
Redaktör Schwartz bokutgivning
– Efter besöket på bokförlaget

Åk 2-3



Lektionsförslag

Bästa lärare,

I den här lärarhandledningen finns sex förslag på uppföljningslektioner efter ert besök 
på Berättarministeriet. Varje lektion inleds med ett brev från bokförlaget. I vissa fall 
återkopplar breven till elevernas arbete. Tänk på att göra kopior av breven att läsa upp 
för klassen, istället för att läsa direkt från handledningen. Breven ligger i anslutning 
till varje lektion tillsammans med övrigt elevmaterial. Efter varje brev följer också en 
begreppslista, som du som lärare gärna får vidareutveckla och arbeta med utifrån 
klassens behov och förutsättningar. 

Lektionsförslagen syftar till att på olika sätt stödja och bearbeta barnens berättande 
som initierats genom besöket på Berättarministeriet. Kanske vill, och behöver, barnen 
skriva mer och färdigställa sina berättelser innan ni börjar med lektion 1 i denna 
lärarhandledning. 

Lektionerna är direkt kopplade till läroplanens mål i svenska och bild för åk 1-3 och 
berör följande:

Svenska  –  Centralt innehåll:
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, 
såväl med som utan digitala verktyg.

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och 
gemensamma texter och göra förtydliganden.

• Handstil och att skriva med digitala verktyg.
• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan 
stödja presentationer.

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text 
kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 
personbeskrivningar.

• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webb-texter.

Svensk  –  Kunskapskrav: 

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier 
på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven 
viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven 
använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta 
använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter 
eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina 
budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna 
och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt 
sätt.

Bild – Centralt innehåll:
• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram. 

Vi knyter också an till läroplanens krav på digitala verktyg. Det sker genom övningar, 
samtal, undersökningar och skrivuppgifter kring bilder. Eleverna får övning i att läsa 
och reflektera över egna och kamraters texter och sedan utifrån några enkla punkter 
göra förbättringar i sina egna texter. Givetvis går det att välja om du vill genomföra 
lektionerna digitalt eller analogt. Samtliga digitala verktyg vi rekommenderar finns 
tillgängliga kostnadsfritt på nätet. Läs mer om dem på nedan. 



Lektion 1: Bli en korrekturläsare
Schwartz behöver elevernas hjälp. De får korrekturläsa och renskriva sina texter och 
överföra dem till dator eller surfplatta.

Lektion 5: Presentera bild och text  
Eleverna kombinerar bild och text i en presentation genom att använda ett 
videoredigeringsprogram, och redovisar sedan sina verk. Här finns stora möjligheter att 
utveckla lektionen och arbeta såväl analogt som digitalt.

Lektion 6: Bli en bokdetektiv 
Här får eleverna undersöka utsidan och insidan av en bok med hjälp av ett antal 
stödfrågor. Till lektionen behövs minst en halv klassuppsättning böcker så att eleverna 
kan bläddra och leta information. Uppgiften kan med fördel genomföras gemensamt via 
projektor/whiteboard. 

Lektion 2: Bli en redaktör
Denna lektion ska användas först när eleverna har genomfört lektion 1 och hunnit 
korrekturläsa sina egna texter. Eleverna får samarbeta och öva på att ge feedback till 
varandra för att förbättra varandras texter. 

Lektion 3: Gör en personbeskrivning
Eleverna får i uppdrag att fylla i luckorna i en personbeskrivning och att rita karaktärer 
utifrån sina beskrivningar. Lektionen kan även användas som en introduktion till 
skapande av berättelser. Ett enkelt skrivschema för berättelser finns som hjälp. 
 

Lektion 4: Skriv till en bild 
Redaktören uppmuntrar eleverna till att använda bilder som inspiration till nya berättelser. 
Till lektionen finns ett förberett bildgalleri med tre bilder och tillhörande diskussionsfrågor. 
Eleverna får diskutera bilderna och med inspiration från det skriva berättelser. 

Lektionernas upplägg Kort beskrivning av de digitala verktygen: 

Answergarden (https://answergarden.ch/) 
En app som kan användas till att samla in svar, få respons och för brainstorming. Ingen 
inloggning behövs och svaren visas i realtid. 

Showbie (https://www.showbie.com/) 
En app som kan användas för att samla in material (t ex elevernas texter) och ge 
feedback. Eleverna löser uppgifter och skickar sedan tillbaka dem till dig genom appen. 
Genom Showbie samlas och organiseras allt och du får en klar bild av hur arbetet går i 
klassrummet. Genom möjligheten att se varje elevs ikon kan du på ett enkelt sätt följa 
elevernas arbetsflöden. Feedback på elevernas arbeten kan ske skriftligt direkt i texten, 
genom skriftlig kommentar eller genom muntlig kommentar.
 
iMovie (https://www.apple.com/imovie/) 
Ett videoredigeringsprogram för Apple-produkter där du kan klippa filmsekvenser, lägga 
ihop klipp och bilder till filmer, lägga in bakgrundsljud, berättarröst, ljud och texter i din film. 
Det finns även andra videoredigeringsprogram att använda för PC och Mac på internet och 
som appar. 

