Förord
Berättarministeriets vision är ett Sverige där alla barn känner sig trygga i det
svenska språket och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet. Det låter
nästan orimligt i en tid när skolan är under het debatt och vi inte har några
enkla svar på hur vi ska lösa den sjunkande läs- och skrivkunnigheten bland
svenska elever.
Visioner befinner sig i gränslandet mellan dröm och verklighet. De kräver att
man ser bortom det som existerar här och nu och utmanar våra tankar att söka
sig till världar utanför. Det är i samma gränsland mellan dröm och verklighet
som fantasi och kreativitet samsas. En ny tanke, en ny blick från en annan
synvinkel eller en ny berättelse från en annan berättare. Tänk om.
På Berättarministeriet vet vi att nyckeln till våra mål och visioner är barnens
kreativa förmåga, den som uppenbarar sig och verkar i full blom när lusten och
skrattet bereds plats. Allt vi behöver göra är att uppmuntra barnen att ta fram
sin inneboende kreativitet och ge dem verktyg att stärka den självständighet
som ligger bakom alla mänskliga framsteg – såväl på individplanet som för hela
mänskligheten.
Vem kunde tro att vi skulle sätta människor på månen eller uppfinna
mobiltelefonen? Än idag griper Shakespeares dramer oss och klassiska
musikstycken talar till vår känslovärld. Alla dessa enastående uppfinningar och
berättelser har sin upprinnelse i ett barns nyfikenhet och gränslösa fantasi.
En butter redaktör och en mystisk låda är början på en saga som kan leda till
nya tankar och stärkta förmågor, vilka i sin tur leder till något ännu större.
Tillsammans vill vi skapa ett tryggt och tillåtande rum, där barnen får mod att
våga fantisera och öppna nya världar. Låt oss försöka. Tillsammans.
Kanske är det just den mystiska lådan och den buttra redaktören som sår fröet
till nästa framsteg som tar hela mänskligheten med sig. Allt vi behöver göra
är att se och lyssna och framför allt tro på att barnen kommer att leda oss till
något magiskt.

Dilsa Demirbag-Sten
generalsekreterare Berättarministeriet

4

Välkommen!
Välkommen till temaarbetet Den mystiska lådan. Materialet har tagits fram av
Stiftelsen Berättarministeriet på uppdrag av Södertälje kommun med avsikt att
ge dig som arbetar med elever i årskurs 3 stöd att på ett kreativt och lustfyllt
sätt utveckla elevernas kunskaper i och om det svenska språket. Materialet är
möjligt tack vare stöd från Allmänna arvsfonden som bidragit till att utveckla
temaarbetet.
Om Berättarministeriet
Berättarministeriet driver utbildningscenter för barn och unga mellan 8–15
år. Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera
barn och unga att erövra det skrivna ordet. Berättarministeriet är en ickevinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs i
samverkan mellan den privata, offentliga och ideella sektorn.
För ytterligare information besök gärna Berättarministeriets hemsida
berattarministeriet.se.
Under höstterminen 2013 använde fyra lärare för åk 3 på Ronnaskolan i
Södertälje materialet i den dagliga undervisningen. Tack till lärarna Annika
Hoffman, Inger Ljungkrantz, Wildan Üney och Lina Olofsson som tillsammans
med sina elever i årskurs 3 genomförde den första omgången av temaarbetet.
Lärarnas och elevernas arbete och erfarenheter har varit en viktig del för att
utveckla och säkerställa materialets kvalitet.
Vi vill även rikta ett stort tack till Nils Schwartz, Gunilla Forsberg och Ewa
Malmborg som bidragit till att utveckla programmet med sin tid och kompetens.
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Den mystiska lådan
Den mystiska lådan är ett äventyr som eleverna tar del av genom sin
undervisning i svenska. Eleverna stiftar bekantskap med redaktör Schwartz
som behöver elevernas hjälp när det plötsligt sker gåtfulla händelser på
Berättarministeriet. Eleverna får spännande uppdrag via brev. De tyder tecken
från ett inbrott, genomför kreativa övningar och löser bland annat chiffer. Den
mystiska lådan vilar i gränslandet mellan verklighet och fantasi i kombination
med lustfyllt lärande. Syftet är att uppmuntra elevernas nyfikenhet och skapa
tilltro till den egna språkliga förmågan.
Den mystiska lådan består av 15 undervisningstillfällen varav det första
och sista besöket äger rum i Berättarministeriets utbildningscenter.
Undervisningsmaterialet består av:
•
•
•

Lärarmaterial – Lärarhandledning med observationspunkter och
översiktsmatris. Brev från Redaktör Schwartz.
Elevmaterial, läs- och skrivuppgifter, Den mystiska lådan.
Begreppslistor och bildstöd – Dessa finns som stöd för dig som lärare vid
högläsning av breven och vid textsamtal. Begreppslistorna ska INTE delas ut
till eleverna för då förstår eleverna att du redan vet vad breven ska handla
om.

Den mystiska lådan vill utveckla berättandet, läsförmågan och skrivförmågan.
Utgångspunkten för materialet är att dessa förmågor stödjer varandra
och utvecklas när de används i meningsfulla sammanhang. Eleverna ges
förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för
omvärlden.
Undervisningsmaterialet innehåller förslag på olika arbetsformer och arbetssätt
som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i
läroplanen. Det ger dig som lärare möjlighet att uppmärksamma flera förmågor
hos eleverna. Materialet ger utrymme för varierade metoder där syftet är att
alla elever utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som
möjligt enligt kursplanen. Hur arbetet genomförs för att alla elever ska kunna
ges den vägledning och stimulans de behöver i sitt lärande och personliga
utveckling varierar, och det avgör givetvis du som lärare.
Med hjälp av lärarhandledningen vägleder och lyssnar du till dina elever. Ett
lärande samtal utvecklar elevernas förståelse snarare än talar om för dem vad
som är rätt eller fel. Det ger dig också möjlighet att få mer kunskap om elevernas
erfarenheter och förmågor för det fortsatta arbetet i den dagliga undervisningen.
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Syfte och koppling till kursplanens mål
Materialet har utformats för att utveckla elevernas kunskaper i och om svenska
språket med förankring i kursplanen. Eleverna ges förutsättningar att utveckla
och formulera egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda
medier. Undervisningen ska även inspirera eleverna att skapa och bearbeta
texter, enskilt och tillsammans med andra.
Den mystiska lådan ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och
tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Temaarbetet är
utformat utifrån kursplanens kunskapskrav för godtagbara kunskaper i årskurs
3 och utvecklar elevernas förmåga att:
Berätta
• Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor,
ge kommentarer och framföra egna åsikter.
• När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att
innehållet tydligt framgår.
• Eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Läsa
• 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 föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i
texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Skriva
• 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.
• Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då
grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som
används så att innehållet klart framgår.
• 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
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Materialets upplägg och innehåll
Här ges en beskrivning av lärarhandledningens syfte och hur den är tänkt att
användas.
Lärarhandledning
Handledningen är ett stöd för dig som lärare i din planering av undervisningen
i klassrummet. Övningarna bör givetvis anpassas till de arbetssätt och
arbetsformer som utvecklar eleverna på lämpligast sätt. Det är du som
lärare som bäst kan avgöra detta och kan utgå från erfarenheter av den egna
undervisningen.
Varje lektion inleds med en kort beskrivning som följs av enkla instruktioner
och tips till hur lektionen kan läggas upp. Tidsåtgången bör ses som en
rekommendation. Till varje lektion listas också material som behövs för att
genomföra arbetet.
Med varje lektion följer observationspunkter och för hela lärarhandledningen
följer en kunskapsöversikt. Dessa har byggts utifrån syfte, centralt innehåll
och kunskapskrav för årskurs 3 i svenska. Där listas vad undervisningen ger
utrymme för och vad du som lärare kan uppmärksamma hos eleverna. Det
betyder så klart inte att elevernas utveckling följer observationspunkternas
ordning. Utvecklingen ser olika ut för olika individer. Mallen är tänkt att stödja
lärarens arbete med att dokumentera och följa elevernas kunskapsutveckling.
Med hjälp av mallen kan du kontinuerligt ge återkoppling till elevernas arbete
och få syn på och utveckla andra moment av undervisningen.
Brev från redaktör Schwartz
Breven som följer lärarhandledningen är en introduktion till lektionens innehåll
och upplägg. De flesta lektionerna inleds med ett högläsningspass. Du som
lärare kan välja att läsa brevet före lektionen eller i samband med denna.
Breven är tänkta att väcka elevernas intresse. Uppmuntra därför eleverna
att ifrågasätta och reflektera över textens innehåll och begrepp. Breven är ett
verktyg för att ge eleverna möjlighet att uttrycka sina kunskaper, åsikter och
känslor, och där läraren ställer öppna frågor och uppmuntrar eleverna att knyta
an till sina egna erfarenheter. Det är i samtalet som språkförmågan utmanas
och utvecklas.
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Elevmaterial
Elevmaterialet är framför allt skapat för att vara ett lustfyllt och kreativt stöd.
Det ger eleverna möjlighet att visa sina kunskaper. Materialet är varierat
med både skriv- och bilduppgifter. De olika uttrycksformerna samverkar
för att skapa större förståelse för texten med hjälp av bilden och tvärtom.
Elevmaterialet ger möjlighet att samtala om det lästa, samtala om det som
ritats, rita om det som lästs eller skriva om det som lästs. Eleverna skapar sin
individuella bok som i slutet av temaarbetet sätts samman som en portfolio
av Berättarministeriet och delas ut till eleverna under det sista besöket i
utbildningscentret. Samla in elevmaterialet efter lektionerna och sortera
gärna i en plastficka per elev. Vi på Berättarministeriet kommer att hämta
elevmaterialet och den mystiska lådan ungefär en vecka före återbesöket. Vi
kommer att binda samman elevmaterialet till en bok och förbereda lådan till
finalen av temaarbetet.

