
Återgivande	  text:	  skriv	  text	  ihop	  efter	  bilder	  

Här	  tränar	  vi:	  

Struktur	  för	  återgivande	  text	  med	  rubrik	  och	  kronologisk	  ordning	  och	  eventuell	  slutkommentar	  

tidsuttryck:	  först,	  sedan,	  efter	  det-‐	  därefter,	  till	  sist	  

verb	  i	  preteritum	  

ordföljd	  	  

ge	  egna	  reflektioner	  

	  *Plocka	  fram	  tio	  bilder	  som	  eleverna	  ska	  lägga	  ihop	  för	  att	  skapa	  en	  berättelse.	  Om	  eleverna	  är	  
ganska	  nya	  kan	  bilder	  tagna	  från	  ett	  studiebesök	  som	  klassen	  har	  gjort,	  ligga	  till	  grund.	  

*	  Dela	  in	  klassen	  i	  grupper	  om	  4-‐5	  pers.	  

*	  Dela	  ut	  ett	  kuvert	  med	  7-‐10	  bilder	  (alla	  grupper	  får	  likadana	  bilder).	  

*	  Nu	  ska	  varje	  grupp	  komma	  överens	  om	  vilken	  ordningsföljd	  bilderna	  ska	  ha.	  

*	  När	  alla	  grupper	  är	  klara	  frågar	  läraren	  grupp	  1	  vilken	  bild	  de	  valt	  först	  och	  varför.	  

*	  Sätt	  upp	  bilden	  på	  tavlan.	  	  	  

*	  Läraren	  frågar	  omkring	  bilden	  och	  diskuterar	  vad	  man	  ser	  på	  den	  och	  tankar	  kring	  den.	  

*	  Grupp	  2	  får	  bestämma	  bild	  2,	  som	  sätts	  upp	  på	  tavlan	  i	  den	  ordningen,	  fortsätt	  så	  tills	  bilderna	  tagit	  
slut...	  

*	  Bilderna	  på	  tavlan	  används	  sedan	  av	  alla	  för	  att	  skapa	  en	  berättelse	  

*	  Nu	  har	  klassen	  fått	  bilderna	  som	  fått	  en	  början,	  en	  mitt	  och	  ett	  slut.	  	  

*	  Så	  är	  det	  dags	  att	  skriva	  tillsammans.	  Första	  gången	  hela	  klassen	  tillsammans.	  Nästa	  gång	  två	  och	  
två.	  

*	  När	  man	  skrivit	  klart	  byter	  man	  sina	  berättelser	  med	  varandra	  och	  bedömer	  enligt	  
”Bedömningsmall	  för	  återgivande	  text”	  som	  finns	  nedan.	  

Eleverna	  kan	  också	  skriva	  enskilt.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Bedömningsmall	  för	  återgivande	  text	  

	  
	   	   	   	   	   	   Ja/Nej	  

1. Finns	  det	  rubrik?	   	   	   	   _______	  

2. Passar	  rubriken	  till	  texten?	   	   	   	   _______	  

3. Finns	  det	  svar	  på	  frågan	  När?	   	   	   _______	  

4. Finns	  det	  svar	  på	  frågan	  Vem?	   	   	   _______	  

5. Finns	  det	  svar	  på	  frågan	  Var?	   	   	   _______	  

6. Finns	  det	  svar	  på	  frågan	  Varför?	   	   	   _______	  

7. Står	  det	  vad	  som	  hände	  först?	   	   	   _______	  

8. Står	  det	  vad	  som	  hände	  sedan?	   	   	   _______	  

9. Står	  det	  vad	  som	  hände	  till	  slut?	   	   	   _______	  

10. Finns	  det	  en	  slutkommentar	  (Jag	  tyckte…)?	   	   _______	  

11. Står	  verbet	  i	  preteritum	  (gick,	  tittade)	  ?	  	   _______	  

12. Är	  ordföljden	  rätt(tidsord	  +verb+subjekt)	   	   _______	  

	  

	  