Tips! Bra tutorials som visar hur verktygen används finns på YouTube. 

https://answergarden.ch/
https://www.showbie.com/
https://www.apple.com/imovie/


Lektionsmaterial/kopieringsunderlag

• Brev från redaktör Schwartz 
• Checklista

Tidsåtgång
 

Cirka 60 min – Räkna med extra tid för att skicka in texter i Showbie eller annan 
delningsfunktion.

Förslag på digitalt verktyg

• Answergarden, Showbie, Pages (textredigerare)

 
 
Tillvägagångssätt

• Inled lektionen med att läsa upp brevet från Schwartz. 
• Tala om att eleverna ska få renskriva sina berättelser på dator/skrivplatta. 
• Gå igenom några renskrivningstips tillsammans.  

Här kan du använda dig av det digitala verktyget Answergarden. Låt eleverna logga in och 
ge dem några minuter att komma med egna renskrivningstips. Du kan även välja att göra 
ett lösenord så du blir admin och kan  sidan om någon skriver något opassande.  

• Gå igenom tipsen tillsammans och låt sedan eleverna börja renskriva sina texter 
utifrån dessa.

• Dela ut den bifogade checklistan från redaktören. 
• Låt eleverna skicka in sina texter till dig, förslagsvis i Showbie. 
• Berätta för eleverna att du kommer att skicka texterna till Schwartz. 
• Läs återkopplande brev från Schwartz en tid efter avslutad lektion (”Hej igen”). 

Lektion 1: Bli en korrekturläsare



Hej barn! 

Jag vill tacka för er senaste insats på Berättarministeriet. Med 
hjälp av er makalösa fantasi och berättarglädje lyckades ni vända 
utvecklingen på bokförlaget och få verksamheten på fötter igen. Nu går 
tryckpressarna på högvarv! Er fantasi tycks nämligen ha smittat av sig 
och berättelser från alla håll och kanter väller in till bokförlaget. 
Det är vi naturligtvis mycket glada för men tiden tycks inte räcka till 
och mitt i alltihop har jag till råga på allt gått och dragit på mig 
en riktigt ruskig förkylning. På läkares ordination ligger jag nu hemma 
medan min assistent Nilla och de andra medarbetarna på bokförlaget 
arbetar för fullt med att korrekturläsa allt som kommer in. Glöm 
inte att korrekturläsa berättelserna ni skrev när ni var här! Varje 
berättelse behöver en korrekturläsning. Det är en konst som kräver 
tålamod, systematik och framför allt kärlek till berättelsen. Som 
korrekturläsare behöver man läsa om texten, om och om igen. Jag skickar 
med en checklista som Nilla brukar använda och som ni kan ta hjälp av. 
Stort lycka till och jag ser fram emot att läsa texterna när ni är 
klara. 

Varma hälsningar, 

 
Redaktör N. Schwartz 

Begreppslista

Makalös

Berättarglädje

Verksamhet

På fötter igen

Tryckpress

Ruskig

Läkarens ordination

Systematik

Till råga på 

Väller in

Korrekturläsa

Fantastisk/imponerande

Att tycka om att berätta, berätta med glädje

Ett jobb/företag

Att ha blivit bra igen

En maskin som används för att skapa flera 
kopior av text och bild  

Otäck/skrämmande

Vad läkaren säger att den som är sjuk/
patienten ska göra

Ordning

Som en extra jobbig grej

Kommer in jättemycket/jättemånga

Att läsa en text och ge förslag på hur texten 
kan bli bättre  

Begrepp Förklaring

Begrepp Förklaring



Checklista för min text

Tydlig rubrik

Stor bokstav

Punkt

Utropstecken, frågetecken, kommatecken

Stavning

Talstreck

Tydlig början/inledning

Tydligt slut



Lektionsmaterial/kopieringsunderlag
• Brev från redaktör Schwartz
• Återkopplande brev från redaktören att läsa vid ett senare tillfälle (”Hej igen”)
• Checklistan från lektion 1
• ”Två stjärnor och en önskan”
• Redaktörens checklista

Tidsåtgång
Cirka två lektioner: en lektion då eleverna renskriver sina egna texter utifrån checklistan 
som användes i lektion 1 och en lektion där författare och redaktör tillsammans bearbetar 
texterna. 

Förslag på digitala verktyg
• Pages
• Showbie

Tillvägagångssätt
Steg 1: Renskrivning
• Inled lektionen med att läsa upp brevet nedan från redaktör Schwartz (”Hej barn”)
• Berätta för eleverna att de ska få renskriva berättelserna de skrev på 

Berättarministeriet på dator eller skrivplatta. (Det går givetvis att använda vilken 
berättande text som helst.)

• Berätta att de kan ta hjälp av checklistan de använde under lektion 1.

 Steg 2: Samarbete
• Inled momentet med en gemensam genomgång. Påminn om redaktörens tips om att 

det är viktigt att vara schyst och mestadels positiv. 
• Gå igenom ”redaktörens checklista” med frågor (välj de frågor som du tycker passar 

bäst för just dina elever). 
• Dela in eleverna parvis utifrån deras utvecklingsnivå i skrivande.
• Låt eleverna läsa sina texter högt för varandra. Kanske upptäcker de själva om något 

bör ändras. 
• Låt eleverna arbeta med checklistan och ”Två stjärnor och en önskan”.
• Eleverna får avslutningsvis bearbeta sina texter och lämna/skicka in till dig.  

