mornar,
nya, roliga kompisar 
och sköna, lata dagar.
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4 Kopiering förbjuden, se s. 56Berättande text

2 Läsa och lära

Läs texten. Stryk under ord som du tycker är svåra att förstå. Ta reda på vad orden
betyder genom att till exempel använda en ordbok. Skriv orden och förklaringarna
i ditt skrivhäfte.

Drömresan
– Minns ni… säger mamma drömmande 

och med längtan i rösten, minns ni när vi 
var i Th ailand? De långa, kritvita stränderna 
som aldrig tycktes ta slut, den varma, mjuka 
sanden, den underbart goda maten, alla 
snälla och glada människor…

Det är kväll och fredagsmys. Hela familjen 
är samlad i soff an i TV-rummet. Godis, chips 
och läsk är framdukat på det lilla soff bordet. 
Pappa har just tagit fram en skraplott och nu 
undrar han vad de tycker att de ska göra om 
de skrapar fram en riktigt stor vinst. Det är 
därför mamma börjar prata om Th ailand, där 
de var för tre år sedan.

– Ska vi inte åka till Th ailand igen om 
vi vinner? föreslår hon entusiastiskt. Hon 
börjar drömma sig tillbaka igen och helt 
plötsligt är hon tillbaka i Th ailand…

Hon går på stranden. Solen värmer hennes 
ansikte och en svag vindpust svalkar hennes 
solbrända kind. Det är tidig morgon och de 
övriga i familjen sover i sin bungalow på 
stranden. Hon tittar ut över det glittrande 
havet och ser en liten, röd fi skebåt som 
stilla guppar upp och ner på vågorna. Hon 
känner lukten av tång som blandar sig med 
dofterna från en restaurang där man precis 
börjat laga mat för dagen. Hon hälsar på 
den vänliga thailändska kvinnan som står 
och skär grönsaker vid en bänk i det öppna 
restaurangköket.

 – Sa was dee torn chao, säger hon och de 
ler mot varandra.

– Mamma! Moa knuff ar på henne och 
skrattar. Du sa ”God morgon” på thailändska. 
Sov du?

– Nej då, säger mamma, jag bara låg och 
tänkte.

– På Th ailand förstås, fl inar Moa. Men vart 
tror ni att jag tycker att vi ska åka? undrar 
hon. Ni får några ledtrådar: ligger i en stor 
världsdel, är en halvö, har en fi n och berömd 
strand som börjar på M, fast där heter strand 
beach. Det bästa av allt: där fi nns Disney 
World som är världens största nöjesfält!

Vart tror du att Moa vill resa?  
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5Kopiering förbjuden, se s. 56 Berättande text

2 Läsa och lära

I en berättande text fi nns det ibland tillbakablickar, där man stoppar i berättelsen för att backa
tillbaka till en händelse som tidigare har inträff at. Tanken är att ge en bakgrund till det som
händer i berättelsen.

I den här berättelsen är det mamman som gör en tillbakablick.

Vilken händelse är det som hon tänker tillbaka på?  

I tillbakablicken fi nns fl era beskrivande ord som svag, solbränd, vänlig och liten.
En del av orden beskriver personer, andra ord beskriver något i miljön.

Leta beskrivande ord i texten och skriv dem i två spalter i ditt skrivhäfte:
Ord som beskriver personer och Ord som beskriver miljöer.

Läs vidare.

Känner du igen bilden på operahuset? Vart är det pappa vill åka? 

Alex, som alldeles nyligen fyllt sju år, har 
med hjälp av pappa hittat Florida på en 
världskarta. De hittar Miami Beach och 
Orlando där Disney World ligger. Först håller 
Alex med Moa om att det är dit som de ska 
åka. Men sedan sedan säger han att han nog 
vill åka till ett land som ligger närmare. Alex 
tycker nämligen inte om att fl yga.

