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Myter, sägner och legender1
LYSSNA

1 Kunskapskravet
A Vad innebär Kunna förstå texters budskap?

Det innebär att man ska förstå textens innehåll/förstå vad texten menar.

B Hur ska du arbeta med kunskapskravet?
Frågeställningen är individuell. Exempel på svar kan vara att läsa olika texter, fråga 
när man inte förstår, slå upp svåra ord, lära mig lässtrategier, prata med en kamrat.

2 Ebbe Skammelson 
Svara på frågorna

A Vad är en sägen?
En sägen är en kort berättelse som handlar om en viss person, plats eller 
händelse och antas vara sann. Ofta har den ett speciellt syfte t.ex. att den lär 
ut något, varnar för något eller tröstar. Ofta händer något oförklarligt och en 
sägen har ofta ett olyckligt slut.

B Vad handlar sägnen om Ebbe Skammelson om?
Det handlar om Ebbe som blev dömd att vara 365 dagar på lika många öar 
efter att han i vredesmod dödat tre personer. Ebbe bad Gud om förlåtelse och 
han fick sedan begravas i vigd jord.

C Vilket är sägnens budskap?
Här finns utrymme för många individuella svar, t.ex. att man verkligen ångrar sig kan 
man bli förlåten, även den som gör fel kan bättra sig.

3 Myten om Ikaros
Svara på frågorna

A Vad är en myt?
En myt är en berättelse som kan förklara varför världen ser ut som den gör och 
hur människorna upplever världen. Myten utspelar sig ofta för länge sedan. 
I en myt finns ofta gudar, gudinnor, hjältar och övernaturliga krafter med. 
Fantastiska saker kan ofta hända i myter.

B Vad handlar Myten om Ikaros om?
Uppfinnaren Daidalos och hans son Ikaros reser till Kreta för att hjälpa kungen 
där. Kungen blir sedan arg på Daidalos och stänger in honom och hans son i en 
labyrint. Där finns också en farlig tjur. Genom att tillverka vingar lyckas Daidalos 
och Ikaros fly. Men Ikaros flyger för nära solen och faller ned i havet och dör.
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C Vilket är mytens budskap?
Här finns utrymme för många individuella svar, t.ex. att man lyssna på goda råd, man 
får inte bli övermodig.

4 Rita en händelse
A Rita en bild till en av händelserna i Ebbe Skammelson eller Ikaros.

Helt valfritt motiv.

B Varför valde du den här händelsen?
Här är det viktigt att eleven motiverar med egna ord.

5 Egna åsikter om texten
A Hur tycker du att Ebbe skulle ha handlat när han fick veta att Molfrid skulle 

gifta sig med en annan?
Individuella svar.

B Hur kom det sig att Ebbe till sist fick vila i vigd jord?
Han ångrade sig och blev förlåten.

C Tycker du att det var rätt av kung Minos att slänga ned Daidalos och Ikaros i 
labyrinten? Förklara.
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar sin åsikt.

D Varför tror du Ikaros flög så nära solen trots hans pappas varningar?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar hur de tänker.

E Jämför straffen som Daidalos och Ebbe fick. Vilket straff tycker du var hårdast? 
Varför?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna gör en jämförelse.

LÄSA

6 Läsförståelse
A Svara på frågorna till Systersjöarna. 

Faktafrågor
Varför skickade bonden Truls iväg sina tre söner till Norrland?
Truls skickade iväg sina söner till Norrland för att spåmannen hade spått att de 
en dag skulle döda sina systrar. 

Läsa mellan raderna-frågor
Varför visste inte Truls att det var hans söner som han slog ihjäl?
Sönerna hade varit borta så länge att Truls inte kände igen dem. Dessutom blev 
han så arg över vad som hade hänt att han handlade utan att tänka.



3KOPIERING TILLÅTEN   Studentlitteratur AB      SIMSALABIM 5 · Facit · Kapitel 1 Myter, sägner och legender

Reflektionsfrågor
Varför tror du de tre männen slog ihjäl sina systrar?
Här finns utrymme för individuella svar, t.ex. att flickorna inte ville gifta sig med 
pojkarna, flickorna hade dyrbara och värdefulla kläder.

Vad skulle du vilja säga till Truls? Varför?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar sin åsikt.

B Skriv tre egna frågor till Systersjöarna.
Det blir individuella frågor som eleverna skriver. Samtala om vilken typ av frågor 
eleverna har skrivit. 

C Svara på frågorna till Orfeus och Eurydike.

Faktafrågor
Varför dog Eurydike?
Hon blev biten av en giftig orm.

Läsa mellan raderna-frågor
Hur försökte Orfeus komma över sin sorg när Eurydike dog?
Han drog sig undan människorna och sökte tröst i musiken.

Hur kom Orfeus ner till underjorden?
Han lyckades ta sig över floden Styx med hjälp av färjkarlen Karon. Orfeus lyra 
hjälpte honom att komma till underjorden. Här kan eleverna tolka innehållet 
på många olika sätt.

Reflektionsfrågor
Om du fick träffa Orfeus, vilken fråga skulle du ställa till honom då? Varför?
Här finns utrymme för många individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar sin åsikt.

D Skriv tre egna frågor till Orfeus och Eurydike.
Det blir individuella frågor som eleverna skriver. Samtala om vilken typ av frågor 
eleverna har skrivit. 

6 Jämför Systersjöarna och Orfeus och Eurydike. 
A Vilka likheter ser du mellan sägnen och myten?

Exempel på likheter är: oförklarliga händelser (en spådom som gick i uppfyllelse och 
möjlig uppståndelse från de döda) döden, det hände för länge sedan, olyckligt slut. 
Viktigt att bejaka elevernas uppfinningsrikedom.

B Vilka skillnader ser du?
Exempel på skillnader är: olika länder/världar, det finns gudar i den ena men inte i den 
andra, tiden för länge sedan skiljer sig åt (myten utspelar för väldigt länge sedan medan 
sägnen utspelar sig för inte så länge sedan), en handlar om besvarad kärlek och den 
andra om obesvarad kärlek. 
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8 En egen sägen eller myt
Påminn eleverna om att utgå från sägnens och mytens kännetecken. 

9 Uttryck i texten
Uttryck och beskrivningar i en text gör texten mer levande. 

A Vad betyder de här uttrycken?
Beskrivningarna kan formuleras mycket olika.

Galen av ilska
Så arg så att man inte vet vad man gör.

Glömde sin vildhet
Blir mild och vänlig fast man egentligen kan vara mycket farlig.

Förtvivlad av sorg
Så ledsen så att man känner sig sjuk.

B Vilka andra uttryck hittar du i de båda texterna?
Exempel på uttryck i texterna:
fasansfull spådom sprang tre källor ur marken
gudomligt vacker obestämd oro
starka glödande sken lösas upp till en skugga

10 Analysera texten
A Du ska nu analysera en text. Välj en av texterna Systersjöarna eller Orfeus och 

Eurydike och svara på frågorna.

1. Vilken typ av text är det?
 En sägen/myt.

2. Vilket innehåll vill texten förmedla? 
 Här handlar det om textens innehåll. Försök gärna identifiera textens budskap. 

Svaren kommer att bli individuella. Det är viktigt att elevens egna tankar är i fokus. 
Begreppet tolkning skulle kunna introduceras. 

3. Hur är språket i texten? Lätt, svårt, gammalt, modernt?
 Individuellt svar beroende på vad eleven har för tidigare språkliga erfarenheter. 

Uppmana gärna eleverna att motivera sitt svar. 