Här kan du använda dig av Showbie för överföring av elevernas texter.
• Säg till eleverna att du ska skicka en kopia av materialet till Schwartz.
• Läs återkopplande brev från Schwartz vid ett senare tillfälle (”Hej igen”). 

Lektion 2: Bli en redaktör 
Följande kan du ha som utgångspunkt för genomgång med eleverna.

Redaktören:
• Tänk positivt! Använd ”Två stjärnor och en önskan”. (Två bra saker med texten och en 

önskan om förbättring, se kopieringsunderlag.)
• Är det något du inte förstår? Då är det viktigt att tala om det för din kamrat.
• Glöm inte att din kamrat ska känna sig inspirerad att utveckla sin text vidare.

Författaren:
• Din kamrat har fått i uppgift att hjälpa dig med din text.
• Läs vad din kamrat tycker och försök att förstå vad han eller hon menar. Fråga om du 

inte förstår. 
• Tänk på att din kamrat bara vill hjälpa dig. Du behöver inte försvara din text utan bara 

lyssna på råden. Det är ändå du som till slut bestämmer hur texten blir.



Hej barn! 

Vilket gediget och genomarbetat jobb ni gjorde med berättelser-
na! Nu vet ni vad en korrekturläsare gör. Jag uppmanar er nu att 
ta hjälp av varandra och djupdyka i vad en redaktör faktiskt gör. 
Fyra ögon är bättre än två och med era skarpsynta blickar kan be-
rättelserna bli näst intill fulländade. 

När en bok har antagits till ett förlag börjar arbetet med nästa 
fas. Det är nämligen då texten hamnar i händerna på en redaktör. 
En redaktör är varje författares bäste vän och närmaste rådgi-
vare. Redaktören ska stötta och peppa när författaren är trött, 
vilsen och tvivlar på sin text. Alla begåvade författare tvivlar 
på sig själv och sin text. Har ni tvivlat på er själva? Hur gör 
ni för att gå vidare? 

Ibland behöver också redaktören hjälpa författaren med mer hand-
gripliga uppgifter, som att hitta luckor i berättelsen eller se 
om författaren har gett läsaren tillräckligt många ledtrådar. Det 
är mycket att hålla reda på för en redaktör. Redaktörskapet är 
ett ärofyllt och mycket ansvarsfullt uppdrag. Det är en konst att 
vara en god redaktör. Jag har bifogat ännu en checklista med frå-
gor som mina medarbetare brukar använda sig av. 
Lycka till!

Varma hälsningar, 
 

Redaktör N. Schwartz 

Begrepp Förklaring

Gediget

Att djupdyka

Genomarbetat

Skarpsynt

Fulländad

Något har antagits

Fas 

Redaktör

Rådgivare

Handgripliga

Begåvad

Ärofyllt uppdrag

Att bifoga

Luckor i berättelsen

Något som är stabilt och rejält, att exempel-
vis äta en gedigen frukost betyder att man åt 
mycket frukost

Att gå in på djupet, att noggrant förstå något

Noggrant jobbat 

Att se bra och kunna upptäcka detaljer 

Perfekt, felfri

Något har godkänts och tagits emot

Period, tid

En person som redigerar texter och arbetar 
med innehåll på ett bokförlag

Någon som ger tips och förslag

Tydliga, självklara

Talangfull, vara bra på något

Ett viktigt uppdrag

Skicka med något i ett brev eller ett mejl,  
t.ex. en text eller en bild

Fel i berättelsen, det som saknas

Begreppslista



Hej igen,

 
Tack för att ni delade med er av era alster! 
Jag satt hela eftermiddagen och förundrades över era enaståen-
de förmågor. Ni har dessutom gjort ett mycket noggrant arbete 
med att bearbeta era texter. Jag är inte förvånad. Sånt kräver 
tålamod, skarpsynthet och samarbete. En berättelse tar tid att 
mejsla fram och med hjälp av uppmärksamma och noggranna vänner 
kan man skapa fantastiska berättelser. En bok behöver sin lä-
sare. 

Man skulle kunna säga att ni sitter på en riktig guldgruva. 
Ja, rikedom kan ju komma i många olika former och kunskap är 
nog den allra mest värdefulla. Kunskap kan ingen någonsin ta 
ifrån er. Inte heller alla berättelser ni bär inom er och kan 
dela med er av till andra. 

Än en gång – stort tack för redaktörskapet och korrekturläs-
ningen som bidrar till att forma och finslipa berättelserna. 

Varma hälsningar, 

 

Redaktör N. Schwartz 

Begrepp Förklaring

Alster

Förundras över

Enastående

Skarpsynt

Mejsla fram

En riktig guldgruva

Finslipa 

Förmåga

Värdefull

En eller flera saker som man har gjort, t ex en 
teckning, en text eller en låt

Bli förvånad över, överraskad

Väldigt bra

Att se bra och kunna upptäcka detaljer 

Att forma något, få ihop något

Något riktigt bra och värdefullt

Göra klart något som man har börjat på och se 
till att det blir riktigt bra och fint

Talang eller skicklighet att kunna göra något

Viktig, dyrbar

Begreppslista

Begrepp Förklaring



Två stjärnor och en önskan 

 Det här tyckte jag var bra med din text:

   
 Det här tyckte jag också var bra med din text:

  
 Det här kan du göra för att texten ska bli ännu bättre:

Redaktörens checklista 

Välj några frågor att fokusera på, den första ska dock alltid vara med.