Varje elev får sin egen portfolio
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TID SÅTGÅN G:
9: 30 –11: 15 PÅ
ER IET
BE RÄTTAR MI NI ST

På Berättarministeriet
Lektion 1 är startskottet för elevernas arbete med Den mystiska lådan. Klassen
besöker Berättarministeriet och skriver en berättelse som blir till en alldeles
egen bok, en bok som eleverna kommer använda sig av vid lektion 2. Eleverna
stiftar bekantskap med redaktör Schwartz som kommer att följa dem som en
central huvudkaraktär genom temaarbetets alla moment.
Aktiviteten syftar till att ge kunskap om hur en berättelse skapas. Eleverna
ges förutsättning att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin
språkförmåga samt kunskap om språket för att tänka, kommunicera och lära.
Aktiviteten utvecklar elevernas förmåga att:
•

skriva en berättande text med en tydlig inledning, handling och avslutning

•

förstå textens innebörd och begrepp

•

förstå hur ord, text och bild kan samspela.

Berättarministeriets medarbetare leder övningen där fokus ligger på att
stärka elevernas vilja att lära och tilliten till den egna förmågan. Eleverna får
tillsammans skapa en gemensam inledning till en berättelse som sedan avslutas
individuellt. Medarbetarna ger utrymme för elevernas förmåga att själva skapa
en berättelse genom att stimulera och handleda dem i en kreativ och lustfylld
miljö.
Du som lärare får möjlighet att observera eleverna under övningen. Du får
möjlighet att studera vilka roller eleverna tar. Kanske finner du nya aspekter
som sätter igång deras skrivande!
Lektionsmaterial
Allt material tillhandahålls av Berättarministeriet och delas ut på plats.
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TI DS ÅT GÅN G :
CA 60 –9 0 M IN

Hej barn!

Var det ni som bankade på min dörr? Sluta med det. Varje
gång någon bankar på min dörr blir jag så förskräckt att
jag tappar jag boken jag läser på min högra fot. Ibland på
min vänstra. Det gör ont hursomhelst. Eller så rycker min
assistent Nilla till och råkar hälla kaffet i mitt knä istället
för i koppen. Det blir blött och hett.

Det är inte bara det att jag blir störd när ni bankar på min
dörr. Jag blir också störd när ni inte bankar. För så fort
någon bankat, väntar jag bara på att någon annan ska få samma
idé. Och medan jag sitter här och väntar på ett bank som kanske
kommer, eller inte kommer, kan jag inte koncentrera mig på
boken. Jag går miste om en väldig massa nyttig kunskap. Sådant
har jag inte tid med. Jag har räknat ut att det finns fjorton
miljoner tvåhundratusen fyrahundra sextioen böcker som jag inte
har läst. Och det kommer nya böcker hela tiden. Jag vill inte
halka efter. Och den där boken ni skrev på Berättarministeriet
var ju faktiskt riktigt bra. Vilken cliffhanger!  

Men jag måste få veta lite mer om författarna till boken, så
jag ber er att fylla i författarpresentationen som Nilla har
skickat med.

Hälsningar,  
Redaktör N. Schwartz

I klassrummet
Efter besöket på Berättarministeriet kommer eleverna få lyssna till ett brev
från redaktör Schwartz där de uppmanas att skicka in författarpresentationer
av sig själva. Eleverna får återberätta sina upplevelser från besöket på
Berättarministeriet och diskutera brevets innehåll.
Förberedelser
Förbered materialet Författarpresentation och brev 1 (här bredvid).
Ni kan även läsa igenom boken, tillsammans eller var och en för sig, som
eleverna skapade på Berättarministeriet. Detta så att eleverna minns så
mycket som möjligt från sitt besök på bokförlaget. Läs upp brevet för eleverna
och samtala tillsammans om textens innehåll och budskap. Dela därefter ut
författarpresentationerna. Gå gemensamt igenom elevmaterialets frågor och
svar. Du som lärare kan lista elevmaterialets frågor på tavlan och skriva upp
centrala ord och förslag som eleverna uppmärksammar under textsamtalet. Ge
sedan eleverna i uppgift att fylla i dessa individuellt eller tillsammans med dig
som lärare. Samla in presentationerna och tala om att du kommer skicka dessa
till redaktör Schwartz.
Tips på frågor till textsamtal:
Vem tror ni har skickat brevet till oss?
Vad vet vi om redaktör Schwartz?
Varför blir Schwartz irriterad när någon bankar på hens dörr?
Vad säger Schwartz om ert senaste besök på Berättarministeriet?
Vad vill redaktören att vi gör?
Varför tror ni att redaktören har hört av sig till oss?
Vad tror ni kommer att hända härnäst?
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Observationspunkter
Undervisningen ger utrymme för att:
•

Använda gemensam läsning som utgångspunkt för frågor, samtal och
diskussion om innehållet

•

Skriva ner tankar och intryck

•

Ta elevernas idéer och erfarenheter som utgångspunkt i skrivandet

Lägg märke till om eleven:
•

Kommenterar eller ställer frågor om innehållet vid högläsning

•

Lyssnar aktivt, genom ögonkontakt, minspel eller kommentarer och
uttrycker ett engagemang för det lästa eller berättade