4. Beskriver texten samma sak utifrån flera perspektiv? Är det flera personer i 
texten som berättar samma sak?

 Både sägnen och myten berättas utifrån ett utifrånperspektiv. I Systersjöarna 
är det en person som säger någonting i dialogform. Alla personerna beskrivs 
utifrån.
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5. Vad tycker du saknas i texten?
 Individuella svar exempelvis fler dialoger för att som läsare få mer kontakt med 

personer i texten, tydligare personbeskrivningar.

B Hur tycker du det gick att göra en analys?
Individuella svar. Viktigt att eleverna kan motivera hur de tänker.

C. Tror du att olika läsare kan uppfatta en texts innehåll/budskap på olika sätt? 
Varför/varför inte?
Individuella svar. Viktigt att eleverna kan motivera hur de tänker.

D Välj en valfri text och gör en analys av texten. Arbeta tillsammans med en 
kamrat.
Här kan eleverna få ytterligare kunskaper om textanalys om man diskuterar analyserna i 
grupper eller helklass. 

SKRIVA

11 Skriv ett referat
A Du ska nu göra ett referat av Systersjöarna. 

Källhänvisning och författare
Systersjöarna är återberättad av författarna Ingelsten och Pollack och 
nedskriven i Simsalabim 5 på sidorna 10-11.

Inledning
Den här sägnen handlar om bonden Truls som hade tre söner och tre döttrar. 
En spåman spådde att sönerna en dag skulle döda döttrarna. Därför skickar 
bonden iväg sina söner långt bort i landet. 

Citat
Många år gick och pojkarna blev unga män och gav sig ut på en vandring. Av 
en tillfällighet råkade de komma tillbaka till den plats där de en gång föddes. 
Och ”Det var på juldagens morgon det hände. De tre unga männen fick se tre 
vackra flickor på vägen till julottan.”

Kortfattat innehåll
Det föll sig så att de unga männen blev förtjusta i flickorna och ville gifta sig 
med dem. Men flickorna sa nej. Då slog de unga männen ihjäl flickorna och 
när de sedan träffade sina egna föräldrar blev de dödade av sin egen pappa. 

Avslutning
På platsen där de tre systrarna hade dött bildades tre sjöar. De kallas 
Systersjöarna och finns i verkligheten. Om de sjöarna en gång växer ihop går 
världen under. 
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B Välj en text och skriv ett referat.
Förbered ditt referat genom att svara på frågorna.

Vilken text ska du skriva ett referat om?
Här får eleverna välja en helt valfri text.

Vilket/vilka citat ska vara med?
Påminn eleverna om att använda citattecken. 

C Skriv ditt referat i din skrivbok.
De typiska dragen för referat tjänar som stöd för eleven. Uppmuntra elever som förhåller 
sig relativt fritt till ramarna för referat. 

12 Gör en recension
A Skriv en recension av Systersjöarna.

Titel och författare
Jag har läst en sägen som heter Systersjöarna. Sägnen är återberättad av 
författarna Ingelsten och Pollack.

Person, tid och miljö
Systersjöarna handlar om hur en spådom blir till verklighet. Personerna som 
finns med i sägnen är Truls, hans fru, hans tre söner och tre döttrar. De bodde 
på en gård som hette Änga. Det hela utspelar sig för länge sedan.

Citat
”En dag när barnen var små kom en spåman till gården för att spå hur deras 
framtid skulle bli. Det var en fasansfull spådom!”

Handling
Bonden Truls fick veta att hans tre pojkar en dag skulle döda sina systrar. 
Han bestämde sig då för att skicka sina pojkar långt bort för att hindra att 
spådomen skulle slå in. 

Omdöme och språk
Jag tycker texten var lätt att förstå. Handlingen som utspelade sig under många 
år var väldigt kortfattat beskriven. Det tycker jag var bra för då fick man veta 
slutet snabbt. 

Avslutning
Hur spådomen slog in och vad som hände sedan i världen ska jag inte avslöja 
här. Jag tycker att du själv ska läsa Systersjöarna.

Recensentens namn

Elevens namn.
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B Välj en bok, film, musik eller teater och skriv en recension. Skriv i din skrivbok.
Uppmana eleverna att använda sig av de typiska dragen för recension. Men uppmuntra 
deras egna initiativ och uppfinningsrikedom. 

13 Respons
A Läs en kamrats referat eller recension.

B Byt bok med din kamrat. Skriv vilka frågor och tankar du fick när du läste 
referatet eller recensionen. 
Här ska eleverna skriva frågor och tankar till sin kamrat. Uppmana dem till att ta stöd 
i de typiska dragen. Det är viktigt att det är konstruktiva frågor och kommentarer. 

C Läs den respons du har fått av din kamrat.
Välj vilka ändringar du vill göra utifrån responsen du har fått.
Här finns utrymme för individuella svar. Uppmuntra eleverna till att förklara varför de 
valde att göra vissa ändringar.

D Vad ska du tänka på nästa gång du skriver ett referat eller en recension?
Här finns utrymme för individuella svar.

14 Referat och recension
A Vad är det för skillnad mellan ett referat och en recension?

Ett referat är en kort sammanfattning av hela texten. I en recension väljer man 
ut vad man vill presentera för läsaren och avslöjar inte slutet. Man får också ha 
egna åsikter i en recension. På så sätt är recensionen mer personlig. 

B När tycker du att det passar bäst att skriva en recension och när passar det bäst 
att skriva ett referat? Förklara.
Här kan det skilja sig från individ till individ. Exempel kan vara att en recension 
passar bra vid boktips eller filmtips. Ett referat passar bra när man ska redovisa sina 
kunskaper om t.ex. en text. Kan vara både faktatext och skönlitterära texter.

15 Ordklasser
Förklara vad de olika ordklasserna är.

Pronomen
Pronomen ersätter ett substantiv.

Prepositioner
Är korta ord som talar om var personer, saker och ting befinner sig. Prepositioner 
berättar om riktning, tid och läge.

Konjunktioner
Är ord som fungerar sammanbindande i meningar.
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Interjektioner
Är utropsord och hälsningsord.

Adverb
Ord som bland annat beskriver ett verb, adjektiv eller ett annat adverb.

Räkneord
Består av två grupper, grundtal och ordningstal.

16 Vilken ordklass är det?
A Läs texten och placera de markerade orden på rätt plats. 

Du kanske tror att det inte finns drakar på riktigt? Att drakar bara finns i 
fantasin? Då ska jag berätta för dig att min mosters kusin som har en man 
som kommer från Frankrike faktiskt har sett en drake. Jo, det är sant! Mosters 
kusin var på vandring med sin man uppe i bergen utanför stan. De tappade 
bort varandra en stund. Då hörde plötsligt mosters kusin ett underligt ljud. 
Det var som ett pipande väsljud. När hon snabbt tittade åt det håll ljudet kom 
ifrån så såg hon den. Åhhh! skrek hon. Det var en drake som var ungefär fyra 
decimeter lång och alldeles ljusblå. Men när hennes man hittade henne så 
hade draken försvunnit in i en håla i berget.

Pronomen
du, hon, hennes

Prepositioner
i, på, utanför

Konjunktioner
som, så, och

Interjektioner
åhhh

Adverb
plötsligt, snabbt 

Räkneord
fyra

B Varför är det bra att lära sig ordklasserna?
Här finns utrymme för individuella svar t.ex. en förståelse för språkets uppbyggnad, bra 
att kunna när man lär sig nya språk.

17 Gör en miljöbeskrivning
A Titta på bilden och gör en miljöbeskrivning. Skriv vad du ser, vad du hör, 

beskriv dofter och känslor, tid och vad de olika personerna gör.
Uppmuntra eleverna att beskriva utförligt utifrån sina sinnen.



9KOPIERING TILLÅTEN   Studentlitteratur AB      SIMSALABIM 5 · Facit · Kapitel 1 Myter, sägner och legender

B Gör en miljöbeskrivning från en bok som du har läst.
Uppmuntra eleverna att beskriva utförligt utifrån sina sinnen.