Vad gillade du särskilt mycket med texten?

Verkar kamraten ha jobbat med texten utifrån checklistan?

Finns det en tydlig början? Förstår du snabbt vad det handlar om?

Förstår du vem som är huvudperson?

Får du veta mycket om huvudpersonen? (Utseende, tankar, känslor)

Har huvudpersonen en kompis/medhjälpare? Får du veta något om den?

Får du veta något om miljön (även doft/ljud)?

Förstår du vilket problem/hinder huvudpersonen har?

Vad kan vara en lösning på problemet?

Finns det ett tydligt slut? Vad var bra med slutet?

Har du någon fråga på texten?

+



Lektion 3: Gör en personbeskrivning 

I den här lektionen får eleverna öva sig på att rita karaktärer utifrån en mystisk lapp. Karaktärerna 
de skapar kan med fördel användas som utgångspunkt i en berättelse. Det går naturligtvis 
att använda digitala verktyg under lektionen och låta eleverna skapa karaktärer i en app 
eller på annat sätt skapa karaktärer utifrån beskrivningen.

Lektionsmaterial/kopieringsunderlag
• Brev från medarbetarna på bokförlaget 
• Personbeskrivningsfrågor
• En lapp med otydlig handstil
• Återkopplande brev från bokförlaget att läsa vid ett senare tillfälle (”Hej igen”).

Tidsåtgång
Cirka 60 min för att skapa en karaktär utifrån den mystiska lappen. (Ytterligare lektionstid 
om eleverna skapar en karaktär utifrån sina egna beskrivningar.)

Förslag på digitalt verktyg
• Answergarden

Tillvägagångssätt
Steg 1: 
• Inled lektionen med att läsa upp brevet från medarbetarna på bokförlaget.
• Gå igenom personbeskrivningen i helklass. Här kan du öppna Answergarden där 

eleverna får komma med olika förslag på vad som kan stå i luckorna. Det finns inget rätt 
eller fel. Testa vad som händer när ni byter ord i luckorna.

• Låt eleverna fylla i luckorna i personbeskrivningen på egen hand.
• När de är klara kan de jämföra sin beskrivning med en kompis.

Steg 2: 
• Berätta för eleverna att ni kan överraska bokförlaget genom att skapa karaktärer av 

personbeskrivningen.
• Låt eleverna rita för hand eller skapa karaktärer på annat sätt utifrån sina beskrivningar. 
• Skriv ett brev till medarbetarna på bokförlaget och berätta om vad ni har gjort. 

Tips: Du kan även låta eleverna byta sina personbeskrivningar med varandra och rita en 
karaktär utifrån en klasskamrats beskrivning. Eleverna kan därefter samtala om varför de 
ritat som de gjorde. 

Hej barn! 

Vi skriver till er i största förtroende. Häromdagen kom det ett 
brev till bokförlaget, en lapp med otydlig handstil. Vi har 
ersatt de oläsliga orden med ett streck. 
Vad kan då detta betyda? Ja, det har vi inte den blekaste aning 
om. Kanske är det heller inte viktigt. Men Nilla kom på en sak. 
Tänk om vi skulle försöka fylla i pusselbitarna i texten? Vem 
eller vad är det som gömmer sig i texten? Vi försökte själva 
men utan att lyckas. Det krävs mycket fantasi, det stod genast 
klart. Därför vänder vi oss till er och ber er ännu en gång om 
hjälp. 

Hälsningar,
Medarbetarna på bokförlaget 



H ____ n hade ett ganska______________ ansikte och 
håret var_______________ och _______________.
H ____ n hade på sig en__________________tröja 
med___________________ på och h___n såg 
riktigt__________________ut. H____n hade ett 
par__________ och små____________________på näsan. 
Ögonen var________och ganska__________. H____n var en 
riktig expert på att__________________. 

 

Begrepp

Begrepp

Förklaring

Förklaring

Oläslig

Att inte ha en blekaste aning om något

Att fylla i pusselbitarna

Att ha förtroende för någon

Något som inte går att läsa eller förstå

Att inte veta

Att fixa det som saknas

Att lita mycket på någon

Begreppslista



Hej igen! 

Tänk att en enda liten lapp kunde ge upphov till så många olika 
karaktärer! Och har man väl skapat karaktärer är steget till en 
berättelse inte långt. Ja, vi beundrar er verkligen och känner 
oss på en gång förundrade och hoppfulla. 

Hälsningar,
Medarbetarna på bokförlaget 

Begrepp

Begrepp

Förklaring

Förklaring

Att beundra någon/något

Att vara förundrad

Hoppfull

Karaktär

Att ge upphov till

Att vara imponerad av någon, tycka någon är bra och cool

Att vara förvånad

Att vara positiv, tro på något

Figur, personlighet, den som en film/berättelse handlar om

Något som gör att något annat händer eller skapas, t ex om 
du lyssnar på sorlig musik så kan du känna dig ledsen.