•

Skriver korta meddelanden för hand

•

Visar förmåga att få fram budskap med hjälp av text

Egna anteckningar
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Hej barn!
Tack för författarpresentationerna. Det tog lång tid innan jag
hittade dem under en nedrasad boktrave.  
Någon har brutit sig in på Berättarministeriet under
natten. Ingenting viktigt verkar vara försvunnet, konstigt
nog. Bara en gaffel som jag hade stuckit in mellan sidorna 162
och 163 i en bok om egyptiska gudar är borta. Och ananasen på
en bit Pizza Hawaii som jag inte orkade äta upp finns det inte
ett spår av. Men det är inget att gå till polisen för. Gaffeln
var gjord av plast och ananasen smakade också plast. Jag saknar
dem inte.  
Till min och Nillas stora förvåning hade tjuvarna inte tagit
med sig en dator som stod framme inne i bokförlaget. En
dator kan ju inte jämföras med en riktigt god bok
men jag vet att den där datorn har ett stort värde
för Nilla. Hon stirrar på den där skärmen jämt och ständigt!
Hur som helst upptäckte Nilla att datorn måste stått på hela
natten för det fanns en film på den. Och inte vilken film som
helst, en bit av inbrottet verkar ha spelats in på den.  
Nilla har lagt ett usb-minne med filmen i mitt brev. Jag vet
inte vad usb betyder. Utan smala byxor? Usch såna bovar? Det
spelar ingen roll. Nilla vill att ni tittar på
filmen och skriver ner om ni har sett något konstigt
i den. Kanske såg ni något konstigt när ni
var på Berättarministeriet senast. Satt det inte en liten
tant bakom en uppochnervänd tidning och kliade sig i örat med
en kofot? Det är mycket ovanligt med den sortens tanter
nu för tiden. Förr såg man sådana tanter lite överallt.  
Skriv, skriv! Alla tips är värdefulla.  

Hälsningar,
Redaktör N Schwartz  

I klassrummet
Redaktör Schwartz har skickat ett brev där det framgår att någon brutit sig in
på bokförlaget. Eleverna får se en film, granska dess innehåll och skriva ner
alla mystiska tecken de upptäcker för att hjälpa redaktör Schwartz att lista ut
vem som har tagit sig in på bokförlaget.
Förberedelser
Förbered materialet Mystiska tecken till varje elev och brev 2 (sidan 18).
Det behövs även förberedas utrustning för att visa film från en USB-sticka.
Läs upp brevet från redaktör Schwartz och dela ut ett exemplar av
elevmaterialet Mystiska tecken till varje elev. Visa filmen för eleverna och
uppmana dem att hålla utkik efter mystiska tecken. Ni avgör själva hur många
gånger eleverna behöver se filmen. Dela in klassen i grupper om ca 4–5 elever
och be dem att samtala kring alla mystiska tecken de upptäckt i filmen och
anteckna dessa individuellt i elevmaterialet. Uppmuntra eleverna att hjälpa
varandra för att få med så många tecken som möjligt. Övningen avslutas med
att eleverna får läsa upp varsitt tecken i helklass. Läraren kan anteckna dessa
på tavlan, samt visa filmen ytterligare en gång för att återkoppla till elevernas
presentationer. Samla in elevmaterialet och tala om att dessa kommer att
skickas till redaktör Schwartz.
Utöver lektionsmaterial behövs utrustning för att visa filmen från en USBsticka.

Tips på frågor till textsamtal:
Vad tror ni att tjuvarna var ute efter?
Hur hamnade tjuvarna på film?
Vad betyder USB?
Vad vill redaktören att vi gör?
Vad tror ni kommer att hända härnäst?

19

Observationspunkter
Undervisningen ger utrymme för att:
•

Återberätta händelseförlopp med bildstöd från en film

•

Berätta med hjälp av text

•

Ha gemensam skrivning med samtal

•

Skriva ner tankar och intryck

•

Ge respons på innehållet i elevers skrivande

Lägg märke till om eleven:
•

Berättar så att innehåll och handling framgår på ett tydligt sätt

•

Visar förmågan att få fram budskap med hjälp av text

•

Skriver korta meddelanden

•

Diskuterar med andra om hur man kan skriva

Egna anteckningar

20
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Hej barn!

Tack för era skarpögda observationer. Varken Nilla eller jag
hade sett någonting av det ni lagt märke till i filmen. Det är
inte så konstigt. Nilla sitter framför en dator hela dagarna
och jag sitter bakom en stapel böcker. Det är bra att det finns
unga vakna spanare som har ögonen med sig. Det kommer att vara
till stor nytta om vi ska kunna lösa fallet med det mystiska
inbrottet. Något som inte fångades på film var ett par lådor
som finns på Berättarministeriet. Det är inte vilka lådor som
helst, utan superhemliga sådana. Jag fick dem för ett par år
sedan och kom att tänka på dem efter inbrottet. Fanns lådorna
kvar?

Först kunde jag inte hitta lådorna så jag trodde att de
blivit stulna. Men efter att Nilla vänt upp och ned på hela
bokförlaget så hittade hon dem till slut.

Vilken tur att inte tjuvarna hittade dem. För det är säkert
lådorna de är ute efter.

Nilla har varit ute på nätet och sökt efter information med
hjälp av era tips om tjuvarna. Det är väldigt intressanta saker
som ni har upptäckt i filmen. Nu börjar det likna något. Ett
spår, en ledtråd.... Själv har jag rotat runt som en grävling
bland böckerna i mitt bibliotek. Jag har inte hittat några
andra ledtrådar än en platt ärta som använts som bokmärke i
H.C. Andersens sagor. Jag tror inte att ärtan är någon ledtråd.

Jag sätter mitt hopp till er!

En vacker dag ska jag berätta lite mer om det superhemliga
innehållet i lådorna. Jag har själv knappt vågat titta i
dem. För öppnar man bara litegrann så blir man bländad av ett
blixtrande sken. Det är som om åskan var instängd i lådorna.

Men det är den förstås inte. Varför skulle man packa
ner åska i några lådor och sedan förflytta dem till
Berättarministeriet? Men! Tillbaka till inbrottet. Folk som
stjäl på Berättarministeriet har jag ingenting för. De kunde
väl åtminstone ha stulit en oskriven berättelse.
Avslöja inte ett ord för någon om de hemliga lådorna.

Hälsningar,
Redaktör N Schwartz.

I klassrummet
Redaktören har skickat ett nytt brev som inleder berättelsen om den mystiska
lådan. Eleverna lyssnar till uppläsningen av brevet och deltar i ett gemensamt
textsamtal.
Förberedelser

Brev 3 (sid 24–25).
Använd högläsningspasset som utgångspunkt för frågor, samtal och diskussion.
Du kan samtala om texten innan, under och efter högläsningen för att
gemensamt bygga upp förståelse för uppdraget och väcka elevernas nyfikenhet.
Ni kan tillsammans gå igenom de ord och begrepp som eleverna uppmärksammar
och kommenterar. Uppmuntra eleverna att ställa frågor och återge händelser
från brevet.
Tips på fördjupning:
Diskutera i helklass eller i mindre grupper hur eleverna uppfattar händelser från
brevet. Spekulera kring hur händelser hör ihop och kan komma att utvecklas.
Tips på frågor till textsamtal:
Tillägg och ordning på diskussionsfrågor:
Vad tror ni redaktören kommer att berätta?
Varför tror ni att redaktören har skickat ett brev till oss?
Vad är det för lådor som Schwartz pratar om?
Varför tror Schwartz att tjuvarna letade efter lådorna?
Varför skriver Schwartz ”avslöja inte ett ord för någon om de hemliga lådorna”?
Har Schwartz och Nilla hittat några fler ledtrådar efter inbrottet?
Vilka nya ord har vi stött på?
Dyker det upp några frågor när jag läser texten?
Vad vill redaktören säga oss?
Fick vi reda på det vi tänkte oss?
Med hjälp av en tankekarta på tavlan kan du som lärare lista centrala delar
i textens innehåll och det som eleverna uppmärksammar under och efter
högläsningen. Tankekartan blir ett viktigt läromedel för eleverna. Skriv upp
frågor, ord och begrepp som eleverna uppmärksammar och återge händelser
från brevet. Detta tydliggör textens innebörd och elevernas tankar. Uppmuntra
eleverna att ta egna anteckningar utifrån den gemensamma tankekartan. Brevet
kan läsas igen för att lyfta ämnesspecifika ord och uppmärksamma textens
struktur och utformning.
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Observationspunkter
Undervisningen ger utrymme för att:
•

