
Tema: Pelle Svanslös – lektion 3  

Att skriva en egen karaktärsbeskrivning  
Total tid: ca 60 minuter 

Material: penna, linjerat papper, Pelle Svanslös-figur 

Förberedelser: 

Eleverna har målat klart sina kattbilder och jag har klistrat fast bilderna på färgat papper. Slutprodukten i 

denna lektionsserie är att eleverna ska få göra böcker om sin påhittade kattkaraktär och den målade 

bilden ska bli framsidan på boken. Med hjälp av elevernas Pelle-meningar har jag skrivit ihop en fulltalig 

karaktärsbeskrivning om Pelle.  

Arbetssätt: 

Lektionen startar med att eleverna får tillbaka sina Pelle-meningar. Jag har kommenterat dem och vill att 

eleverna ska rätta sina eventuella fel. Plötsligt knackar det på dörren och det är Pelle Svanslös i egen hög 

person (handdocka) som kommer på besök och han har med sig ett brev. I brevet tackar Pelle för den 

fina karaktärsbeskrivningen som klassen hjälptes åt att skriva till honom och uppmanar eleverna att 

skriva egna beskrivningar till de katterna eleverna målat. Detta för att eleverna ska känna att de skriver 

till en mottagare och förhoppningsvis bli mer motiverade. Därefter ska eleverna sätta igång med sina 

beskrivande texter, de får ha sin kattbild framför sig och på tavlan sitter en kopia av slide 1 från lektion 1, 

som en scaffolding för eleverna. 

Extrauppgifter:  
När eleverna är färdiga med sina karaktärsbeskrivningar får de som vill fortsätta beskriva sin katt. Hur ser 
det ut där katten bor? Har katten någon familj? Vad tycker katten om att göra? Eleverna får därmed 
träna ytterligare på att skriva beskrivande texter. 
 
Mål: 
Eleverna ska läsa igenom sina meningar från föregående lektion och min kommentar om dem. 
Självbearbetning är en del av skrivprocessen och förhoppningsvis hittar eleverna sina eventuella fel 
själva, bara genom att läsa igenom det de skrivit. Därefter vill jag att eleverna skriftligt ska beskriva sina 
katter väl och utefter den mall jag tidigare visat för dem (slide 1, lektion 1).  
 
Hur kopplar jag lektionens innehåll till läroplanens centrala innehåll? 

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

 Eleverna ska skapa en text där ord och bild samspelar. 

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

 
Hur kontrollerar jag lärandet? 
Jag kommer att titta på hur eleverna tar in instruktionerna och kan på så sätt avgöra om eleverna 
förstått arbetsuppgiften. På elevernas slutliga texter kommer jag  att bedöma deras handstil, stavning 
och huruvida de behärskar att använda rätt interpunktion. 



Utfall och reflektion: 
Min förhoppning om att eleverna skulle bli snäppet mer motiverade efter besöket av Pelle i klassrummet 
gick delvis i uppfyllelse. Hela klassen verkade tycka det var en rolig detalj på lektionen och det blev 
högljudda diskussioner om vem som hade klappat Pelle flest gånger. Dock ifrågasätter jag mina 
instruktioner till eleverna, då vissa av dem inte verkade helt med på vad de förväntades göra under 
lektionen. Ett par elever verkade inte ens minnas vad en beskrivande text är vilket också bidrar till min 
självreflektion om vad jag kunde gjort annorlunda.  
Vidare tror jag inte att utfallet av denna lektion blev helt rättvist på grund av nervositeten (hos vissa 
elever) inför och urladdningen efter ett genomfört nationellt prov lektionen innan samt lite tjafs på 
idrottslektionen. Dessutom skulle jag själv ha utvärdering av min inspelningslektion med handledare och 
universitetslärare direkt efteråt . Men! Att vara lärare innebär också att kunna frångå sin planering om 
omständigheterna så kräver och anpassa lektionen efter elevernas dagsform. Så trots att lektionen 
startade 15 minuter försent på grund av ledsna och upprörda elever som kommer tillbaka från rasten så 
är jag ändå nöjd över mitt agerande och genomförande.  
 