Begreppslista



Tips för personbeskrivning

Svara på frågor kring din karaktär. 
Ju mer detaljerad du är desto tydligare blir din karaktär! 

• Vad heter karraktären? 
• Särskilda kännetecken?
• Hur pratar/skrattar den?
• Hur rör den sig? 
• Har den några vanor/ovanor? 
• Vad gillar den att göra?
• Vad är karaktärens högsta önskan?
• Vad vill den göra i framtiden?



Lektion 4: Skriv till en bild

Medarbetarna på Berättarministeriet är ständigt på jakt efter inspiration till nya berättelser och 
kommer på att bilder är ett bra sätt att få idéer. Men de kör fast i sitt arbete och redaktör Schwartz 
kommer med idén att be eleverna om hjälp.

Lektionsmaterial/kopieringsunderlag
• Brev från redaktör Schwartz
• Inspirations- och diskussionsfrågor
• Stödmaterial för skrivande
• Bildgalleri
• Återkopplande brev från Schwartz att läsa vid ett senare tillfälle (”Hej igen”)

Tidsåtgång
Cirka två lektioner, en lektion för samtal om bilder och en för skrivande.

Förslag på digitalt verktyg
• Showbie

Tillvägagångssätt
Steg 1 – diskussion utifrån bilder:
• Inled lektionen med att läsa upp brevet från redaktör Schwartz.
• Berätta för eleverna att du har läst brevet i förväg och att du har förberett några bilder som ni 

kan använda som inspiration.
• Titta på bilderna tillsammans och låt eleverna diskutera vad de ser. Se förslag på stödfrågor på 

nästa sida. Du kan med fördel välja att dela in eleverna i grupper. 

Steg 2 – skrivande utifrån en bild:
• Berätta för eleverna att det är dags att använda inspirationen från bilderna till att skriva nya 

fantasifulla berättelser som ni kan skicka till Schwartz.
• Låt eleverna välja en bild att skriva till. Här kan de välja att skriva en kortare bildtext eller en 

hel berättelse. Se stödmaterial för detta på nästa sida. 
• När eleverna är klara kan de skicka sina texter till dig, förslagsvis i Showbie.
• Avsluta med att säga att du ska skicka in elevernas berättelser till redaktören.
• Läs det återkopplande brevet en tid efter avslutad lektion (”Hej igen”). 

Bilder och inspiration till diskussionsfrågor 
• Fler bilder finns att hämta på www.pixabay.com. De är gratis att använda och du bryter 

inte mot upphovsrätten. Om eleverna vill leta rätt på egna bilder kan det dock vara bra 
att diskutera vad som gäller angående upphovsrätt.

• Vilken känsla framkallar bilden?
• Vad döljer sig bakom kvarnen? 
• Vad har platsen för historia?
• Vad händer i bilden? Vad hände precis innan? Vad kommer att hända härnäst? 
• Vad skulle en bok med en sådan bild som framsida kunna handla om? 

• Vilken känsla framkallar bilden?
• Vad händer i bilden?
• Vad är det för luftballong och varför är den där? 
• Vad är det för slott i bakgrunden? Vem bor där?
• Vad händer i bilden? Vad hände precis innan? Vad kommer att hända härnäst? 
• Vad skulle en bok med en sådan bild som framsida kunna handla om? 



Skrivuppgifter

Skriv en bildtext:
Det kan vara en kort berättelse på fyra meningar som sedan byggs ut till en 
berättelse på åtta meningar. 

Skriv en berättelse:
• Eleverna kan välja att antingen använda inspirationen från bilderna i ”Steg 1”, 

välja en egen bild, eller att skriva en helt ny berättelse. 
• Bestäm vad som ska vara med utöver strukturen, t ex en arg person, en fluffig 

hund eller en trasig cykel, och låt eleverna skriva utifrån det. 
• För att stötta eleverna i deras skrivande kan du använda dig av 

berättelseschemat nedan. Om eleverna har gått igenom lektion 3 kan de med 
fördel också använda den karaktär/avatar de skapat i berättelsen. 

Berättelseschema

Min huvudkarraktär heter:

Bästa kompis:

Händelse:

Hinder:

Lösning:

Slut:

Inledning (början):



Hej barn! 

Häromdagen satt jag och Nilla och pratade om den där gången ni 
var här. Vilken magisk dag! Och vilka berättelser ni lyckades 
komma på! Jag fick också veta att ni skapat en mängd fantastiska 
bilder under ert besök.

 
En berättelse kan hitta många vägar och sätt att uttrycka sig. 
Den kan möta oss genom dans, musik, det skrivna ordet och i 
bilder. Allt detta vet ni redan. 

Mina medarbetare berättade om hur inspirerande det var att få ta 
del av era bilder och hur inlevelsefullt ni berättade. Det slår 
mig att varje bild bär på minst en berättelse. Mina medarbetare 
tog fram några talande bilder och gjorde ett försök, men 
lyckades inte riktigt skriva en berättelse utifrån dem. Det är 
som att något saknas. Som att de inte kunde ställa frågorna som 
ger svaren. 