C Hur tror du att dina kunskaper om miljöbeskrivningar kommer påverka din 
läsning av skönlitteratur?
Fokusera på den enskilda elevens tankar om miljöbeskrivning för att på så sätt utveckla 
hans/hennes färdigheter.

TALA

18 Bokpresentation
A Välj en bok du har läst och förbered en bokpresentation. Skriv det du vill 

förmedla under rubrikerna.

Inledning
Presentera bok och författare.

Innehåll
Bokens handling, huvudpersoner och deras egenskaper, var handlingen 
utspelar sig samt tid och miljö, bokens budskap och omdöme om boken.

Avslutning
Övertyga klasskamraterna till att läsa boken.

B Vilken typ av tankestöd ska du använda vid din presentation? Stödord, 
tankekarta eller bilder?
Individuella svar.

C Öva på presentationen.

D Genomför din bokpresentation.

E Hur tycker du att din bokpresentation gick? Varför?
Individuella svar. Viktigt att eleverna kan motivera hur de tänker.

F Vad behöver du tänka på nästa gång när du ska göra en presentation?
Individuella svar.

LÄSA

16 Informationssökning
Söka information på internet 

A Vad ska du tänka på när du ska söka information?
Syftet med informationen, hur och var man söker information, sortera 
informationen och föra anteckningar om var informationen har hittats. 
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B Vad är det för skillnad på att söka efter information i en bok och på internet?
Individuella svar, t.ex. mycket att välja på och svårt att hitta rätt på internet, mer 
uppdaterad information på internet, svårare att hitta källan på internet, inaktuell 
information i böcker, lättare att läsa information i en bok.

Ta reda på fakta 

A Du ska nu tillsammans med en kamrat ta reda på information om ett ämne. 

Vad är syftet med ditt arbete?
Individuella svar. Uppmana eleverna att vara tydliga med syftet.

Hur ska du gå till väga för att hitta information?
Individuella svar. Uppmana eleverna att vara tydliga med tillvägagångssättet.

Samla information om ditt ämne. Du kan skriva stödord eller göra en 
tankekarta.
Raderna är utrymme för anteckningar.

Var har du hittat informationen?
Uppmana eleverna till att vara noga med var de hittar informationen och hur de anger 
källan. 

B Skriv en text med egna ord om det du har fått reda på om ditt ämne. Glöm 
inte att ange källan.
Individuella svar. Uppmana eleverna att använda inledning, presentation av ämnet och 
avslutning så att det blir en tydlig och sammanhängande text.

20 Svärdet i stenen
A Gör en textanalys av Svärdet i stenen. Använd frågorna för att förbereda din 

analys.

Vilken typ av text är det?
En legend.

Vilket innehåll vill texten förmedla? 
Här handlar det om textens innehåll. Försök gärna identifiera textens budskap. Svaren 
kommer att bli individuella. Det är viktigt att elevens egna tankar är i fokus. Begreppet 
tolkning skulle kunna användas. 

Hur är språket i texten? Lätt, svårt, gammalt, modernt.
Individuellt svar beroende på vad eleven har för tidigare språkliga erfarenheter. 
Uppmana gärna eleverna att motivera sitt svar. 

Beskriver texten samma sak utifrån flera perspektiv? Är det flera personer i 
texten som berättar samma sak?
Legenden berättas utifrån ett utifrånperspektiv. Vid två tillfällen används 
dialogform.
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Vad tycker du saknas i texten?
Individuella svar, exempelvis fler dialoger för att som läsare få mer kontakt med personer 
i texten, tydligare personbeskrivningar.

B Skriv textanalysen i din skrivbok.
Här skriver eleven sin textanalys i löpande text.

Utvärdering
Det är viktigt för dig att du vet vad du lär dig och hur du lär dig. På så sätt blir det 
både lättare och roligare för dig att arbeta i skolan. De här frågorna hjälper dig 
att tydliggöra vad du redan kan men också vad du behöver arbeta mer med. 

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Vad var lättast och vad var svårast med att beskriva likheter och skillnader i 
texterna Orfeus och Eurydike och Systersjöarna.
Hur kan du arbeta vidare med likheter och skillnader mellan texter?

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Vad är du bäst på när det gäller att presentera något muntligt för andra? Vad 
behöver du bli bättre på?

Söka information från olika källor och värdera dessa.
Vad var det viktigaste du lärde dig när det gäller informationssökning?
Vilka funderingar kring informationssökning har du nu?

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Hur har det fungerat att skriva ett referat där du inte ska ha med dina egna 
värderingar?
Hur kan du utveckla ditt arbete med detta?

Urskilja språkliga normer
Hur bra kan du beskriva varje ordklass?
Hur kan du göra för att bli ännu bättre på detta?

Utvärderingen ger möjlighet att bedöma elevens lärande och uppmuntra fortsatt utveckling. 
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Upp med ridån2
LYSSNA

1 Mio min Mio
Svara på frågorna. Arbeta tillsammans med en kamrat.

Var utspelas handlingen i pjäsen?
Pjäsen utspelas på en öppen plats framför några trista hyreshus.

Hur tror du att det ser ut där?
Frågeställningen är individuell. Exempel på svar kan vara ett grått och tråkigt 
bostadsområde med höga hus, många höga hus med en liten park i närheten.

Vilka personer är med i pjäsen?
Bosse, Benka, Benkas pappa, Sixten, tant Edla, tant Lundin (som har 
fruktaffären) och anden.

Vad tänker du om Sixten och tant Edla? Varför?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar hur de tänker.

Vad hände med Bosse?
Tant Lundin ger Bosse ett äpple och ber honom att posta ett kort åt henne. När 
Bosse ska lägga på kortet i brevlådan läser han att kortet ska till Konungen i 
Landet Fjärran med ett meddelande att den som Konungen så länge väntat på är 
på väg med ett guldäpple som tecken. Bosse upptäcker att hans äpple förvandlats 
till guld. Han går till parken där han hittar en pilsnerflaska med en ande i. 
Anden tar med Bosse till Landet i Fjärran.

Hur skulle du beskriva Bosse?
Individuella svar.

2 Sammanfattning
A Skriv en sammanfattning av Mio min Mio.

Bosse bor hos farbror Sixten och tant Edla eftersom hans mamma är död 
och ingen vet var hans pappa finns. Sixten och Edla är inte snälla mot Bosse 
och Bosse längtar efter att få träffa sin riktiga pappa. En dag när Bosse och 
Benka har spelat fotboll måste Bosse gå ett ärende åt tant Edla. Han går till 
fruktaffären där han får ett äpple av tant Lundin. Bosse hjälper tant Lundin 
att posta ett kort och upptäcker då att det skimrande kortet ska till Konungen 
i Landet i Fjärran. Bosse blir nyfiken och läser vad det står på kortet. Det står 
att den som Konungen har sökt efter är på väg med ett gyllene äpple i handen 
som tecken. Bosse upptäcker att hans äpple förvandlats till ett guldäpple. 
Eftersom han inte vågar gå hem till farbror Sixten och tant Edla går han till 
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parken och sätter sig på en bänk. Han ser en pilsnerflaska som han dinglar 
med i handen. Han önskar att han aldrig mer behövde se Sixten och Edla 
och att det fanns någon i världen som brydde sig om honom. Han ser något i 
pilsnerflaskan, kastar iväg den men tar sedan upp den och drar ur korken. En 
ande kommer upp ur flaskan och som belöning för att Bosse släppte ut honom 
får han önska sig någonting. När Bosse inser att anden kommer från Landet 
i Fjärran ber han anden att ta med honom dit eftersom han har det gyllene 
tecknet. Anden tar med sig Bosse och när de närmar sig Landet i Fjärran ser 
Bosse att hans fader Konungen går där nere på den gröna ön och väntar på 
honom. 