Samtala om händelser hämtade från en berättande text

•

Låta eleverna öva på att ställa frågor som för samtalet vidare

•

Gå igenom nya ord och begrepp

•

Diskutera intryck och uppfattningar av gemensamma upplevelser

•

Diskutera problem som uppstått i berättelsen

Lägg märke till om eleven:
•

Återger delar ur en berättelse som hörts

•

Ställer frågor och uttrycker åsikter

•

Bygger vidare på vad andra har sagt genom att kommentera med egna
tankar och upplevelser

•

Är med i samtalet, lyssnar och försöker sätta sig in i en annan persons sätt
att resonera och tänka

Egna anteckningar
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Hej barn!
Jag misstänker att jag är övervakad. När jag gick
till Berättarministeriet i morse stod några skumma
typer med solglasögon utanför dörren och låtsades
läsa tidningar. Jag kände deras ögon i nacken när
jag låste upp och gick in. De måste på något sätt
ha fått reda på att de hemliga lådorna finns här på
Berättarministeriet. Det var säkert samma typer som
bröt sig in tidigare.
Jag vill nu att ni gör mig en tjänst. Lådorna är inte
säkra här på bokförlaget. Jag vill be er att ta hand
om en av dem och gömma den någonstans där bovarna
inte kan hitta den. Men det är bråttom! Bovarna kan
komma tillbaka när som helst. Kanske redan inatt...

Hälsningar,
Redaktör N Schwartz

I klassrummet
Klassen får ta emot den mystiska lådan och lyssna till ett brev från redaktör
Schwartz som förklarar att lådan inte längre är säker på Berättarministeriet.
På lådan finns bild- och textsymboler som eleverna tillsammans får tolka och
beskriva med hjälp av elevmaterialet Mystiska lådan.
Förberedelser
Den mystiska lådan, elevmaterialet Mystiska lådan och brev 4 (sid 30) .
Aktiviteten ökar förståelsen för samspelet mellan bild och text samt syftar till
att ge eleverna möjlighet att utveckla språket för att tänka och kommunicera.
Läs upp brevet, visa lådan för klassen och öppna paketet. Ge eleverna
möjlighet att undersöka den låsta lådan. Använd brevet som utgångspunkt
för ett gemensamt textsamtal och förklara att lektionens syfte är att skriva
förklarande bildtexter. Gå igenom elevmaterialet Mystiska lådan tillsammans
med eleverna. Diskutera tillsammans hur eleverna kan skriva för att texten ska
kunna läsas av andra.
Visa eleverna hur en bildtext kan skrivas genom att tänka högt med någon eller
några meningar som beskriver en av bilderna. Uppmärksamma symbolens färg,
text och form för eleverna. Ni kan även börja med att skriva en gemensam text
till första symbolen. Eleverna ska sedan fylla i varsin mall. Uppmuntra dem att
hjälpa varandra och läsa sina egna texter. Avsluta övningen med en gemensam
genomgång av elevmaterialet och diskussion i helklass om vilka slutsatser
de kan dra för att klura ut var lådan kommer ifrån. Hitta en lämplig plats i
klassrummet att förvara lådan på. Samla in elevmaterialet.
Tips på frågor till textsamtal:
Tillägg och ordning på diskussionsfrågor:
Vad tror ni redaktören kommer att berätta?
Varför tror ni att redaktören har skickat ett brev till oss?
Vad är det för lådor som Schwartz pratar om?
Varför tror Schwartz att tjuvarna letade efter lådorna?
Varför skriver Schwartz ”avslöja inte ett ord för någon om de hemliga lådorna”?
Har Schwartz och Nilla hittat några fler ledtrådar efter inbrottet?
Vilka nya ord har vi stött på?
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Observationspunkter
Undervisningen ger utrymme för att:
•

Koppla text till bilder

•

Diskutera tillsammans hur texter ska se ut för att kunna läsas av andra

•

Läsa egna texter högt för sig själv

Lägg märke till om eleven:
•

Skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra

•

Skriver text med enkel handling

•

Diskuterar med andra om hur man kan skriva

Egna anteckningar
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Hej barn!

Tack för att ni tar hand om lådan. Den hade jag med mig från
Egypten för många år sedan.

Lådan får inte hamna i fel händer, för då vet man aldrig vad
som händer. Jag vill därför att ni skickar en karta till mig
som visar var lådan förvaras. För säkerhets skull ber jag er
lärare att lämna era superhemliga kartor i min brevlåda på
Berättarministeriet.

Hälsningar,
Redaktör N Schwartz

I klassrummet
Eleverna får lyssna till eller enskilt läsa ett brev från redaktör Schwartz och
utifrån stödfrågor skriva och rita en beskrivning av var lådan är förvarad.
Lektionen avslutas med en muntlig presentation där ritningen presenteras för
klassen.
Förberedelser
Elevmaterialet Superhemliga kartan och brev 5.
Läs brevet för eleverna eller dela ut ett brev till varje elev. Ni kan läsa brevet
högt tillsammans eller enskilt. Förklara för eleverna att lektionens syfte är att
ge redaktören en beskrivning på var lådan finns med hjälp av en bild och text.
Gå igenom elevmaterialet Superhemliga kartan tillsammans och diskutera hur
eleverna ska skriva för att texten ska kunna läsas av andra. Be sedan eleverna
skriva och rita var lådan är förvarad. Avsluta övningen med att låta de elever
som vill visa sin teckning och läsa sin text för klasskamraterna. Samla in
elevmaterialet och berätta att kartorna kommer att skickas till redaktör
Schwartz. För elever som är oroliga för att deras kartor ska hamna i fel händer
försäkrar du dem om att du kommer att lämna breven direkt på bokförlaget, i
enlighet med Schwartz uppmaning i brevet.
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Observationspunkter
Undervisningen ger utrymme för att:
•

Diskutera tillsammans hur texter ska se ut för att kunna läsas av andra

•

Med hjälp av en modell skapa beskrivande, förklarande och
instruerande texter

•

Läsa upp sin text för varandra för att se om sammanhang och budskap
når fram

•

Utveckla elevens spatiala förmåga.