– Det fi nns ett Disneyland i Paris, tipsar 
mamma som vaknat ur sin Th ailandsdröm. 
Och i Paris fi nns ju Eiff eltornet och Triumf-
bågen också. Tänk att få gå och fi ka på 
Champs Elysée, den vackraste gatan
i världen!

– Då får du sitta där och dricka kaff e för vi 
hänger med Alex till Disneyland och träff ar 
Musse Pigg, skrattar Moa och gör ”high fi ve” 
med Alex.

– Jaha, säger pappa, vilken världsdel blev 
kvar till mig då? Th ailand ligger i Asien, 
Florida i Nordamerika och Frankrike i 
Europa… Ni vet ju att jag älskar opera så 
jag skulle nog vilja besöka världens största 
operahus. Vet ni var det ligger? Jag tror att ni 
känner igen det, säger han och visar en bild 
på mobilen. 
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6 Kopiering förbjuden, se s. 56Berättande text

Läs vidare.

När Moa ser bilden säger hon direkt att det 
är Sidney i Australien som pappa drömmer 
om.

– Men vi kanske skulle skrapa lotten? Det 
känns som att vi redan bestämt att vi vunnit, 
säger pappa och skrattar.

Wilma har inte sagt så mycket utan mest 
suttit och lyssnat. Det är inte så lätt att 
säga vart man vill resa när man bara är fyra 
år. Pappa hjälper henne att börja skrapa 
lotten. Hon skrapar fram 60 kronor. Moa gör 
V-tecknet när hon skrapar fram en miljon. 
Mamma skrapar fram 500 kronor, Alex 
fortsätter med 60 kronor. När Wilma och 
pappa skrapat fram andra miljonen håller 
alla andan. Det är fyra rutor kvar och man 
måste ju ha tre likadana belopp för att vinna.  
De fortsätter att skrapa och när en ruta är 
kvar kan de vinna 60 kronor eller en miljon!  
De bestämmer att Wilma ska få skrapa. 
Hon skrapar sakta men säkert. Alla är på 
helspänn. Tänk om de skulle vinna!

– Ja! jublar lilla Wilma när hon skrapat 
klart.

– 60 kronor. Det är bra, säger pappa till 
Wilma som ser förvånad ut när de andra inte 
jublar. 

– Det är faktiskt början till en miljon, säger 
mamma. 

– Men det räcker inte till att åka på 
semester, inte ens till en bussbiljett till 
Globen, skämtar Moa.

När de andra fortsätter att prata om hur 
härligt det skulle vara att åka på semester 
försvinner Wilma till sitt rum. Hon tar fram 
en stol och klättrar upp på den.

När hon kommer tillbaka till de andra har 
hon en trasig sparelefant med sig och i 
handen har hon fl era tjugor. Det syns att hon 
har gråtit…

– Här, säger hon, nu kan vi åka på 
semester! Ta alla mina pengar så åker vi!

Alla kramar om lilla Wilma.
– Vet du vad vi gör, säger pappa och ler, 

vi börjar spara till en semester. Vi hjälps åt 
allihop. Först köper vi en ny sparelefant till 
dig och sen börjar vi spara. Vi har kanske inte 
tur i spel, men vi har väldigt mycket tur som 
har varandra!

Slut

2 Läsa och lära
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Samtidigt som familjen fortsätter att prata om vart de skulle vilja resa, får man
veta vad lilla Wilma gör under tiden. Det kallas för en parallellhandling.

När hon kommer tillbaka till de andra har hon en trasig sparelefant med sig
och i handen har hon fl era tjugor. Det syns att hon har gråtit…

Varför är Wilma ledsen och hennes elefant sönder? Vad hände tror du?
Skriv och berätta.

Hela familjens olika personligheter och egenskaper kommer fram i dialogerna i texten.
Genom att man får läsa om vad de säger och gör får man en bild av hur de är som personer.