B Läs din sammanfattning för en kamrat. Byt bok och låt din kamrat ge respons 
på det du har skrivit. 
Här ska eleverna skriva frågor och kommentarer till sin kamrat. Viktigt att det är 
konstruktiva frågor och kommentarer. 

C Läs responsen du fått av en kamrat. Var det något som fattades i din 
sammanfattning?
Här finns utrymme för individuella svar.

3 Kommentera Mio min Mio
A Bosse säger ”Vad lycklig du är som har en pappa förresten!” 

Vad tänker du när han säger det här?
Här finns utrymme för individuella svar, t.ex. att Bosse är avundsjuk för att Benka har 
en pappa som tycker om att göra roliga saker, Bosse saknar sin riktiga pappa.

B Varför tror du Bosse kommer till Landet i Fjärran?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar hur de tänker.

C Vad tror du Bosse tänkte när han såg sin fader Konungen?
Här finns utrymme för individuella svar. 

D Vad tror du anderösten har för betydelse i pjäsen?
Här finns utrymme för individuella svar, t.ex. att anderösten är Bosses egna tankar.

E Vad skulle du vilja säga till Bosse?
Här finns utrymme för individuella svar. 

F Vad tror du händer sedan med Bosse?
Här finns utrymme för individuella svar. 

LÄSA

4 Läsförståelse
A Svara på frågorna till Mio min Mio. 
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Faktafrågor
Varför kallas Bosse för Mio när han kommer till Landet i Fjärran?
För att hans pappa, fader Konungen, har längtat så efter honom och i tankarna 
kallat honom för Mio, min Mio.

Läsa mellan raderna-frågor
Varför har Mio fått nya kläder?
För det är en annan tid i Landet i Fjärran och andra pojkar också är klädda 
som Mio.

Reflektionsfrågor
Vad tror du Mio känner när han kommit till Landet i Fjärran?
Här finns utrymme för individuella svar. t.ex. att han är glad för att äntligen få träffa 
sin pappa.

B Nu är det din tur att skriva frågor till Mio min Mio. Låt sedan en kamrat svara 
på dina frågor.

Faktafrågor
Det blir individuella frågor som eleverna skriver. Samtala om vilken typ av frågor de har 
skrivit. 

Läsa mellan raderna-frågor
Det blir individuella frågor som eleverna skriver. Samtala om vilken typ av frågor 
eleverna har skrivit. 

Reflektionsfrågor
Det blir individuella frågor som eleverna skriver. Samtala om vilken typ av frågor 
eleverna har skrivit. 

C Diskutera svaren med din kamrat. Vilka tankar kring svaren får du?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar hur de tänker.

5 Du själv och Mio
Jämför dig själv med Mio. Vilka likheter och skillnader finns det? Varför?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna gör en jämförelse.

6 Uttryck i texten
Hitta beskrivande uttryck i texten. Förklara vad de betyder.

Exempel på uttryck:
rusar i hans famn springer fram och kramar
tyst innerlig omfamning en lång kram
som ett trolleri något magiskt har hänt
ser kärleksfullt tittar ömt på någon 
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7 Landet i Fjärran
A Rita hur du tror det ser ut i Landet i Fjärran.

Helt valfritt motiv.

B Jämför din bild med en kamrats. Vad får du för tankar kring era bilder?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna gör en jämförelse.

8 Dramatisera
A Dramatisera en händelse från Mio min Mio tillsammans med ett par kamrater. 

Spela upp för resten av dina klasskamrater.
Här kan man samtala om de olika rollerna och hur eleverna upplevde att vara en av 
personerna. 

9 Kunskapskravet
A Vad innebär Kunna analysera och formulera egna tankar om texters budskap: 

personanalys?
Det innebär att man ska kunna uttrycka vad man tänker om en texts budskap 
genom att svara på frågor om personer i texten. 

B Hur ska du arbeta med kunskapskravet?
Frågeställningen är individuell. Exempel på svar kan vara att samtala med en kamrat, 
läsa en text flera gånger.

10 Analysera texten
Gör en textanalys. Titta på sidan 16 i grundboken.
Här får eleven göra en textanalys av pjäsen. Det kommer att vara individuella svar men 
det är viktigt att eleven har fått med de olika delarna av textanalysen. Samtala gärna 
tillsammans och låt eleverna jämföra sina analyser.

11 Personanalys
A Du ska nu göra en personanalys av Mio min Mio. Anteckna stödord.

Hur får du veta något om Mio? Vem berättar om honom?
Pjäsförfattaren berättar om Mio genom replikerna och scenanvisningarna.

Vad får du veta om Mio?
Att han är glad och lycklig, men också lite orolig. Att han inte vill verka barnslig.

Handlingar
Funderar och ställer frågor för att få veta mer om sin pappa och landet i 
Fjärran. Tar sin pappa i hand.

Känslor
Glädje, lycka, blyghet, förvåning.
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Bakgrund
Han har bott hos farbror Sixten och tant Edla, men har längtat efter sin riktiga 
pappa.

B Skriv personanalysen i löpande text genom att använda dina stödord.
Här finns utrymme för individuella svar. Eleverna använder sina anteckningar för 
att producera en sammanhängande text. Kanske lägger de till ytterligare saker som kan 
rymmas i en personanalys.

C Varför tror du det är bra att kunna göra personanalyser?
Individuella svar. Viktigt att eleverna motiverar sitt svar.

D Välj en person från en valfri bok eller text. Gör en personanalys.
Frågorna som hjälp till en personanalys tjänar som stöd för eleven. Uppmuntra elever 
som förhåller sig relativt fritt till ramarna för personanalys. 

SKRIVA

12 Pjäsens typiska drag
A Förklara de texttypiska dragen för en pjäs.

Karaktärer
De personer som ska vara med i pjäsen.

Scen
En pjäs är indelad i ett antal scener (kan jämföras med kapitel i en bok). En ny 
scen inleds ofta med en beskrivning av hur det ser ut på platsen som scenen i 
pjäsen utspelar sig på.

Scenanvisningar
Hjälp till skådespelarna så att de vet vad de ska göra och hur de ska vara. Hur 
det ser ut på platsen där pjäsen utspelar sig. 

Repliker
Det karaktärerna säger till varandra. Replikerna ska föra handlingen framåt 
men också visa hur personen är till sättet.

B Du ska nu skriva ett kort manus tillsammans med en kamrat. 
Individuella svar. Påminn eleverna att använda de texttypiska dragen. 

C Hur gick det att skriva ett manus? Motivera.
Individuella svar. Viktigt att eleverna kan motivera hur de tänker.

D Spela upp pjäsen för dina klasskamrater.
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13 Sammansatta ord och särskrivning
A Vad menas med sammansatta ord?

Två eller flera ord som skrivs ihop och bildar ett nytt ord.

B Ge exempel på sammansatta ord.
Individuella exempel.

C Vad menas med särskrivning?
Ord som ska skrivas som sammansatta ord delas upp och skrivs isär som två 
eller flera ord. 

D Rita bilder till de olika betydelserna.
Skum tomte Skumtomte
Sjuk sköterska  Sjuksköterska

E Skriv egna särskrivningar.
Individuella svar.

14 Hur författare börjar sin berättelse
Titta i böcker och ge exempel på hur författare börjar sina berättelser.

Exempel:
Med nedslag mitt i handlingen
Med att förklara något som redan har hänt
Med en eller flera frågor
Som en saga
Här kommer eleverna att ge individuella svar. Diskutera och jämför gärna hur författare 
börjar sina berättelser och vad eleverna själva föredrar.