Lägg märke till om eleven:
•

Uttrycker sina kunskaper i sammanhängande text där innehållet klart
framgår

•

Skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra

•

Skriver en text som behandlar ett ämne ur olika aspekter

Egna anteckningar
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Hej barn!
Tack för kartorna. Nu vet jag – men inte bovarna – var den
hemliga lådan är gömd. Jag bär era kartor närmast hjärtat så
jag vet var jag har dem. Som jag skrev förut tänkte jag berätta
lite mer om lådan.
Lådan hade jag med mig från Egypten för många år sedan. Det
fanns en gång ett bibliotek i den vackra staden Alexandria.
Där, vid Medelhavets kust, fanns alla världens böcker samlade.
Nu kanske ni undrar hur all världens böcker får plats i ett
enda bibliotek men det här var för 2200 år sedan då det inte
fanns lika många böcker. Det fanns inte ens så många böcker som
det finns idag på biblioteket i stan. Faktum är att jag har
hunnit läsa fler böcker den här veckan än vad det fanns böcker
i biblioteket i Alexandria.
Det är väl lite tveksamt till och med att kalla dem för böcker.
De var skrivna för hand på papyrusrullar. Papyrus är ett slags
vass som växer vid den stora floden Nilens stränder. Av vassen
kunde man tillverka en sorts papper som man skrev på. Dessa
viktiga papper förvarades alltså på biblioteket i Alexandria.
Staden ligger vid Medelhavet och fick sitt namn av en mäktig
krigsherre som hette Alexander.
År efter år kom det ständigt nya böcker – eller rullar – till
biblioteket i Alexandria. Tills en dag då ... Nä, nu hinner jag
inte skriva mer.
Se nu bara till att vakta lådan noga, så ska jag berätta lite
mer detaljer om den i nästa brev.

Hälsningar,
Redaktör N Schwartz

I klassrummet
Redaktör Schwartz har skickat ett brev som beskriver hens resa till Alexandria
som ung. Eleverna får läsa en faktatext om Egypten och sedan besvara frågor
med hjälp av faktatextens innehåll. Eleverna kommer även att reflektera över
skillnaderna mellan skrift- och symbolspråk. Lektionen kan delas upp på två
lektionstillfällen beroende på tidsåtgång.
l. Berätta för eleverna att redaktören har skickat ett brev och en karta
över Egypten.
2. Eleverna får förutspå brevets innehåll och ställa frågor i ett gemensamt
textsamtal.
3. Fråga eleverna vad de tror redaktören kommer berätta. Läs sedan brevet från
redaktör Schwartz. Du kan med fördel stanna mitt i texten och fråga eleverna
om de har uppmärksammat något ord, och bearbeta texten tillsammans bit för
bit. Uppmuntra eleverna att ställa frågor.
4. Elevmaterialet innehåller en karta med faktarutor och stödpunkter som
eleverna arbetar med under lektionen.
Förberedelser
Elevmaterial om Egypten.
Uppgift 1: Skriv en faktatext om Egypten

Tala om att syftet med lektionen är att läsa och skriva en egen faktatext om Egypten.
Dela sedan ut elevmaterialet Egypten till eleverna. Gå igenom elevmaterialet
tillsammans och be sedan eleverna svara på frågorna. Uppmuntra eleverna att läsa
texten ännu en gång och använda elevmaterialet som stöd för att skriva. Avsluta med
en gemensam diskussion. Ge de elever som vill möjligheten att läsa upp sin text för
klasskamraterna eller berätta om något nytt de har lärt sig. Samla in elevernas texter.
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Uppgift 2: Emojier – det nya symbolspråket
I det forna Egypten skrev man med hieroglyfer. Det var ett språk som bestod av
symboler. I nutidens Egypten pratar majoriteten arabiska, men det finns också
ett universellt sätt att uttrycka sig – med emojier.
1. Diskutera med eleverna:
Vad är emojier och vad finns det för likheter eller skillnader med hieroglyfer?
2. Eleverna får skriva sina namn med hieroglyfer och på arabiska, för att koppla
forna Egyptens språk till nutidens Egypten.
3. Eleverna får skriva något med emojier. Diskutera vad man kan säga och inte
säga med emojier? Kan emojier räknas som ett språk?
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Observationspunkter
Undervisningen ger utrymme för att:
• Med hjälp av en modell skriva beskrivande, förklarande och instruerande
texter
•

Diskutera hur man kan söka information från en anvisad källa

•

Läsa upp sin text för varandra för att se om sammanhang och budskap når
fram

Lägg märke till om eleven:
•

Uttrycker sina kunskaper i sammanhängande text där innehållet klart
framgår

•

Söker och inhämtar information från en anvisad källa

•

Skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra

Egna anteckningar
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Hej barn!
Ni sköter ert viktiga uppdrag perfekt, tycker både jag och Nilla.
Jag hade ju lovat att berätta lite mer om de hemliga lådorna och
biblioteket i Alexandria. Biblioteket i Alexandria hade funnits
i 200 år och varje dag kom det nya skriftrullar till biblioteket
från hela världen.
Det fanns, som ni kommer ihåg, inte samma sorts böcker på den
tiden som vi har i dag. Men papyrusrullarna var många och fler
och fler blev de. Här fanns hela världens vetande samlat. Och det
var kanske inte så klokt, för en dag brann biblioteket ner och
världens vetande förvandlades till aska. Hur många skriftrullar
som förstördes är det ingen som vet. Inte heller om branden var
anlagd eller berodde på en olyckshändelse.
Det skulle ta 2 000 år innan man bestämde sig för att bygga upp
biblioteket igen, då i ett lite brandsäkrare material. Så fort
jag fick höra att det nyuppbyggda biblioteket i Alexandria skulle
invigas bestämde jag mig för att resa dit. Det måste ju vara ett
paradis för en bokälskare som jag.
Jag kunde ha tagit flyget. Men vi som läser böcker gillar att
färdas långsamt fram i världen, att liksom bläddra oss fram i
landskapet, kapitel för kapitel, station efter station, och göra
många och långa uppehåll för att fundera på det vi läst eller
sett. Så jag beslöt mig alltså för att ta tåget.
Jag kom fram till Alexandria en blåsig onsdag i oktober. Och vad
fann jag på biblioteket? Papyrusrullar? Nej, de brann ju upp för
2 000 år sedan. Men åtminstone böcker, miljoner och åter miljoner
böcker? Inte det heller. Jag fann hundratals meter av tomma
hyllor, några kvarglömda mattor, urdruckna vattenflaskor och ett
par kartonger som en gång innehållit Pizza Hawaii. Eller om det
nu var en kebabpizza. Det nyuppbyggda biblioteket i Alexandria
hade allt utom böcker. Jag har aldrig i mitt liv blivit så
besviken.
Men nu knackar Nilla på min axel. Jag måste sluta skriva, men vi
hörs snart!
Hälsningar,
Redaktör N Schwartz

I klassrummet
Ett nytt brev från redaktören beskriver hur äventyret om Egypten fortsätter.
Eleverna lyssnar till uppläsningen av brevet och deltar i ett gemensamt
textsamtal. Använd högläsningspasset som utgångspunkt för frågor, samtal
och diskussion. Du kan samtala om texten innan, under och efter högläsningen
för att gemensamt bygga upp förståelse för uppdraget och väcka elevernas
nyfikenhet. Ni kan tillsammans gå igenom de ord och begrepp som eleverna
uppmärksammar och kommenterar. Uppmuntra eleverna att ställa frågor och
återge händelser från brevet.
Tips på fördjupning:
Diskutera i helklass eller i mindre grupper hur eleverna uppfattar händelser
från brevet. Spekulera kring hur händelser hör ihop och kan komma att
utvecklas.
Tips på frågor till textsamtal:

Vad tror ni redaktören kommer att berätta?
Varför tror ni redaktören har skickat ett brev till oss?
Vet man varför biblioteket i Alexandra brann ner?
Hur tog sig Schwartz till Egypten?
Varför blev Schwartz så besviken när hen kom fram till biblioteket?
Med hjälp av en tankekarta på tavlan kan du som lärare lista centrala delar i textens
innehåll och det som eleverna uppmärksammar under och efter högläsningen.
Tankekartan blir ett viktigt stöd för eleverna. Skriv upp frågor, ord och begrepp som
eleverna uppmärksammar och återge händelser från brevet. Detta tydliggör textens
innebörd och elevernas tankar. Uppmuntra eleverna att ta egna anteckningar utifrån
den gemensamma tankekartan. Brevet kan läsas igen för att lyfta ämnesspecifika ord
och uppmärksamma textens struktur och utformning.
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Observationspunkter
Undervisningen ger utrymme för att:
•

