
 

Arbetsområde Sagor  ht 16  åk 3   
Kunskaper 

Syfte: 
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. 

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och 

bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. I undervisningen ska 

eleverna möta samt få kunskap om skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen.  

Övergripande mål för området: 
Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 

nyanserat sätt.  

 

Dessa delar ur centralt innehåll kommer att beröras: 

• 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.  

• Enkla former av textbearbetning.  

• Handstil. 

• Ord och begrepp som används för att uttrycka kunskaper. 

• Språkets struktur med stor, liten bokstav och punkt. 

Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära 

texter.  

• Berättande texter för barn från olika tider och skilda delar av 

världen.  

• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.  

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en 

berättande text organiseras med inledning, händelseförlopp 

och avslutning.  

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter.  

 

Konkretisering av mål som kommer att bedömas: 
Efter arbetsområde ska eleven ha utvecklat sin förmåga att: 

Åk 3 

• skriva enkla texter med läslig handstil.  

• skriva en text med tydlig inledning, handling och avslutning. 

• kombinera sina texter med bilder, förtydliga och förstärka 

budskapet.  

• utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras 

texter.  

• kommentera och återge viktiga delar av innehållet på en läst saga.  



 

• bearbeta sin text genom att läsa igenom och korrigera den.  

• stava vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

• använda stor bokstav och punkt. 

 

Arbetsformer 
Introduktion: 

I gruppen diskuterar vi vad en klassisk saga är. Känner eleverna till 

någon klassisk saga? Hur är sagor uppbyggda? 

Genomförande: 

Läsa flera olika sagor av olika författare.  

Vad är en författare/illustratör.  (Sagodrag 

Röd tråd  

Hur man skriver en berättelse; inledning, händelse och slut. 

Skriva en saga, göra ”tankekarta” där inledning, händelse och slut 

finns med.  

Läsa en kompis saga, leta sagodrag. 

Ge respons 

Visa på läsförståelse, genom att återberätta sagan 

 

Utvärdering/avslutning: 

Läsa en saga för en kompis, ge respons på en saga till en kompis 

         