15 Olika sätt att börja en berättelse
A Börja en berättelse på de olika sätten.

Med nedslag mitt i handlingen
Individuella svar. 

Med att förklara något som redan har hänt
Individuella svar. 

Med en eller flera frågor
Individuella svar. 

Som en saga
Individuella svar. 

B Vilket sätt tycker du är lättast att börja en berättelse med? Förklara varför.
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna tydligt förklarar varför de 
tycker som de gör.
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16 Tidningsartikel 
Vad innebär de olika typiska dragen för en tidningsartikel?

Rubrik
Talar om vad artikeln handlar om och få läsaren intresserad. Rubriker ska inte 
avslutas med punkt.

Ingress
En kort sammanfattning av artikeln och svarar på frågorna vem, vad, var och när.

Brödtext
Detaljerad information om vad som har hänt. Svarar på frågorna hur och varför.

Direkt tal
Personer i artikeln berättar något för att göra artikeln intressant och levande. 
Dialogtecken, pratminus, används.

Bild och bildtext
Bild på händelsen med en bildtext som förklarar händelsen men ska helst berätta 
något mer än vad bilden visar.

Artikelförfattare
Namnet på den som skrivit artikeln.

17 Skriv en tidningsartikel
B Du ska nu förbereda en tidningsartikel. 

Anteckna stödord vid varje typiskt drag.

Rubrik
Ingress
Brödtext
Direkt tal
Bild och bildtext
Artikelförfattare
Individuella stödord

B Skriv din tidningsartikel i din skrivbok.
Individuella svar. Var uppmärksam på att alla elever har förstått de texttypiska dragen. 

C Vad blev bäst med din tidningsartikel?
Individuella svar. Bra om eleverna kan uttrycka varför de är nöjda.

D Vad ska du tänka på nästa gång när du skriver en tidningsartikel?
Individuella svar.

18 Saga som tidningsartikel
Välj en känd saga och gör om sagan till en tidningsartikel. Skriv i din skrivbok.
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TALA

19 Nyhetssändning
A Vilken typ av nyhet ska du presentera?

Individuella svar.

B Skriv din nyhet här.
Eleverna kan använda den text de skrivit inför framförandet i nyhetssändningen 
genom att ringa in stödord, markera i texten vad som är inledning, innehåll respektive 
avlutning (överstrykningspennor i olika färger fungerar bra), bestämma var de ska lägga 
in pauser etc.

C Öva på den nyhet du ska presentera.

D Genomför sedan nyhetssändningen tillsammans med dina kamrater.

LÄSA

20 Upphovsrätt
A Skriv vad du har lärt dig om upphovsrätt.

Individuella svar.

B Skriv vilka arkiv du får lov att använda bilder, musik, texter och ljud ifrån.
Här bör eleverna skriva de arkiv ni har gått igenom. Men kanske vet de flera.

C Samtala om upphovsrätt tillsammans med en kamrat.
Uppmana eleverna att skriva ned frågor om det är något de funderar på eller inte 
förstår. Lyft sedan frågorna i klassen.

21 Romeo och Julia
A Gör en textanalys av Romeo och Julia.

Individuella texter. Var observant på om eleverna använder de analysfrågor som de har 
lärt sig.

B Gör en personanalys av Romeo. 
Individuella svar. Viktig att det blir en sammansatt personanalys.

C Rita en bild från en av händelserna i Romeo och Julia.

22 En pjäs om Romeo och Julia
Skriv ett manus till en scen i Romeo och Julia. 
Individuella manus. Påminn eleverna om att använda de texttypiska dragen för en pjäs.
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Utvärdering
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Vad tycker du fungerade bäst i arbetet med personanalys?

Hur kan du utvecklas när det gäller att göra personanalyser?
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Hur fungerade det när du kommenterade din klasskamrats sammanfattning av 
Mio min Mio?
Hur kan du bli ännu bättre på att kommunicera det du vill förmedla?

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Hur fungerade det att skriva en sammanfattning av ett stycke av pjäsen Mio min 
Mio?

Söka information från olika källor och värdera dessa.
Vad vet du nu om upphovsrätt?
Vad vill du lära dig mer om?

Urskilja språkliga normer
Vilka typiska drag har en tidningsartikel?
Vad behöver du träna mer på för att känna dig säker på att skriva tidningsartiklar?

Utvärderingen ger möjlighet att bedöma elevens lärande och uppmuntra fortsatt utveckling. 
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Fantasy3
LYSSNA

1 Kunskapskravet
A Vad innebär Kunna berätta och beskriva vad du tycker och tänker om texter?

Det innebär att kunna formulera egna upplevelser av en text.

B Hur ska du arbeta med kunskapskravet?
Frågeställningen är individuell. Exempel på svar kan vara att läsa olika texter, fråga 
när man inte förstår, slå upp svåra ord, lära mig lässtrategier, prata med en kamrat, 
våga berätta om egna åsikter.

2 Skämmerskans tös
Svara på frågorna.

A Vad hände när Dina fick vara med de andra flickorna och leka?
Dina blev lurad. De andra flickorna band för hennes ögon och hällde sedan 
vassla över henne.

B Varför undviker alla Dina?
Dina har ärvt en gåva från sin mor. Hon har fått skämmarögon som ingen vill 
se in i. 

C Vad skulle du ha gjort om du var Dina?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar sin åsikt.

D Hur skulle du beskriva Dina?
Här finns utrymme för individuella svar. 

E Tänk efter vad texten Skämmerskans tös handlade om. Anteckna stödord. 
Återberätta texten för en kamrat.
Valfria individuella stödord. Be gärna eleverna fundera på om stödorden hjälpte dem i 
återberättandet eller om de skulle behöva byta ut några stödord.

F Vad tyckte du om texten? Varför?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar hur de tänker.

G Rita en bild som passar till texten Skämmerskans tös.

H Förklara varför du valde att rita just den bilden.
Här finns utrymme för individuella svar. 
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LÄSA

3 Läsförståelse
A Svara på frågorna till Draco Draco. 

Faktafrågor
Var någonstans är Dina och Nico?
I drakgården.

Varför har Nico en drakkappa på sig?
För att drakarna skulle tro att han var en drake.

Vad betyder Draco Draco?
Drake.

Läsa mellan raderna-frågor
Varför skulle Dina och Nico gå förbi drakarna?
De var tvungna att ta sig förbi för att komma ut ur Dunarks borg.

Hur såg drakarna ut?
Som jättelika ormar, med fjäll på kroppen och på de tjocka benen, kluven 
tunga, bleka gula ögon.

Varför kan Dina inte röra sig när hon ser drakarna?
Hon blir rädd och hon fastnar med blicken i ett par drakögon.

Reflektionsfrågor
Hur hade du reagerat om du var Dina?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar sin åsikt.

Vad tror du Dina tänker när hon ser drakarna?
Här finns utrymme för individuella svar, t.ex. att hon inte kommer levande därifrån, att 
hon skulle bli uppäten, att hon inte hade något val utan var tvungen att försöka klara 
det.

Vad tror du kommer hända sedan?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar sin åsikt.

4 Draco Draco
A I texten Draco Draco står det: ”Mitt hjärta hamrade så högt att jag tyckte att det 

måste väcka drakarna.” Vad tänker du när du läser meningen? Förklara varför.
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar sina tankar.

B Skriv en mening i texten som du fastnade för.
Här finns utrymme för individuella svar.

C Förklara varför du valde den meningen och vad du tänkte och kände när du 
läste den.
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Här finns utrymme för individuella svar. Eleverna kan med fördel samtala med 
varandra för att få ta del av någon annans tankar kring texten och på så sätt få 
möjlighet att fördjupa sin egen förståelse av texten.