Samtala om händelser hämtade från en berättelse

•

Låta eleverna öva på att ställa frågor som för samtalet vidare

•

Gå igenom nya ord och begrepp

•

Diskutera intryck och uppfattningar av gemensamma upplevelser

•

Diskutera ett problem som uppstått i berättelsen

Lägg märke till om eleven:
•

Återger delar ur en berättelse som hörts

•

Ställer frågor och uttrycker åsikter

•

Bygger vidare på vad andra har sagt genom att kommentera med egna
tankar och upplevelser

•

Är med i samtalet, lyssnar och försöker sätta sig in i en annan persons
sätt att resonera och tänka

Egna anteckningar
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Hej barn!
Jag blir avbruten hela tiden. Så här kan det inte fortsätta. Den
här gången var det i alla fall inte jag som avbröt mig själv. Det
var Nilla som visade mig en bok om symboler. I den hittade jag en
symbol som jag tyckte mig känna igen från den mystiska lådan. Den
ska jag undersöka lite närmare. Men först måste jag berätta klart
om biblioteket i Alexandria. Jag hade rest dit men bara hittat
tomma hyllor, mattor, vattenflaskor och pizzakartonger.
Men medan jag stod där och kliade mig i huvudet, kom det fram en
liten mustaschprydd man och drog mig i armen. Han pekade ivrigt
mot en av de tomma hyllorna. Jag hade ingen aning om vad han
ville. Då gick han fram till hyllan, lyfte undan en pizzakartong
och visade mig en liten, knappt synlig, knapp, inte större än
ett spikhuvud. Han nickade mot knappen. Vad menade han? Var han
helt knäpp eller? Han tog min ena tumme och tryckte den mot den
lilla knappen. Han pratade en massa som jag inte förstod. Men
plötsligt svängde hyllan ut som en dörr och bakom den såg jag
en svart glugg. Vad var detta? Den lille mannen lyste med en
ficklampa in i gluggen. Där stod ett par lådor. Han nickade åt
mig att jag skulle lyfta ut dem. Jag gjorde som han ville, men
förstod ingenting. Då la han ett finger mot sina läppar, skakade
på huvudet och försvann ur biblioteket snabbare än jag hann
uppfatta.
Vad fanns i lådorna? Skulle jag ropa på en vakt? Men ingen vakt
syntes till. Jag stod helt ensam och övergiven i biblioteket i
Alexandria med de mystiska lådorna. Jag vågade inte öppna dem.
Jag vågade bara titta på ovansidan av lådorna. Jag öppnade en
springa på en av lådorna men då kom det ett så starkt ljussken
att jag snabbt stängde igen locket. Sedan dess har jag hållit
lådorna så hemliga att jag glömt att jag hade med dem tillbaka
till Berättarministeriet. Men det har jag redan berättat.
Jag tycker att jag hör de där tjuvarna smyga omkring i mörkret
utanför Berättarministeriet. Vinden tjuter och ylar som hungriga
vargar utanför fönstret. Men jag blir inte rädd. Jag vet ju att
ni har gömt lådorna ordentligt. Vänta! Nu kommer någon in på
bokförlaget...

Hälsningar,
Redaktör N Schwartz

I klassrummet
Ett nytt brev från redaktören beskriver hur äventyret om Egypten fortsätter.
Eleverna lyssnar till uppläsningen av brevet och deltar i ett gemensamt
textsamtal. Använd högläsningspasset som utgångspunkt för frågor, samtal
och diskussion. Du kan samtala om texten innan, under och efter högläsningen
för att gemensamt bygga upp förståelse för uppdraget och väcka elevernas
nyfikenhet. Ni kan tillsammans gå igenom de ord och begrepp som eleverna
uppmärksammar och kommenterar. Uppmuntra eleverna att ställa frågor
och återge händelser från brevet. Detta lektionstillfälle kan sammanslås med
lektion 10.

Tips på fördjupning:

Diskutera i helklass eller i mindre grupper hur eleverna uppfattar händelser
från brevet. Spekulera kring hur händelser hör ihop och kan komma att
utvecklas.

Tips på frågor till textsamtal:
Vad tror ni att redaktören kommer att berätta?
Varför tror ni redaktören har skickat ett brev till oss?
Vad var det som Schwartz hittade i biblioteket i Alexandra?
Och vem hjälpte Schwartz?
Vad tror du finns i lådorna?
Vilka nya ord har vi stött på?
Dyker det upp några frågor när jag läser texten?
Vad vill redaktören säga oss?
Fick vi reda på det vi tänkte oss?
Vad tror ni kommer att hända härnäst?
Med hjälp av en tankekarta på tavlan kan du som lärare lista centrala delar
i textens innehåll och det som eleverna uppmärksammade under och efter
högläsningen. Tankekartan blir ett viktigt stöd för eleverna. Skriv upp frågor,
ord och begrepp som eleverna uppmärksammar och återge händelser från
brevet. Detta tydliggör textens innebörd och elevernas tankar. Uppmuntra
eleverna att ta egna anteckningar utifrån den gemensamma tankekartan.
Brevet kan läsas igen för att lyfta ämnesspecifika ord och uppmärksamma
textens struktur och utformning.
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Observationspunkter
Undervisningen ger utrymme för att:
•

Samtala om händelser hämtade från en berättelse

•

Låta eleverna öva på att ställa frågor som för samtalet vidare

•

Gå igenom nya ord och begrepp

•

Diskutera intryck och uppfattningar av gemensamma upplevelser

•

Diskutera ett dilemma som uppstått i berättelsen

Lägg märke till om eleven:
•

Återger delar ur en berättelse som hörts

•

Ställer frågor och uttrycker åsikter

•

Bygger vidare på vad andra har sagt genom att kommentera med egna
tankar och upplevelser

•

Är med i samtalet, lyssnar och försöker sätta sig in i en annan persons
sätt att resonera och tänka

Egna anteckningar
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I klassrummet
Eleverna får i uppgift att skriva en berättande text som sammanfattar deras
upplevelser från äventyret med stöd och feedback från läraren.
Förberedelser:
Elevmaterialet Så gick det till när vi fick den mystiska lådan och brevet från
lektion 9.
Eleverna skriver varsin berättelse som beskriver händelseförloppet från första
mötet med redaktör Schwartz med hjälp av elevmaterialet Så gick det till när vi
fick den mystiska lådan.
Förklara att lektionens syfte är att skriva en sammanfattande text om
äventyret. Eleverna skriver individuellt eller gemensamt med läraren som stöd
en text om redaktör Schwartz äventyr med hjälp av elevmaterialet Så gick det
till när vi fick den mystiska lådan. Ett tips är att skapa en tidslinje som ett
visuellt stöd för eleverna att minnas vad som har hänt och i vilken ordning.
Se förslag på punkter till tidslinjen på nästa sida.
Läs stödfrågorna tillsammans och samtala om vad det innebär att skriva ”med
egna ord”. Diskutera struktur, begrepp och ord i berättande texter. Du kan
till exempel gå igenom hur eleverna kan variera sina tidsuttryck (först, efter
det, sedan, därefter, till slut, och så vidare.) Be eleverna läsa igenom sin text
själva eller i par. Samla in de färdiga texterna och förbered feedback inför
den kommande lektionen då eleverna ska få bearbeta och skriva rent texten i
elevmaterialet som följer med den kommande lektionen.
Tips på fördjupning:
När eleverna skrivit klart sina texter kan du be dem läsa högt för varandra
i par. Övningen ger utrymme för att bearbeta texten och kunna göra
förbättringar samt utveckla förmågan att ge respons.
Tips på frågor till textsamtal:
Vad har vi hjälpt redaktören med?
Vad har hänt sedan vårt första besök på bokförlaget Berättarministeriet?
Varför har redaktör Schwartz bett oss om hjälp?
Vad har vi gjort?
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Gör en tidslinje!

