
LÄRARHANDLEDNING
FÖR ÅK 1-3

av Malin Eriksson Sjögärd och Alice Hymna
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Lärarhandledningens upplägg och innehåll
Välkommen till Kattvännens lärarhandledning! Kattvännen inbjuder till arbete 
med flera dagsaktuella teman som kön, familj, landsbygdsfrågor och ekohuma-
nism. Boken ger också goda möjligheter till att utveckla elevernas medvetenhet 
kring läsarens medskapande av berättelsen. Här får du som lärare inspiration och 
tips till några olika sätt att fördjupa läsning och boksamtal.

Handledningen består av sju sinsemellan fristående spår som ger uppslag till hur 
klassen kan arbeta med olika tema. Ni kan välja att arbeta med bara ett spår el-
ler med flera. I anslutning till respektive spår står punkter från de centrala kun-
skapskraven för åk 1-3 som spåret berör.

Handledningen är skriven av Kattvännens författare Malin Eriksson Sjögärd, som ock-
så är lektor i kreativt skrivande och utbildad gymnasielärare, tillsammans med leg. 
Psykolog och skrivarpedagog Alice Hymna.
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Presentation av boken

Kattvännen är en berättelse om folktro, mystik och avfolkning av glesbygden. Det 
är samtidigt en berättelse om familj och relationer, som ger möjlighet att reflekte-
ra kring läsarens tolkning av kön.

Los mamma har träffat Sam och nu har de bestämt att de alla tre ska flytta till 
Törerud för att starta ett pensionat i den nyss nerlagda byskolan. Lo vill varken 
få en ny förälder eller flytta och blir först lite skadeglad när pensionatet stöter på 
motstånd från byborna. Men så händer allt mer konstiga saker, duschvattnet blir 
smutsigt och geggigt, det dyker upp katter på gästernas bilar och brödet är förgif-
tat. Med hjälp av den mystiska granngubben Ove, som bor med fyrtiotvå katter, 
får Lo veta att det inte bara är människor som är emot pensionatet. I skogen finns 
väsen som levt i Törerud i hundratals år och de är arga över att ”utbölingar” tagit 
över skolan. Allt blir värre när Ove får skulden för olyckorna och riskerar att bli av 
med katterna. Kan Lo rädda både pensionatet och katterna?

Förslag på olika sätt att läsa boken
 
Kattvännen passar både för högläsning och för att läsas själv av den lite mer läsva-
na lågstadieeleven. Men om ni ska arbeta med boken på ett djupare vis, enligt någ-
ra av spåren nedan, så är det bäst att läraren högläser boken för klassen. Det gör 
att alla elever kan ta till sig handlingen och ger fina möjligheter att stanna upp och 
prata om boken under läsningen. Några av uppgifterna lämpar sig bäst att arbeta 
med under läsningens gång. I inledningen till respektive spår förtydligas detta. 

Om det finns möjlighet så är det fint om alla elever också får tillgång till en egen 
bok, för att kunna läsa om partier och för att kunna ta del av illustrationerna i sin 
egen takt. Om klassen bara har tillgång till en bok så ge alla elever möjlighet att 
hålla i och bläddra i den. Det är viktigt för att alla ska få känsla för boken!
Det är också bra om läraren utöver fysisk bok har tillgång till en e-bok vid läsning-
en då det gör att ni kan projicera bilderna som ni pratar om så att hela klassen ser 
dem samtidigt på stor skärm.
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Innan ni börjar läsa!

Presentera boken
Börja med att låta eleverna själva få tänka vad de tror att boken kommer att hand-
la om. Låt alla elever få ta del av omslaget, förslagsvis genom att projicera bilden 
på väggen. 

Ställ en eller ett par öppna frågor, till exempel:
• Vad kommer boken att handla om?
• Vem/Vad ser vi på bilden?
• När utspelar sig handlingen?

Tips! Gör korta anteckningar så kan ni jämföra om förväntningarna besannades 
eller inte då boken är utläst.

Presentera författaren och illustratören
Berätta sedan om vem som skrivit och vem som illustrerat boken. På nästa sida 
finns en hälsning från upphovspersonerna. Projicera förslagsvis sidan med bild 
och presentation på storskärm så eleverna kan se porträttfoton och läraren kan 
läsa presentationen.

Boka ett författarbesök!
Under ett författarbesök berättar Malin mer om boken och sitt övriga för-
fattarskap. Klassen får också göra skrivövningar och det går att kombinera 
ett författarbesök med arbete med något eller några av spåren. Hon bokas 
via Författarcentrum, men om ni är intresserade kan ni också kontakta hen-
ne direkt via mejl malinsbocker@outlook.com
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Författare, Malin Eriksson Sjögärd
Hej! 
Jag heter Malin och har skrivit Kattvännen. Jag har skrivit över tjugo böcker tidi-
gare men Kattvännen är speciell, för här har jag skrivit om de väsen som jag så länge 
har anat finns runt omkring mig. Jag bor bredvid en gammal skog och det är under 
mina promenader där som jag fått inspiration till berättelsen. 

Det tar lång tid att skriva en bok. Först går jag och fantiserar fritt länge, jag får 
inre bilder och tankar, men jag vet ännu inte vad de ska leda till. Så en dag dyker 
en person upp i min fantasi som säger: Det är mig du ska skriva om! Då är 
det dags att ta fram papper och penna. Jag frågar personen så mycket jag kan om 
vem den är och vad den vill att jag ska berätta om den. När jag gjort detta har jag 
en tankekarta om personen, då börjar jag göra en planering för vad jag ska berätta. 
Efter det så börjar jag skriva. Under tiden jag skriver får jag veta mer om berät-
telsens värld. Fantasin tar över och bestämmer vad jag ska skriva. Det är spännande! 