Så jag vänder mig ännu en gång till er, kära författare och 
konstnärer, och ber om er hjälp. Med er fantasi skulle ni säkert 
kunna hitta på hur många berättelser som helst bara genom att 
titta på bilderna. Ja, varför inte prova. Jag skickar med några 
bilder men ni kan också välja egna. Bilder finns det ju gott om. 
Ni kommer att komma på något storslaget. 

Förväntansfulla hälsningar, 

 
Redaktör N. Schwartz 

Begrepp

Begrepp

Förklaring

Förklaring

Uttrycka sig

Inlevelsefullt

Konstnär

Säga, visa eller göra något

Med mycket känsla

En person som skapar utifrån 
fantasin. Personen kan exempelvis 
göra teckningar, skulpturer, skri-
va musik eller fota.

Begreppslista



Hej igen! 

Jag slutar aldrig att förundras över er makalösa talang och 
fantasi! 

Har ni hört uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord”? Vad som 
menas med det kan man ju fundera över men jag tycker i alla fall 
om era ord. Och att använda just bilder som inspiration verkade 
fungera utmärkt. En berättelse behöver inte vara så lång som 
tusen ord för att vara bra. Poesi är ofta kort. Har ni skrivit 
dikter? Jag gjorde ett försök som ung men tror att jag är en 
bättre läsare än skribent och poet. Redaktörskapet passar mig 
bäst. Några av de mest fantasifulla och omtyckta berättelserna 
i världshistorien har faktiskt varit väldigt korta. Några så 
korta som en halv sida. Hursomhelst, fortsätt att skriva och 
fantisera! 

Hälsningar, 

 
Redaktör N. Schwartz 

Begrepp

Begrepp

Förklaring

Förklaring

Förundras över

Makalös

Ett uttryck

Poesi

Skribent

Poet

Dikt

Förvånad över

Fantastisk/imponerande

Något man brukar säga

En speciell typ av text som man 
kan skriva på många olika sätt, det 
viktigaste är att skriva utifrån sin 
fantasi och känslor

En person som har som jobb att 
skriva, t ex artiklar till en tidning eller 
berättelser till ett bokförlag

Någon som skriver dikter och texter

En kort text som kan rimma eller följa 
en rytm, ofta finns det mycket känslor i 
dikter

Begreppslista



Hej barn! 

Ni kommer väl ihåg att ni är publicerade på bokförlagets hemsida 
så att hela världen kan läsa er berättelse? Fantasi är som 
magiska små baciller som sprider sig och smittar av sig på den 
som kommer i kontakt med den. För länge sedan, innan man visste 
hur man skulle trycka böcker eller ens hade papper att skriva 
på, berättade man för varandra. Nu för tiden verkar det finnas 
oändligt många sätt att berätta. Nilla pratar ständigt om de 
upptäckter hon gör på nätet. Sånt vet ni säkert mer om än jag. 
Men jag vet att när det gäller goda idéer och fantasi ska det 
inte snålas. Dela med er, sprid och berätta! 

Hälsningar, 
 

Redaktör N. Schwartz 

Lektion 5: Presentera bild och text

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina 
budskap. När elevernas berättelser eller andra texter ni jobbat med är klara, kan eleverna 
spela in dessa. Antingen filmar de varandra eller sig själva och lägger in och klipper filmen 
i iMovie eller annat videoredigeringsprogram, eller så klipper de ihop bilder och läser in sin 
text till dessa. Genom att använda ett videoredigeringsprogram kan eleverna läsa om och 
klippa bort oönskade delar. För den som vill fördjupa sig finns programmet Stop motion 
studio där eleverna kan skapa film av stillbilder. Det går självklart att göra lektionen helt 
analog genom att eleverna berättar om sin bild och text muntligt inför klassen. 

Lektionsmaterial/kopieringsunderlag
• Brev från redaktör Schwartz
• Elevernas egna teckningar eller bilder 

Tidsåtgång
• Cirka en lektion då eleverna läser in sina texter eller filmar. 

Förslag på digitalt verktyg
• iMovie eller annat enkelt videoredigeringsprogram

Tillvägagångssätt
• Inled lektionen med att läsa upp brevet från redaktör Schwartz.
• Förklara för eleverna att de ska få presentera sina färdiga berättelser antingen genom 

att filma varandra i ett videoredigeringsprogram eller genom att läsa in sin text till sin 
bilden.

• Innan eleverna börjar spela in är det bra att låta dem öva på att läsa upp sina texter 
så att de blir så tydliga som möjligt. Även om ni inte arbetar digitalt är det bra att låta 
eleverna öva på att redovisa. 

• När de har övat klart är det dags att börja spela in. Tänk på att sprida ut eleverna så 
att de inte stör varandra. De kan med fördel jobba i par. 

• Redovisning! 



Begrepp

Begrepp

Förklaring

Förklaring

Baciller

Snåla

Oändligt

Nätet

Att sprida

Publicera

Bakterier som man kan bli sjuk av

Att inte ge av det man har

Evigt, det finns inget slut

Datornät, exempelvis Internet

Att strö ut, dela till flera

Att visa en klar berättelse för andra personer. Man 
kan trycka en berättelse på papper så att det blir 
en bok eller lägga ut den på en hemsida.