Hjälp eleverna att minnas vad som har hänt genom att göra en tidslinje på tavlan.
Här följer förslag på viktiga händelser att placera i tidslinjen, från besöket på
bokförlaget fram till nu, med fokus på vad och hur:
•
•
•
•
•
•

Vi besökte Berättarministeriets bokförlag. Vi fick hjälpa till med vår fantasi och vi
skrev en bok på bokförlaget.
Det var inbrott på bokförlaget. Redaktör Schwartz skickade en film från inbrottet.
Schwartz berättade om de mystiska lådorna i ett brev.
Vi fick en mystisk låda till klassrummet. Schwartz bad oss att ta hand om den så
att inte tjuvarna skulle ta den.
Vi ritade kartor som visade var lådan var gömd och skickade dem till Schwartz.
Vi fick veta mer om lådan. Schwartz fick lådan i biblioteket i Alexandria. Vi lärde
oss mer om biblioteket i Alexandria och om Egypten

Uppmuntra eleverna att använda tidslinjen i sin sammanfattning av händelserna i
Så gick det till när vi fick den mystiska lådan.
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Observationspunkter
Undervisningen ger utrymme för att:
•

Med hjälp av en modell skriva en berättande text

•

Diskutera struktur, begrepp och ord i berättande texter

•

Samtala om vad det innebär att skriva ”med egna ord”

•

Läsa texten högt för sig själv eller andra för att kunna göra förbättringar

Lägg märke till om eleven:
•

Utgår från sina tidigare kunskaper

•

Skriver en text så att andra kan läsa och förstå

•

Visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt

•

Ändrar texten efter egen genomläsning

Egna anteckningar
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I klassrummet
Eleverna får möjlighet att bearbeta sin text från lektion 10 med hjälp av feeback
från läraren. Den färdiga texten skrivs i elevmaterialet Historien om den
mystiska lådan för att skickas till redaktör Schwartz.
Förbereselser
Förbered feedback till elevernas texter.
Ge respons på elevernas texter från föregående lektion, antingen enskilt eller
i helklass. Diskutera struktur, begrepp och ord i berättande texter. Ge sedan
eleverna utrymme att ändra texten efter egen genomläsning och slutligen skriva
rent i elevmaterialet Historien om den mystiska lådan. Samla in elevernas
texter och tala om att dessa kommer att skickas till redaktör Schwartz.

Observationspunkter
Undervisningen ger utrymme för att:
•

Samtala om hur man kan planera och organisera sitt skrivande

•

Ge respons och bearbeta text, enskilt eller tillsammans med andra

Lägg märke till om eleven:
•

Bearbetar och ändrar texten efter andras råd

•

Skapar en textstruktur med inledning, innehåll och avslutning

•

Visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt

•

Visar intresse för att förbättra sin text

Egna anteckningar
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Hej barn!
Som jag skrev i förra brevet så var det någon som kom
in på bokförlaget. Det var bovarna som bröt sig in på
Berättarministeriet på nytt. De vill ha tag på de hemliga
lådorna och försöker tvinga mig att berätta var de finns.
Bovarna verkar jäktade och nervösa. De går omkring och muttrar
och svär bakom ryggen på mig. Coola ner er, säger jag. Jag kan
vara väldigt tuff om jag vill. Det överraskar alla, inte minst
mig själv.
Jag såg att ett papper flög ur fickan på den ena boven. Jag
tog upp pappret när bovarna tittade åt ett annat håll. Men
jag begriper inte vad det står. Det måste vara något slags
chiffer. Jag skriver av tecknen här och ber om er hjälp med
att tyda det. Jag tror att det kan vara mycket viktigt om den
här historien ska sluta lyckligt. Hör av er så snart ni kan.
Jag ska snart berätta var jag kommer att befinna mig. Jag har
klurat ut en plan.

Hälsningar,
Redaktör N Schwartz

I klassrummet
Redaktör Schwartz har skickat en mystisk lapp som blivit kvar i röran efter
inbrottet. Lappen är ett chiffer och redaktören ber om elevernas hjälp för
att lösa gåtan. Efter att ha löst chiffret skickar eleverna svaret till redaktör
Schwartz tillsammans med alla goda råd som kan vara till hjälp for redaktören.
Förberedelser
Elevmaterialet Chiffer
Syftet med lektionen är att visa eleverna hur instruerande texter kan
organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
Läs upp brevet från redaktör Schwartz och återkoppla till det förra brevet där
bovarna har brutit sig in på bokförlaget igen. Dela ut chiffer som innehåller
en rebus som eleverna kan lösa enskilt eller i grupp. Ge eleverna möjlighet
att redovisa sitt svar för klasskamraterna så att de blir övertygade om att de
gemensamt kommit fram till rätt svar. När alla är övertygade om vad som
står på den hemliga lappen kan ni tillsammans diskutera vilka goda råd ni vill
ge redaktören. Eleverna fyller enskilt i de råd de vill ge redaktören. Avsluta
lektionen med att tala om för eleverna att du skickar svaren till redaktören.
Tips på frågor till textsamtalet:
Vilka var det som hade brutit sig in på Berättarministeriet på nytt?
Hur verkade tjuvarna? Hur betedde de sig?
Vad var det som flög ut fickan på den ena tjuven?
Vad tror ni kommer att hända härnäst?
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Observationspunkter
Undervisningen ger utrymme för att:
•

Läsa och utföra instruktioner

•

Sätta in läsningen i ett större sammanhang som en del i ett temaarbete

•

Skriva texter som planeras utifrån ett chiffer

Lägg märke till om eleven:
•

Söker och inhämtar information från en anvisad källa

•

Drar slutsatser och gör förutsägelser med hjälp av ledtrådar och
information som både uttrycks och inte direkt uttrycks i texten

•

Visar förståelse för texters innehåll genom att återberätta, ställa och
besvara frågor

Egna anteckningar
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Hej barn!

Nilla sms:ade just er lösning på bovarnas chiffer. Meddelandet
följdes av ett långt telefonsamtal där vi diskuterade alla
era goda råd. Tur att jag hade min anteckningsbok nära. Tack.
Det var som jag trodde. De kommer inte att släppa mig ur sikte
förrän jag har visat dem var de hemliga lådorna finns. I natt
var jag i ert klassrum och hämtade lådan. Just nu befinner jag
mig på nattåget till Kiruna tillsammans med bovarna. Jag har
lurat i dem att lådorna finns på rymdraketbasen Esrange, och
det gäller att få tag i dem innan någon har skickat ut dem i
världsrymden. Tåget dundrar fram mellan sovande småstäder i det
nordsvenska landskapet. Jag känner mig lugn, vad som än händer
mig.

Jag har ringt polisen i Kiruna och sagt att jag blivit bortförd
mot min vilja av några läskiga typer med ont i sinnet. Polisen
lovar att invänta tåget på Kiruna centralstation. Jag vilar
lugnt i underslafen i min sovkupé, medan bovarna oroligt vankar
av och an i korridoren utanför och försöker se ut i mörkret
genom fönsterrutorna. Men de ser inget annat än spegelbilderna
av sina egna opålitliga ansikten. Man kunde bli rädd för
mindre. Kanske hade de hoppats att få se några renar eller en
varg.