5 Uttryck i texten
A Skriv en mening och rita en bild som passar till uttrycket i månens bleka sken.

Här finns utrymme för individuella svar.

B Vilka beskrivande uttryck hittar du i Draco Draco?
Uppmuntra elevernas val. Det finns många uttryck i texten. Här är några: störtat 
samman, raglade omkring nattblinda, rimfrost låg som en vit skorpa, höll mig på rätt 
köl.

6 Textanalys
Gör en textanalys av Draco Draco. Titta på sidan 16 i grundboken.
Individuella svar. Viktigt att eleverna kan förklara sina tankar med hjälp av det de tidigare 
lärt sig.

7 Personanalys
Gör en personanalys av Dina. Titta på sidan 48 i grundboken.
Individuella svar. Viktigt att eleverna kan förklara sina tankar med hjälp av det de tidigare 
lärt sig.

8 Miljöanalys
A Du ska nu göra en miljöanalys av texten Draco Draco. Anteckna stödord som 

hjälp.
Här nedan ges exempel. Viktigt att eleverna får pröva sina egna uppfattningar av 
texten.

Hur får du veta något om miljön?
Genom huvudpersonen Dinas upplevelser.

Vad får du veta om miljön?
Det är mörkt, kallt, fuktigt, halt, mossa och svampar växer där, en del valv och 
väggar har störtat samman, en massa drakar bor där.

Tid på dygnet
Natt.

Nutid, dåtid eller framtid
I dialogen är det nutid. I övrigt berättas texten i dåtid.

Plats
I drakgårdens källarvalv.
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Årstid
Någon gång under vinterhalvåret. Det är kallt.

Stämning
Farligt, osäkert och riskfyllt.

Ljus, doft, ljud och färg
Mörkt, skuggor, tyst.

B Skriv miljöanalysen i löpande text genom att använda dina stödord.
Individuella svar beroende på stödord som eleven valt. Viktigt att det blir en 
sammanhängande text.

C Vad har du för nytta av att kunna skriva en miljöanalys?
Här finns utrymme för individuella svar. Eleverna kan med fördel jämföra sina tankar 
och på så sätt få fördjupade kunskaper.

D Välj en miljö från en valfri bok eller text. Gör en miljöanalys.
Skriv i din skrivbok.
Viktigt att eleverna använder analysfrågorna som utgångspunkt.

SKRIVA

9 Fantasyns typiska drag
Förklara vad de texttypiska dragen innebär.

Det goda mot det onda
Det pågår ofta en kamp mellan det goda och det onda.

Huvudpersonen
Ofta ett eller flera barn som får ett uppdrag.

Figurer
Sagofigurer och talande djur. Ibland även talande växter.

Två världar
Vår värld och en magisk värld.

Tiden
Om huvudpersonen befinner sig i den magiska världen så står tiden still i den 
verkliga världen och tvärtom.

Karta
Följer ofta med en karta över landet där handlingen utspelar sig.

10 Fantasyberättelse
Du ska nu skriva en fantasyberättelse. 
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A Anteckna stödord som hjälp för att hitta på en fantasyberättelse.

Det onda mot det goda
Individuella svar.

Huvudpersonen
Individuella svar.

Figurer
Individuella svar.

Två världar
Individuella svar.

Tiden
Individuella svar.

Karta
Valfritt utformad karta.

B Skriv din berättelse genom att använda dina stödord.
Skriv i din skrivbok.
Här kan man låta eleverna förbereda texten ytterligare genom att fundera på vad 
som ska hända/det uppdrag huvudpersonen har samt planera hur inledningen och 
avslutningen ska vara. Eleverna kan även, förutom stödorden, förbereda texten med 
hjälp av valfritt tankestöd. Viktigt att det blir en sammanhängande text.

C Hur tycker du att din fantasyberättelse blev? Varför?
Individuella svar. Viktigt att eleverna motiverar sina åsikter och kanske även diskuterar 
vad de ska tänka på nästa gång de skriver en fantasyberättelse.

D Illustrera din fantasyberättelse
Individuella bilder.

1 Satsdelar
A Förklara vad subjekt är.

Subjekt är ord som talar om vem eller vad som gör något i en sats. Subjekt 
kan bildas av ord från flera ordklasser. Om man ställer frågan Vem gör något? så 
hittar man subjektet i en sats.

B Förklara vad predikat är.
Ord som talar om vad som händer eller pågår i en sats. Predikatet är ett verb. 
Ibland kan predikatet bestå av flera ord, men huvudpredikatet är alltid ett 
verb. Om man ställer frågan Vad händer? så hittar man predikatet i en sats.

C Ta ut subjekt och predikat i meningarna. Sätt ett s under subjektet och ett p 
under predikatet.
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Anna tog kort på vitsipporna.
    s     p

Boken var bra.
    s      p

Tiden går så fort.
    s      p

Sover du fortfarande?
    p      s

Justin Bieber sjunger så bra!
         s               p

Casper hoppade över ån.
     s          p

Vinden viner runt huset. 
      s         p

Klasserna sjöng på skolavslutningen.
       s          p

Kalvarna hoppar och skuttar i hagen.
      s            p                p

SKRIVA

12 Kunskapskravet
Vad innebär det att Kunna skriva texter med språklig variation?
Här finns utrymme för individuella svar. Exempelvis kunna skriva olika texter på olika 
sätt, kunna välja olika sätt att utforma texter, lära sig olika sätt att skriva för att utveckla 
skrivandet. 

13 Parallellhandling
A Vad menas med parallellhandling?

Två eller flera handlingar berättas i texten. Handlingarna kan ske samtidigt 
men på olika platser, i olika världar eller historiska tider. Handlingen kan 
variera från kapitel till kapitel eller från stycke till stycke.

B Titta på bilden på sidan 92. Vilka parallellhandlingar ser du?
Bilden kan tolkas på olika sätt så individuella variationer kan förekomma. Exempel på 
parallellhandling är: Pieter undrar hur Nadja ska reagera när hon ser vad han skrivit, 
samtidigt som Vide och Tor har bestämt sig för att få fatt i Pieter och ta reda på hur det 
kom sig att han tog deras boll.
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C Skriv en kort berättelse med en parallellhandling. Skriv i din skrivbok
Här kommer individuella texter att produceras. Kanske ska eleverna förbereda sina texter 
genom att använda valfritt tankestöd? Låt gärna eleverna diskutera de färdiga texterna 
med en klasskamrat för att undersöka på vilket sätt parallellhandlingen görs tydlig i 
respektive text.

14 Insändarens typiska drag
Förklara vad de olika texttypiska dragen innebär.

Rubrik
Talar om vad insändaren handlar om. Ska helst väcka uppmärksamhet.

Inledning
Anledningen till varför insändaren skrivs.

Åsikt
Beskriver vad den som skriver insändaren tycker.

Argument
Förklaringar till åsikterna.

Avslutning
Gärna en uppmaning till läsarna av insändaren.

Signatur
Namnen på den som skrivit insändaren. Kan välja vilket namn som helst om man 
vill vara anonym.

15 Skriv en insändare
A Anteckna stödord som hjälp för att skriva en insändare.

Rubrik
Individuella svar.

Inledning
Individuella svar.

Åsikt
Individuella svar.

Argument
Individuella svar.

Avslutning
Individuella svar.

B Skriv din insändare genom att använda dina stödord. Glöm inte att skriva en 
signatur. Skriv i din skrivbok.
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Individuellt utformade insändare. Låt eleverna samtala om huruvida de hade nytta av 
de typiska dragen och om de fick med alla delarna i den sammanhängande insändaren. 
Kanske kan en del skickas till någon tidning?

C Läs en kamrats insändare. Vad handlar insändaren om?
Individuella svar. 