Begreppslista



Lektion 6 – Bli en bokdetektiv

Den här lektionen passar bra att genomföra närhelst ni börjar läsa en ny bok tillsammans 
i klassen. Nästa gång kan eleverna gå vidare till att välja egna böcker som de undersöker 
på samma sätt. 

Lektionsmaterial/kopieringsunderlag
• Brev från redaktör Schwartz
• Återkopplande brev från redaktören att läsa vid ett senare tillfälle (”Hej igen”)
• Stödfrågor vid detektivarbete
• Skönlitterär bok (minst en halv klassuppsättning)

Tidsåtgång
Cirka en till fyra lektioner.

Utveckla med hjälp av digitala verktyg
Uppgiften kan sedan leda vidare till att eleverna i grupper gör en egen presentation för en 
valfri bok, genom att exempelvis spela in en presentation i iMovie.  

Materialet är anpassningsbart till en lektion (60 min) beroende på vilka uppgifter du som 
lärare väljer att använda. De digitala momenten som föreslås tar självklart lite längre tid 
första gången ni provar dem tillsammans. Arbetet kan även utvidgas om ni t ex väljer att 
rita miljön ur boken. Om du vill att eleverna gör ett eget detektivarbete kring en bok behövs 
ytterligare tid, liksom om en presentation ska skapas. 

Förslag på digitala verktyg
• Showbie
• Answergarden
• iMovie eller annat enkelt videoredigeringsprogram

Tillvägagångssätt
Välj vad som passar bäst i din klass beroende på ålder och sammansättning.

• Inled lektionen med att läsa upp brevet från redaktör Schwartz.
• Berätta för eleverna att de ska få börja undersöka den bok ni ska läsa. Du kan börja 

med att visa boken via storbild på tavlan, gemensamt i klassen. Diskussionen bör vara 
lärarledd (se Detektivarbete – stödfrågor att samtala om).

• Avsluta lektionen med att återgå till Schwartz frågor. Låt eleverna skriva ner sina svar 
och skicka till dig, förslagsvis i Showbie. Berätta att du ska skicka svaren till Schwartz.

• Läs återkopplande brev från Schwartz en tid efter avslutad lektion (”Hej igen”). 

Återanvänd och utveckla lektionen
När ni har gjort detta tillsammans en eller fler gånger kan eleverna prova själva med egna 
valfria böcker eller i mindre grupper. Du kan då skicka ut frågorna via Showbie och även 
be om svaren den vägen. Detta fungerar även om de svarar för hand, de kan då fota av 
sina svar och skicka in. Då har du som lärare allt sparat och behöver heller inte släpa på 
papper.

Du delar in klassen i mindre grupper om cirka 3 – 4 elever, som samarbetar kring samma 
bok (eventuellt med varsitt exemplar).

• Var och en lånar en egen bok på biblioteket som de använder för uppgiften (antingen 
en bok i klassuppsättning eller valfri). 

• Koppling till redaktör Schwartz: När eleverna har bekantat sig med hur baksidetexter 
är uppbyggda skriver de en baksidetext till boken de skrev hos redaktör Schwartz. Välj 
om uppgiften ska göras individuellt eller i grupp beroende på vad som passar dina 
elever.

 
 



 
Detektivarbete – stödfrågor att samtala om 
(Lärarledd diskussion) 

Forskning visar att variation stimulerar lärande, så blanda gärna digitalt med analogt, t ex 
genom att anteckna elevernas svar på tavlan, låta eleverna skriva svaren på tavlan, klistra 
upp post-it-lappar med svaren på en yta eller starta en Answergarden så att de kan skicka 
in svaren. Du kan då skicka ut frågorna en i taget. Även Padlet fungerar för detta syfte, du 
kan då också ha förberett sidorna/frågorna du vill använda och låta barnen svara digitalt. 
Variera gärna även svarsmetoderna med individuellt tänkande/skrivande, pardiskussion 
och/eller gruppdiskussion med redovisning av svaren.
 
Observera att du som lärare självklart kan använda andra/dina egna bokrecensionsfrågor 
om du hellre vill det.

Bokens utsida
Titta på bokens omslag
• Vad föreställer det?
• Vad tror du att boken handlar om? Förklara hur du tänker.
• Fundera över vilken genre boken tillhör. Är den läskig, rolig eller spännande?  

Förklara varför du tror det.

Läs baksidestexten
• Får du svar på vad boken handlar om?
• Stämmer det överens med vad du trodde när du tittade på omslaget? Motivera.
• Är det en bok du skulle vilja läsa? Förklara ditt svar.

Bokens insida 
Leta efter: Huvudpersonen 
• Vad heter han eller hon?
• Vad får du veta om hur huvudpersonen ser ut? Ge exempel från texten.
• Leta upp en mening eller något ord som beskriver hur huvudpersonen känner sig.
(Starta gärna en tankekarta på tavlan och låt eleverna komma upp och fylla i.)

Miljöbeskrivning
• Hitta en plats som beskrivs i boken, t ex ett rum, en gata, en affär, en stad.
• Vad får du veta om platsen? Färger? Ljud? Doft? Ge exempel från texten.
(Låt gärna eleverna rita miljön utifrån de beskrivningar de hittar. Dessa kan sättas upp 
och jämföras, eventuellt anonymt. Har alla uppfattat lika? Alternativt kan läraren eller en 
elev rita utifrån de andras beskrivningar.)