Hur skulle du med några adjektiv beskriva hur de olika familjemedlemmarna är?

pappa  

mamma  

Moa  

Alex  

Wilma  

När mamma drömmer tillbaka om Thailand skapar hon också en bild. Hon minns
med alla sinnen, hur det kändes, smakade, doftade, såg ut och vad hon hörde.
Man kan säga att det är en gestaltande beskrivning i texten.

Vilka inre bilder får du när du läser hennes tillbakablick om Thailand?
Rita i ditt skrivhäfte.

2 Läsa och lära
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Läs sedan igenom er text. Vilka inre
bilder får du som kan passa till texten?
Rita en bild i ditt skrivhäfte.

Nu ska ni få träna på att skriva en text med parallellhandling och gestaltande
beskrivning. Ni ska tillsammans skriva en fortsättning på en berättelse.

Här är inledningen:

Kung Mago är mycket rik och han älskar 
tävlingar. En dag utlyser han en tävling där 
alla i hans land kan delta. 

 – Vad är det minsta och värdefullaste 
som fi nns i världen? undrar han. Den som 
kan resa ut i världen och komma tillbaka 
med det vinner. Priset är att få bli min 
närmaste medhjälpare och att för alltid få 
bo i mitt vackra slott.

Jag och en jury kommer att bedöma vem 
som är vinnaren…

Fortsättningen som ni ska skriva ska handla om två 
personer som är med i tävlingen. De reser till var 
sin världsdel.

Titta på kartan och välj världsdelarna som
de reser till. Berätta om:

 H vilka personerna är

 H hur de anmäler sig till tävlingen

 H vilka äventyr de råkar ut för 

 H vilka platser de besöker

 H hur de reser

 H hur de till sist hittar det minsta och värdefullaste,
som de överlämnar till kungen.

Försök att göra gestaltande person- och miljö beskrivningar så att den 
som läser kan se det som händer som en fi lm i huvudet. Självklart måste 
det också vara en noggrann beskrivning av de saker de har med sig.

3 Lära och skriva tillsammans

Kopiera er gemensamma text, så att
ni får var sitt exemplar att klistra in
i era skrivhäften.

NORDAMERIKA EUROPA

SYDAMERIKA

ANTARKTIS

ASIEN

AFRIKA

OCEANIEN
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 H Rubrik som gör läsaren intresserad

 H Inledning som talar om vem eller vilka det 
handlar om, när det händer och var det 
händer

 H Gestaltande beskrivningar av personer
och miljöer

 H Händelser, problem, lösning och avslutning

 H Dialoger med talstreck vid varje replik

 H Verben i samma tempus genom
hela berättelsen

 H Tillbakablick

 H Parallellhandling

4 Visa vad du kani
i

Nu är det din tur att skriva en egen berättande text. Vart skulle du resa om du vann
mycket pengar? Tänk dig att du skrapar en vinstlott och där börjar ditt äventyr…

Börja med att planera din berättelse. Skriv stödord.

Ta hjälp av checklistan för berättande text när du skriver.
Skriv i ditt skrivhäfte eller på dator.

Läs nu igenom din text. Vilka inre bilder får du som kan passa till texten?
Rita en bild i ditt skrivhäfte.

checklistan!

3 Problem

2 Händelser

5 Lösning och avslutning

4 Försök till lösning

1 Inledning
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4 Visa vad du kan

Berättande text

Självbedömning
Nu ska du bedöma hur du lyckats med din text. Visa sedan din lärare
eller en kompis och jämför med vad hen tycker.

 W Titta på checklistan på sidan 9. Har du fått med allt?
Fyll i stjärnorna.

 W Vad i din text är du mest nöjd med?

 W Var det något som var svårt? Förklara.

 W Är det något i din text som du kan utveckla så
att den blir ännu bättre? Ge exempel.

 W Vad har du lärt dig när du har arbetat med berättande text?
Ge exempel.
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