Nu är det bara några timmar kvar innan vi kommer fram till
Kiruna. Jag är mycket tacksam för all hjälp jag har fått av er.
Med sådana kloka medhjälpare kan man inte misslyckas.

Hälsningar,
Redaktör N Schwartz
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I klassrummet
När eleverna kommer till klassrummet är lådan plötsligt borta. Eleverna får ett
brev från redaktören som befinner sig på ett tåg mot Norrland. I brevet berättar
redaktören om sin plan, att lura med bovarna till Norrland där polisen ska
arrestera dem.
OBS! INNAN LEKTIONEN BÖRJAR SKA LÅDAN TAS BORT FRÅN
KLASSRUMMET UTAN ATT ELEVERNA UPPTÄCKER DETTA.
Läs upp brevet för eleverna. Ni kan tillsammans gå igenom de ord och begrepp
som eleverna uppmärksammar och kommenterar. Uppmuntra dem att ställa
frågor och återge händelser från brevet.
Tips på fördjupning:
Diskutera i helklass eller i mindre grupper hur eleverna uppfattar händelser
från brevet. Spekulera kring hur händelser hör ihop och kan kan komma att
utvecklas.
Tips på frågor till textsamtal:
Vad tror ni redaktören kommer att berätta?
Varför tror ni att redaktören har skickat ett brev till oss?
Vart är Schwartz på väg?
Vad är det Schwartz har lurat i bovarna?
Vilka nya ord har vi stött på?
Dyker det upp några frågor när jag läser texten?
Vad vill redaktören säga oss?
Fick vi reda på det vi tänkte?
Vad tror ni kommer att hända härnäst?
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Observationspunkter
Undervisningen ger utrymme för att:
•

Samtala om händelser hämtade från en berättande text

•

Låta eleverna öva på att ställa frågor som för samtalet vidare

•

Gå igenom nya ord och begrepp

•

Diskutera intryck och uppfattningar av gemensamma upplevelser

•

Diskutera ett dilemma som uppstått i berättelsen

Lägg märke till om eleven:
•

Återger delar ur en berättelse som hörts

•

Ställer frågor och uttrycker åsikter

•

Bygger vidare på vad andra har sagt genom att kommentera med egna
tankar och upplevelser

•

Är med i samtalet, lyssnar och försöker sätta sig in i en annan persons sätt
att resonera och tänka

Egna anteckningar
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Hej barn!

Efter en lång tågresa är jag nu framme i Kiruna.
Jag kan ännu inte avslöja vad som hände med bovarna.
Tanken slog mig att göra ett chiffer men jag fick inte
till det. Skulle jag skriva fram eller baklänges?
Det där med hemliga språk är inget för mig. Kom till
Berättarministeriet så lovar jag att ni ska få veta allt.

Hälsningar,
Redaktör N Schwartz

I klassrummet
Ett vykort från Norrland dimper ner i klassrummet. Redaktör
Schwartz är kryptisk till vad som har hänt men lovar att snart
berätta mer. Redaktören bjuder in klassen att komma på återbesök på
Berättarministeriet.
Läs upp vykortet för eleverna. Ni kan tillsammans gå igenom de ord och
begrepp som eleverna uppmärksammar och kommenterar. Uppmuntra
eleverna att ställa frågor och återge händelser från brevet.
Tips på fördjupning:
Diskutera i helklass eller i mindre grupper hur eleverna uppfattar
händelser från brevet. Spekulera kring hur händelser hör ihop och kan
komma att utvecklas.
Tips på frågor till textsamtal:
Vad tror ni redaktören kommer att berätta?
Varför tror ni redaktören har skickat ett brev till oss?
Vilka nya ord har vi stött på?
Vad ser ni på vykortet?
Dyker det upp några frågor när jag läser texten?
Vad vill redaktören säga oss?
Fick vi reda på det vi tänkte oss?
Vad tror ni att Schwartz kommer att berätta för oss?
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Observationspunkter
Undervisningen ger utrymme för att:
•

Samtala om händelser hämtade från en berättande text

•

Låta eleverna öva på att ställa frågor som för samtalet vidare

•

Gå igenom nya ord och begrepp

•

Diskutera intryck och uppfattningar av gemensamma upplevelser

•

Diskutera ett dilemma som uppstått i berättelsen

Lägg märke till om eleven:
•

Återger delar ur en berättelse som hörts

•

Ställer frågor och uttrycker åsikter

•

Bygger vidare på vad andra har sagt genom att kommentera med egna
tankar och upplevelser

•

Är med i samtalet, lyssnar och försöker sätta sig in i en annan persons sätt
att resonera och tänka

Egna anteckningar
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Hej barn!

Allt slutade lyckligt. Polisen var på plats när nattåget
kom in på stationen i Kiruna. De satte omedelbart
handklovar som såg väldigt förvånade ut och de svor vilt åt
mig. Utan er hjälp hade det här aldrig gått väl. Jag är er
oändligt tacksam. Och nu kan det vara dags att avslöja vad
som finns i lådorna, eller rättare sagt i en av dem. Jag
ska inte säga för mycket, det får ni själva upptäcka när ni
öppnat den rätta lådan. Ni behöver inte bryta upp den med
våld – våld lönar sig aldrig i längden.

Ni kan använda nyckeln. Jag kommer nämligen ihåg var jag
har gömt den. Den finns helt enkelt i min brevlåda, det
sista stället någon skulle komma på att leta efter den.
Ta en kort paus i läsningen och öppna lådan nu så ska jag
förklara mer sen...

Stenen ni hittar ser kanske inte mycket ut för världen.
Men det är tvärtom – den innehåller hela den kända världen
och alla okända världar bortom den. Det är nämligen en
fantasisten, den enda fantasisten som finns kvar när alla
andra fantasistenar har försvunnit.

Den som håller i den stenen kommer att känna en magisk
kraft inom sig, en kraft som öppnar hemliga trädgårdar och
oanade möjligheter. Det är fantasins kraft, en kraft som
ingen ond makt någonsin kan besegra. Den som har fantasin
och viljan att berätta kommer alltid att ha tillgång till
en oändlig rikedom som inte kan värderas i pengar.

Jag önskar er all lycka som finns.

Själv blir jag kvar här i Kiruna någon vecka. Jag bor på
Hotell Ferrum och har lånat en trave böcker från Kiruna
stadsbibliotek som jag tänker läsa i lugn och ro. Jag
behöver lära mig mer om rymdforskning, renskötsel och
gruvdrift. Vi kommer säkert att stöta på varandra någon
gång i framtiden, om vi bara har fantasi nog.

Glada och tacksamma hälsningar
Redaktör N Schwartz

Ps. Nilla har sparat alla era ovärderliga tips som ni
skickat. Nu är det dags för er att få tillbaka dem. Det
blev en fantastisk bok!

På Berättarministeriet
Finalen av temaarbetet. Klassen gör ett återbesök på Berättarministeriet. Där får de
veta att redaktör Schwartz genom ett genidrag lyckats lura med skurkarna på tåget
med lådan som lockbete. I ett brev tackas klassen for att de räddat lådan.
Eleverna besöker Berättarministeriet och blir firade med pompa och ståt för sin
insats. Redaktör Schwartz har författat ett brev till dem och de får ta emot en unik
bok av sina samlade texter och bilder.
Brevet tillhandahåller medarbetarna på Berättarministeriet, men du som lärare kan
redan innan besöket ta del av brevet här i lärarhandledningen. Medarbetarna på
Berättarministeriet tar hand om hela besöket, men du som lärare får gärna delta i
övningen och vara med i äventyrets sista del då den hemliga lådan öppnas!
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