Dialog
• Leta upp en dialog, eller någon som säger något. Ge exempel från texten.
• Vem/vilka säger något? Varför?
• Hur känner sig den personen/de personerna?
• Hur vet du att de känner så?
 
Gemensamt detektivarbete med hjälp av digitalt verktyg
Starta en Mentimetersida och välj formen Wordcloud och be eleverna skicka in ord de hittar i bok-
en utifrån kategorier du väljer. Förslag på kategorier finns nedan. I gratisversionen av Mentimeter 
kan du bara ha tre frågor, sedan får du starta en ny omgång. 

Om du har en smartboard som du är van att jobba vid kan du naturligtvis använda den och ”Shout-it-
out”-funktionen istället. Även sorteringsövningar kan skapas för smartboarden med olika kategorier.

På kommande sida finns underlag för detektivfrågor om eleverna får eget arbete. 

Förslag på ord de kan leta efter:
• Personbeskrivningsord/adjektiv
• Känslor
• Väder
• Ljudord
• Motsatsord
• Roliga ord
• Läskiga ord
• Spännande ord
• Substantiv
• Verb



Detektivfrågor

Bokens utsida
Titta på bokens omslag
1. Vad föreställer det?
2. Vad tror du att boken handlar om? Förklara hur du tänker
3. Fundera över vad boken kan ha för genre. Är den läskig, rolig eller spännande tror du?  
Förklara varför du tror det.

Läs baksidestexten
4. Får du svar på vad boken handlar om?
5. Stämmer det överens med vad du trodde när du tittade på omslaget? Motivera.
6. Är det en bok du skulle vilja läsa? Förklara ditt svar.

Bokens insida
Leta efter huvudpersonen 
7. Vad heter han eller hon?
8. Vad får du veta om hur huvudpersonen ser ut? Ge exempel från texten.
9. Leta upp en mening eller något ord som beskriver hur huvudpersonen känner sig.

Miljöbeskrivning
10. Hitta en plats som beskrivs i boken, t ex ett rum, en gata, en affär, en stad.
11. Vad får du veta om platsen? Färger? Ljud? Doft? Ge exempel från texten.

Dialog
12. Leta upp en dialog, eller någon som säger något. Ge exempel från texten.
13. Vem/vilka säger något? Varför?
14. Hur känner sig den personen/de personerna?
15. Hur vet du att de känner sig så?



Hej barn! 

Jag fick höra att ni har börjat läsa en ny bok och jag blir väl-
digt nyfken. Titeln på boken är mig inte bekant och jag måste 
erkänna att jag blir lite förvirrad. Vad handlar boken om? Vad är 
det för genre? Vad vet ni om karaktärerna och platsen berättel-
sen utspelar sig på? Frågorna är många och jag hoppas att ni kan 
hjälpa mig med att besvara några av dem. Böcker är min värld och 
jag vet att ni kommer att ge mig en rättvis återgivning och skarp 
analys av bokens intrig och persongalleri. 
Jag ber er berätta om allt in i minsta detalj. Allt med en bok 
intresserar mig. Jag väntar era svar med spänning. 

Hälsningar, 

 
Redaktör N. Schwartz 

Begrepp

Begrepp

Förklaring

Förklaring

Titel

Bekant

Genre

Utspelar sig

Att besvara

Återgivning

Skarp

Analys

Intrig

Persongalleri

Ett namn på en text eller en bok, till exempel en 
rubrik

Något eller någon som man känner igen

En grupp av böcker som är lika varandra, det kan 
exempelvis vara äventyrsböcker, kärleksböcker 
eller fantasyböcker

Där saker händer, platsen där berättelsen är

Att svara på något

Att berätta hur något är eller vad som har hänt

Tydlig

Att ta reda på hur något fungerar eller är och 
försöka förstå varför det är så

Handling, story, det som händer i boken

Alla personer och karaktärer som är med i boken

Begreppslista



Hej igen! 

Den där boken låter ju riktigt spännande och jag sätter 
omedelbart upp den på min att-läsa-lista. Den är lång men er bok 
får stå överst på listan. Jag har läst en hel del böcker i mitt 
liv men just den här boken var faktiskt ny för mig. Det finns 
alltid något nytt att upptäcka i böckernas värld. Jag har lämnat 
en lapp till min assistent Nilla och bett henne köpa in den till 
oss här på bokförlaget. Inte bara jag utan alla på förlaget bör 
läsa boken. Tack för ert tips! 

Hör av er om ni hittar andra böcker som ni tycker att jag bör 
läsa. Goda vänner ger varandra boktips. Det är som att öppna nya 
världar för varandra och ta med sina vänner på en resa i tid och 
rum. I berättelser kan man lämna sin kropp, vardag och tid. Allt 
är möjligt. Nyckeln till alla dessa världar är fantasin. 

Hälsningar, 
 

Redaktör N. Schwartz 

Begrepp

Begrepp

Förklaring

Förklaring

Omedelbart

Att resa i tid och rum

Nu, direkt, genast

Att med hjälp av fantasi kunna resaresa 
bakåt eller framåt i tiden, mellan olika 
världar och universum

Begreppslista




