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Fyra faser

Förstärkning, inte förenkling



Tema Frukt



Fas 1 - Förförståelse, bygga upp 

kunskap, expertord







Fas 2 - modellering och dekonstruktion av texter

Avokado

Avokadon är en frukt.
Man tror att avokadon från början 
kommer från södra Mexiko. Nu växer 
den i länder där det är varmt.
Avokadon växer på träd som kan bli upp 
till 20 meter höga. Den har ett grönt 
skal, fruktköttet är ljusgrönt och i 
mitten finns en stor, brun kärna.
Avokadon smakar sött när den är 
mogen.
En avokado ska ätas mogen. Då är den 
lite mjuk när man klämmer på den.





Var växer frukten Utseende

Smak Konsistens

Mexiko
varma länder

grönt skal
ljusgrönt fruktkött
stor, brun kärna

sött när den är mogen
lite mjuk när den är mogen



Fas 3 - gemensam text



Fas 4 - enskild text



1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet

• Elevernas förförståelse - Mitt drömyrke



Filmer från UR ”Drömyrket”



“Yrkesvandring” på Örtagårdsskolan



Besök av personer som arbetar på skolan



Material om yrken



Begrepp med bildstöd



2. Studera texter inom genren för att få förebilder

verktyg, redskap

rubrik

bild

Vad gör man?

Var arbetar man?



Fyrfältare

bild vad?

rubrik

var? verktyg, redskap





3. Skriva gemensam text

Eleverna formulerar meningar utifrån 4-fältaren.



Skolsköterska 

Vår skolsköterska heter Malin.  

Hon jobbar på Örtagårdsskolan. 

Hon ville bli skolsköterska för hon tycker att det är 

roligt att arbeta med friska barn. 

 

Skolsköterskan har samtal med barn och föräldrar. 

Hon mäter barnen och väger dem. Hon kollar att 

ryggen växer rakt. 

 

Hon har ett stetoskop som hon kan lyssna på hjärtat 

och lungorna med. Hon har plåster och bandage. 

 

Hon har vanliga kläder på sig. Förr hade man vit rock. 

 

 

 

 

 



4. Skriva individuell text



BFL          CIRKELMODELLEN 

1)Tydliggöra mål och kriterier för framgång

Eleverna vet exakt vilken texttyp (modelltext) som ska skrivas och hur den ska se 

ut.

2) Skapa aktiviteter som synliggör lärandet

Effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som skapar 
synliga tecken på elevernas lärande.

3) Återkoppling som för lärandet framåt

Att ge feedback som utvecklar lärandet, återkoppling som får mottagaren

att tänka. Använda matriser, checklistor

4) Aktivera eleverna som lärresurser för varandra

Kamratbedömning utifrån tydliga kriterier. ”Two stars and a wish”

5) Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande

Självbedömning


