
Tema: Pelle Svanslös – lektion 4  

Arbeta klart/utvärdering 
Total tid: ca 60 minuter 

Material: penna, papper, sant/falskt-lappar  

Förberedelser: 

Efter att ha läst igenom elevernas karaktärsbeskrivningar från föregående lektion så inser jag att jag bör 

ha en ordentlig repetition av hur en skriver en karaktärsbeskrivning. Det verkar som att det var enklare 

för eleverna att beskriva Pelle, som ju faktiskt är en färdig karaktär, än att hitta på en egen karaktär.  

Arbetssätt: 

Lektionen inleds med en repetition där jag framför Smartboard går igenom vilka saker en kan tänka på 

när en skriver en karaktärsbeskrivning. Jag kommer använda slide 1 från lektion 1 och ringa in exempel 

under varje kategori (till exempel ”tycker om”, ”kroppsform” och ”bostad”) för att göra det tydligare och 

mer avskalat för eleverna så att de lättare kan fokusera på vad de ska skriva. Dessutom kommer jag att 

visa ett exempel där jag skrivit en kort karaktärsbeskrivning men endast beskrivit ett par saker inom varje 

kategori (slide 2). Därefter ska eleverna fortsätta skriva sina karaktärsbeskrivningar.  

Extrauppgifter:  
De elever som blir färdiga får sitta i läshörnan och läsa en bok. Jag har valt ut ett antal böcker som de får 
välja mellan. Jag uppmanar eleverna att tänka lite extra på hur författaren har valt att framställa bokens 
huvudkaraktär. På vilket sätt beskrivs den så att en förstår hur den är?  
 
Mål: 
Målet med denna lektion är att eleverna ska bli säkrare på hur en skriver en karaktärsbeskrivning. Jag vill 
helst att de ska bli färdiga med sina texter så att jag kan sammansätta deras kattböcker för att få ett 
avslut på denna lektionsserie.  
 
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? 
Eftersom det här är den sista lektionen i mitt mini tematiska arbete om karaktärsbeskrivningar ska 
eleverna i slutet av lektionen göra en kort utvärdering. Detta ska utföras i helklass och jag förser eleverna 
med sant/falskt-lappar. Jag kommer att säga ett antal påståenden och så vill jag att eleverna svarar med 
rätt lapp.  
 
 
 
 



Utfall och reflektion: 
Jag tror att repetitionen var nyttig för eleverna! Enstaka elever låste sig vid själva ”hitta på”-delen även 

om många nappade på tipset att skala ner karaktärsbeskrivningen till att skriva enstaka saker från varje 

kategori och att det då blev lättare att komma på en beskrivning. Vid idétorka tipsade jag om att skriva 

en tankekarta för att se det mer överskådligt, det hjälpte för det mesta. Till skillnad från förra veckans 

oroliga stämning i klassen innan lektionen startade så gick det mycket bättre idag. Alla elever åt 

mellanmål innan och lyssnade engagerat under repetitionen. Läshörnan uppskattades också.  

Eleverna var väldigt motiverade och arbetade på så pass bra att jag valde att inte avbryta dem i 

skrivandet för att göra utvärderingen med sant/falskt-lapparna i slutet på lektionen. Jag sparar dem till 

ett senare tillfälle!  

 

Sant eller falskt om Pelle Svanslös och karaktärsbeskrivningar!  
 

1. Pelle blev av med svansen för att en råtta bet av den – SANT 

 

2. Pelles bästa kompis heter Måns – FALSKT 

 

3. När man skriver en karaktärsbeskrivning ska man tänka på det inre, yttre och det runt omkring – 

SANT 

 

4. Pelle bor i Uppsala – SANT 

 

5. En karaktärsbeskrivning handlar om bokens författare – FALSKT 

 

6. Gösta Knutsson heter författaren till böckerna om Pelle Svanslös - SANT 

 

7. Vad karaktären har för kläder är ett exempel på den yttre karaktärsbeskrivningen – SANT 

 

8. En karaktärsbeskrivning förklarar hur boken slutar – FALSKT  

 

Funderare:  

Vilken kategori av karaktärsbeskrivningar (inre, yttre och runt omkring) tycker du är viktigast? Tänk på 

när du själv läser en bok och ska ”komma in i” handlingen och lära känna karaktärerna.   

 


