
Tema: Pelle Svanslös – lektion 1  

Att skriva en karaktärsbeskrivning (inspelningslektion)1 
Total tid: ca 50 minuter 

Arbetssätt: EPA 

Material: Smartboardpresentation, penna, papper 

Del 1 (ca 10 minuter):  

Genomgång framför Smartboard. Jag visar slide 1 som handlar om karaktärsbeskrivning och hur man kan 

kategorisera sina beskrivningar som inre, yttre och runt omkring. Jag har anpassat min presentation 

utifrån klassen och använt mig av ett enkelt typsnitt samt få bilder för att inte distrahera eleverna. Under 

genomgången berättar jag hur man ska tänka när man hittar på en karaktär vid berättelseskrivning och 

vikten av att skapa en kvalitativ beskrivning. Jag ställer frågor till eleverna som bjuder in till diskussion. 

Del 2 (ca 10 minuter): 

Eleverna får titta på slide 2 som visar ett 20-tal ord och jag ber dem först att tänka enskilt på vilka av 

orden som på ett eller annat sätt hör till Pelle Svanslös. Därefter ska de diskutera parvis om vilka ord som 

de tycker hör ihop med Pelle och sedan ska varje par muntligt redovisa för klassen vilka ord de valde. De 

ord vi tillsammans enas om som ”Pelle-ord” drar jag på Smartboarden till en avgränsad yta, klipper ut 

och klistrar in på slide 3. 

Del 3 (ca 20 minuter): 
Eleverna ska skriva meningar som innehåller ett eller flera av ”Pelle-orden”. Jag har förberett orden på 
lappar som jag delar ut till eleverna för att samtliga ”Pelle-ord” ska komma till användning. Vid lektionen 
slut får de elever som vill läsa sina meningar högt för klassen.  
 
Extrauppgifter:  
Arbetshäfte om synonymer. Eftersom eleverna i klassen dagligen influeras av engelska och franska är det 
viktigt att de får träna på svenska synonymer så de ökar sitt svenska ordförråd.  
 
Mål: 
Målet med lektionen är att eleverna ska få en introduktion till karaktärsbeskrivning. De ska beskriva en 
för dem känd karaktär (Pelle Svanslös) för att fortsättningsvis skriva beskrivningar till en egen påhittad 
kattkaraktär. För att tydliggöra målet berättar jag för klassen vad de förväntas göra under lektionens 
gång och även under nästkommande lektion.  
 
Hur kopplar jag lektionens innehåll till läroplanens centrala innehåll? 

 Eleverna får träna på att lyssna och muntligt berätta om vardagsnära ämnen för varandra.  

 Eleverna lär sig strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 
uppbyggnad och språkliga drag, i detta fall litterära personbeskrivningar.  

                                                           
1
 Eftersom jag gör min VFU utomlands har jag ingen möjlighet att bli bedömd av en besökande lärare. Istället spelar 

jag in en utvald lektion och blir bedömd utifrån det inspelade materialet.  



 Eleverna får öva sin handstil samt träna på att behärska svenska språkets struktur med stor och 
liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler. 

 Eleverna blir bekanta med Gösta Knutsson, en typisk skönlitterär barnboksförfattare.   
 
Hur kontrollerar jag lärandet? 
Jag kommer titta på hur eleverna lyssnar och om de aktivt deltar i gruppsamtalet som förs i helklass och 
på så sätt kan jag avgöra om eleverna förstått arbetsuppgiften. Jag kommer också lyssna på hur deras 
diskussioner i par framskrider. I deras inlämnade arbetsuppgifter kommer jag att bedöma deras handstil, 
stavning och huruvida de behärskar att använda rätt interpunktion. Utifrån resultatet kan jag anpassa 
min fortsatta undervisning efter elevernas individuella utvecklingsnivåer.   
 
Utfall och reflektion: 
Eleverna hängde med i min genomgång och ställde frågor om någonting var otydligt. Jag var noga med 
att berömma frågor. Vissa av eleverna hade svårt att diskutera i par (”Jag visste inte vad jag skulle säga 
när **** valde ett ord som jag inte tyckte hörde till.”) – samarbeten av denna typ kan de behöva öva 
mer på. Under meningsskrivandet jobbade alla koncentrerat men med spridda resultat, några skrev flera 
meningar och andra skrev bara en. Jag är lite missnöjd över hur jag ibland under lektionens gång 
upprepar mig eller uttrycker mig otydligt när jag förklarar något. Det spontana talet är alltså någonting 
jag känner att jag behöver träna mer på. Lektionens tidsuppdelning blev inte heller som planerat, min 
genomgång blev längre än jag tänkt och eleverna blev klara mycket fortare med det egna 
meningsskrivandet så tidsplanering är någonting jag bör ägna extra tid åt inför nästa lektionsplanering.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 