D Vad är dina tankar om ämnet? Varför?
Individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar sina tankar.

TALA

16 Argumentation
A Vilket ämne ska du argumentera för eller emot?

Individuellt svar.

B Vilka är dina åsikter?
Individuella svar. Åsikterna är det talaren tycker.

C Vilka är dina argument? 
Individuella svar. Argumenten är det som förklarar åsikterna.

D Öva på din argumentation.

E Genomför din argumentationsövning inför klassen.

F Hur gick det? Vad behöver du tänka på nästa gång?
Individuella svar. Vikigt att eleverna får syn på sina styrkor och utvecklingsområden.

G. I vilka sammanhang är det bra att kunna argumentera?
Individuella svar. Exempelvis för att få högre veckopeng, kunna påverka valet av film, 
övertyga någon som gör fel att göra rätt.

H Hur kan du förbereda dig för att hitta bra argument innan du ska argumentera 
i en fråga?
Individuella svar. Exempelvis lära sig så mycket som möjligt om frågan, fundera på vad 
motståndaren skulle kunna ifrågasätta och förbereda svar på detta.

LÄSA

17 Informationssökning – källkritik
A Vad menas med källkritik?

Att granska information för att ta reda på om den är trovärdig. En metod 
för att skilja på vad som är sant och vad som är falskt. Och att hitta 
upphovsmannen till informationen.
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B Vilka tre typer av källor finns det?
Skriftliga, muntliga och materiella.

C Varför är det viktigt att vara källkritisk?
Individuella svar. Exempelvis för att kunna bli säkert på att informationen är sann, för 
att inte bli någon som sprider felaktig information.

18 Ta reda på
A Ta reda på information om ett valfritt ämne. Svara på frågorna för att få hjälp 

att vara källkritisk.

Vilket ämne ska du söka information om?
Individuella svar.

Vem är upphovsmannen?
Individuella svar.

Vad är syftet med informationen?
Individuella svar.

Vad säger andra källor om informationen? Vilka andra källor använde du?
Individuella svar.

När skapades informationen?
Individuella svar.

Är källan rätt för den information du vill ha?
Individuella svar.

B Skriv ned informationen du har fått om ditt ämne. 
Individuellt utformade texter. Kanske kan eleverna undersöka varandras texter för att se 
om informationen verkar trovärdig.

C Skriv källan.

Titel
Individuella svar.

Författare
Individuella svar.

Datum när källan skapades
Individuella svar.

Datum när du använde källan
Individuella svar.
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KLASSIKER

19 Mötet med landet Lilliput
A Gör en miljöanalys av landet Lilliput.

Individuellt utformade texter. Kanske uppmana eleverna att titta i grundboken igen 
för att återerinra sig frågeställningar att använda vid miljöanalys. Använd gärna 
tankestöd för att förbereda texterna. Låt sedan eleverna jämföra sina miljöbeskrivningar.

20 Lilliput
Skriv om texten Mötet med landet Lilliput till en annan texttyp. Det kan till exempel 
vara en tidningsartikel, en insändare, en recension eller en pjäs.
Individuellt utformade texter. Låt gärna eleverna ge respons på varandras texter.

Utvärdering
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du har nu fått träna på att analysera en text på olika sätt. Vad har detta fått för 
betydelse för dig när det gäller att förstå texter? 
Vad behöver du lära dig mer om för att öka din läsförståelse?

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Känner du dig säker på hur insändare skrivs? 
Behöver du mer träning i att skriva insändare? 
I vilka situationer är det bra att kunna skriva insändare? 
Tror du att du kommer att skriva insändare i framtiden?

Söka information från olika källor och värdera dessa.
Har din förståelse för vad källkritik är ökat när du har arbetat med denna texttyp? 
Vad har du i så fall lärt dig? 
Vad tror du det beror på om det är så att din förståelse inte har ökat?

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Vad har arbetet med argumentation lärt dig? 
Vilka skillnader i ditt sätt att uttrycka dig när du argumenterar jämfört med när 
du samtala som vanligt kan du se? 
När kan du ha nytta av att kunna argumentera?

Urskilja språkliga normer.
Har du kunskaper om subjekt och predikat som du känner dig säker på? Varför/
varför inte? 
Tyckte du att det kändes meningsfull att arbeta med satsdelar? Varför/varför inte?

Utvärderingen ger möjlighet att bedöma elevens lärande och uppmuntra fortsatt utveckling. 
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Crash, boom, bang!4
LÄSA

1 Läsförståelse
A Skriv egna frågor till Pinsamt!! Låt en klasskamrat besvara dem.

Faktafrågor
Det blir individuella frågor som eleverna skriver. Samtala om vilken typ av frågor de har 
skrivit. 

Läsa mellan raderna-frågor
Det blir individuella frågor som eleverna skriver. Samtala om vilken typ av frågor de har 
skrivit. 

Reflektionsfrågor
Det blir individuella frågor som eleverna skriver. Samtala om vilken typ av frågor de har 
skrivit. 

B Hur tyckte du att det gick att skriva egna frågor på texten?
Förklara!
Individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar hur de tänker.

2 Pinsamt!!
A Svara på frågorna. 

Varför tycker Lotta att hennes familj är så pinsam?
Här kan olika tolkningar göras. Exempelvis att Lotta tycker att Johan säger och gör 
löjliga saker, att pappa också säger dumma saker för att retas, Lillen härmar de som 
säger dumma saker.

Berätta om en situation som du har varit med om och som du tyckte var 
pinsam.
Individuella svar.

Vad tänker du om serien Pinsamt!! Förklara hur du tänker.
Individuella svar. Viktigt att fokusera på förklaringen.

B Välj ett ord eller en mening i texten som du fastnade för.
Här finns utrymme för individuella svar.

C Förklara varför du valde den meningen och vad du tänkte och kände när du 
läste den.
Individuella svar. Samtala gärna med eleverna om att de utförligt ska skriva vad de 
tänkte och kände.

D Samtala om dina svar och tankar med en kamrat.
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3 Uttryck i texten
A Vad menas med Jag råkade lura munnen på ett rap?

Jag råkade fisa.

B Vilket ord eller mening tycker du är viktig i serien? Varför?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar hur de tänker.

C Jämför ditt svar och dina tankar med en klasskamrat.

4 Roliga uttryck
A Skriv roliga uttryck som du har hört.

Individuella svar.

B Rita en bild som passar till ett av dina uttryck.
Låt en kamrat gissa vilket uttryck du har illustrerat.
Här finns utrymme för individuella svar.

5 Samspelet mellan bild och text
A Du ska nu analysera samspelet mellan bilden och texten i Pinsamt!!

Anteckna stödord som hjälp.
Här nedan ges exempel. Viktigt att eleverna får pröva sina egna uppfattningar av 
samspelet mellan bild och text.

Vad förmedlar bilden?
Individuella svar. Exempel: Alla ser glada ut utom Lotta, Lottas hår står rakt upp på en 
bild, det händer mycket i bilderna även när familjen sitter till bords, hunden gör egna saker.

Vad förmedlar texten?
Individuella svar. Exempel: Olika inställningar till vad man säger och hur man uppför 
sig tydliggörs i texten, förklaringar ges till varför Lotta tycker att familjen är pinsam, 
uttryck i texten sprids och används på nytt sätt av Lottas kompis.

Förmedlar bild och text samma saker eller olika saker?
Individuella svar. Exempel: Texten förmedlar både samma och olika saker, samma är 
till exempel Lottas utseende på bilden när hon säger att hon skäms och hur hon tar 
kompisen i handen och säger att de ska gå, olika saker är till exempel hunden som 
försöker ta mat – i texten beskrivs inte detta alls men det är en parallellhandling.

B Skriv analysen av bild och text i löpande text genom att använda dina stödord.
Individuella svar beroende på vilka stödord eleven har valt. Viktigt att det blir en 
sammanhängande text.

C Vad får du för tankar om samspelet mellan bild och text?
Individuella svar.

D Välj valfri serie och gör en analys av bild och text. Skriv i din skrivbok.
Viktigt att eleverna använder analysfrågorna som utgångspunkt.
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SKRIVA

6 Kunskapskravet
A Vad innebär Kunna skriva texter med tydligt innehåll?

Här finns utrymme för individuella svar. Exempel skulle kunna vara att skriva olika 
texter så att texten är lätt att läsa och förstå, att kunna skriva olika texter så att den 
följer rätt struktur.

B Hur ska du arbeta med kunskapskravet?
Individuella svar.

7 Seriens typiska drag
Förklara vad de texttypiska dragen innebär.

Text
Hjälp till läsaren för att förstå när och var handlingen utspelas.

Känslouttryck
Bilderna visar hur personerna känner sig. Ofta överdrivna känslouttryck.

Pratbubbla
Det personerna säger.

Tankebubbla
Det personerna tänker.

Symboler
Tecken som signalerar budskap.

Förstärkande ord
Ord som förstärker ett ljud eller en känsla.

Parallellhandling
En bihandling som ofta tillför en stämning till handlingen.

8 Min serie
Du ska nu göra en egen serie. 

A Anteckna stödord som hjälp.

Text
Individuella svar.

Känslouttryck
Individuella svar.

Pratbubbla
Individuella svar.



34KOPIERING TILLÅTEN   Studentlitteratur AB      SIMSALABIM 5 · Facit · Kapitel 4 Crash, boom, bang!

Tankebubbla
Individuella svar.

Symboler
Individuella svar.

Förstärkande ord
Individuella svar.

Parallellhandling
Individuella svar.

B Rita din serie genom att använda dina stödord.
Individuellt ritade serier. Här ser du som lärare om eleverna har förstått de texttypiska 
dragen.

SKRIVA

9 Huvudsats och bisats
A Förklara vad en huvudsats är.

En mening som har ett tydligt innehåll. Innehåller ofta både subjekt och 
predikat.

B Förklara vad en bisats är.
Lägger till information till huvudsatsen. Behöver inte innehålla subjekt 
och predikat. Innehållet i en bisats blir bara förståeligt tillsammans med 
huvudsatsen.

C Skriv egna meningar som innehåller huvudsats och bisats. Diskutera sedan 
meningarna med en klasskamrat.
Här finns utrymme för individuella svar.

SKRIVA

10 Olika slut
Du ska nu skriva en kort berättelse med tre olika slut. 

A Berättelse med ett lyckligt slut.
Individuella svar. 

B Berättelse med ett olyckligt slut.
Individuella svar. 

C Berättelse med ett öppet slut.
Individuella svar. 
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D Vilket av dina slut tycker du bäst om? Varför?
Här finns utrymme för individuella svar. Viktigt att eleverna förklarar hur de tänker.

11 Debattartikel
Förklara vad de olika texttypiska dragen innebär.

Rubrik
Ska fånga läsarens intresse. Det kan göras genom att ställa en fråga eller framföra 
en tydlig åsikt.

Huvudtanke
Syftet med debattartikeln. Inledningen ska innehålla tydliga åsikter i ämnet.

Åsikt
Tydliggör vad man tycker.

Argument
Förklaring till åsikter.

Fakta
Fakta som tagits fram kan förstärka argumenten.

Motargument
Åsikter som går emot egna åsikter. Genom att förklara varför motargumentet inte 
håller stärks de egna argumenten.

Avslutning
Sammanfattning av åsikter och argument som förklarar en tydlig ståndpunkt.

12 Skriv en debattartikel
A Anteckna stödord som hjälp.

Rubrik
Individuella svar. 

Huvudtanke
Individuella svar. 

Åsikt
Individuella svar. 

Argument
Individuella svar. 

Fakta
Individuella svar. 

Motargument
Individuella svar. 



36KOPIERING TILLÅTEN   Studentlitteratur AB      SIMSALABIM 5 · Facit · Kapitel 4 Crash, boom, bang!

Avslutning
Individuella svar. 

B Skriv din debattartikel genom att använda dina stödord. 
Här kommer det att vara individuellt utformade debattartiklar. Låt eleverna läsa 
varandras debattartiklar och ge respons. Finns alla de textypiska dragen för debattartikel 
med?

TALA

13 Debatt
A Du ska nu arbeta tillsammans med en kamrat. Ni ska välja ett ämne som ni ska 

debattera. En av er ska vara för ämnet och den andra emot ämnet.

Vilket ämne ska ni välja?
Individuella svar. 

B Förbered dig inför debatten. Ta reda på fakta om ämnet
Individuella svar. 

Vilka är dina åsikter?
Individuella svar. 

Vilka är dina argument? 
Individuella svar. 

Vilka motargument har du?
Individuella svar. 

B Öva på din debatt.

C Genomför din debatt tillsammans med din kamrat.

D Hur gick det? Vad behöver du tänka på nästa gång?
Individuella svar. Viktigt att eleverna uttrycker sina styrkor och utvecklingsområden.

LÄSA

14 Informationssökning och källkritik
A Vad har du lärt dig när det gäller informationssökning och källkritik?

Individuella svar. 

B Vad ska du tänka på när du arbetar med att söka information?
Individuella svar. 

C Sök information om ett ämne. Använd lathunden på sidan 122 i grundboken 
som hjälp.
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Vem står bakom källan?
Individuella svar. 

Vilka uppgifter finns om upphovsmannen?
Individuella svar. 

Vad är syftet med upphovsmannens information?
Individuella svar. 

Vem vänder sig informationen till?
Individuella svar. 

Är informationen aktuell?
Individuella svar. 

Är informationen viktig för dig?
Individuella svar. 

D Skriv källan.
Individuella svar. 

KLASSIKER

15 Odysseus
A Gör en textanalys av Odysseus. 

Individuellt utformade texter.

B Gör en personanalys av Odysseus.
Individuellt utformade texter.

C Gör en miljöanalys av Odysseus.
Individuellt utformade texter.

D Rita en serie om Odysseus. Tänk på att använda de texttypiska dragen.
Individuellt utformade serier.

E Svara på frågorna.

Vad förmedlar bilden?
Individuellt utformade texter.

Vad förmedlar texten?
Individuellt utformade texter.

Förmedlar bild och text samma eller olika saker?
Individuellt utformade texter.
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Utvärdering
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Hur fungerar det att själv skriva faktafrågor, läsa mellan raderna-frågor? 
Vilka skillnader är det att skriva frågor själv jämfört med att svara på frågor? 
På vilka sätt hjälper dessa frågor dig att förstå texter bättre?

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Hur har arbetet med serier fungerat? 
Hur har arbetet med att undersöka samspelet mellan text och bild fungerat? 
Vad behöver du bli bättre på?

Söka information från olika källor och värdera dessa.
Har du lyckats hitta den information du behövde för att få veta mer om ditt 
ämne? 
Vilka svårigheter stötte du på? Kommer du att arbeta på samma sätt nästa gång? 
Varför/varför inte? 

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Vad tycker du om att debattera? 
Vilka lärdomar tar du med dig? 
Hur fungerade det att skriva en debattartikel? 
Vilken användning tror du att du kommer att få vad gäller dina kunskaper om 
debatt?

Urskilja språkliga normer.
Vad har du för kunskaper om huvudsats och bisats? 
Hur kan du använda dina kunskaper?

Utvärderingen ger möjlighet att bedöma elevens lärande och uppmuntra fortsatt utveckling. 