Efter några veckor eller månader har jag en bok nedskriven. Då börjar den långa 
redigeringsfasen, när jag ändrar och förbättrar det jag skrivit så att det ska bli lätt 
och roligt att läsa. När det är gjort är texten klar och jag, illustratören och förlaget 
arbetar vidare med att skapa den färdiga boken som ni nu har framför er. 

Hoppas ni ska tycka om att läsa om Los äventyr! 
Allt gott! Malin

Vill ni veta mer om Malin eller följa henne 
på sociala medier:

IG: @malinerikssonsjogard
FB: Malin Eriksson Sjögärd
WWW: malinsbocker.com
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Illustratör, Lina Blixt

Hej! 

Jag heter Lina och jobbar som illustratör. Jag har alltid haft en dragning till det 
mörka och mystiska och när jag skapar kan det ofta bli lite läskigt. Som barn kunde 
jag sitta i timmar på mitt rum och teckna och då var det bara jag och figurerna på 
mitt papper som existerade. Så är det fortfarande. 

För mig är illustrerandet världens bästa jobb och jag älskar att ta mig an nya berät-
telser och hitta mina egna sätt att skapa bilder till dem. 

När jag fick läsa igenom manuset till Kattvännen dök det genast upp bilder i mitt 
huvud och det var väldigt roligt att få teckna Lo och Los värld. Jag tycker väldigt 
mycket om den här berättelsen, den innehåller spänning, mystik, stark vänskap och 
en himla massa katter!

För att se mer av mina bilder går det att kika in på min Instagram!
@linablixtart  

5



Spår 1
Kön, familj och läsarens medskapande vid läsning
I detta spår arbetar eleverna med två olika teman. Dels får de med Kattvännen 
som utgångspunkt reflektera kring hur de tolkar kön och prata om vad en familj är. 
Samtidigt får de en insikt och förståelse för att en text inte berättar allt för läsaren 
utan att läsaren är medskapare.

Spåret är indelat i uppgift A, B och C. 
A är lämpligt att göra efter att ni läst några kapitel. 
B och C ska göras efter att ni läst ut hela boken.

Punkter i kursplanernas centrala innehåll som ni arbetar med i detta spår:
Svenska
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen ef-

ter textens form och innehåll.
• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
• Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och er-

farenheter.
• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text 

kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 
personbeskrivningar.

SO
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, 

kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

A) Kön och tolkning
• Låt varje elev rita Lo, mamma och Sam. 

I boken får vi inte veta om Lo är en hon, han eller hen. Det gör att varje läsare kom-
mer att göra en egen tolkning. Inget är rätt eller fel. 
Kanske behöver ni förklara för klassen vad hen är. En enkel förklaring är att den 
som är hen inte ser sig som tjej eller kille. Det finns ganska många människor som 
är hen. 

• Hur har eleverna tolkat Lo? Be dem visa sina bilder och förklara varför de upp-
fattade Lo som tjej, kille eller hen. 

• Be sedan eleverna visa hur de ritat Sam. Har de tolkat Sam som man, kvinna 
eller som hen? 
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B) Familj
Utgå från de bilder som eleverna gjort. När boken slutar har Lo, mamma och Sam 
blivit en familj. Prata om hur Lo kände för Sam i början av boken. Gå gärna tillbaka 
och läs om första styckena i kapitel två när Lo berättar om hur mamma och Sam 
träffades. 

• Varför tror eleverna att Lo inte tyckte om Sam i början av berättelsen? 
• Innan mamma träffade Sam bestod Los familj bara av mamma och Lo. Vad be-

rättar Lo om hur det var innan Sam kom in i familjen? 

Prata vidare om att en familj kan se ut på många olika vis. Ett barn kan ha två för-
äldrar av motsatt kön eller av samma kön. Ett barn kan ha bara en förälder, som Lo 
hade tidigare. Eller ha mer än två föräldrar. Sam blir Los bonusförälder. 

• Prata om vad en bonusförälder är. Hur känner Lo att det är att få Sam som bo-
nusförälder i början? Och hur känner Lo i slutet av boken? 

• Vad tror eleverna det är som fått Lo att ändra sig? 
• Har eleverna egna erfarenheter av att först inte tycka om en ny människa och 

sedan börja tycka om den?

C) Läsarens inre bilder
När vi läser finns vissa saker bestämda i texten. I Kattvännen så vet vi exempelvis 
att Lo har rufsigt hår. När vi tittar på illustrationerna får vi veta ännu mer om hur 
Lo ser ut. Men vi vet exempelvis inte vilken färg Lo har på ögonen eller om Lo är en 
tjej, kille eller hen. Det avgör läsaren själv genom sin tolkning. 

Frågor ni kan ställa till klassen som visar att alla har olika inre bilder:

• Vilken färg har Björns kossor.
• Hur gammal är Bärove?
• Vilken färg på håret har Los förra klasskamrat Neda? (Hon presenteras i boken 

på s.30)
• Hur såg katterna Siv och Vis ut som Lo tog hand om på 4H-gården i Bergsjön. 

(Läs på s.6)
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Spår 2

Hembygd
I detta spår utgår ni ifrån ortens betydelse och utveckling. Ni arbetar både med 
Töreruds roll i Kattvännen och med elevernas och skolans ort. Spåret stärker elev-
ernas förståelse av ortens betydelse för dess invånare och ortens historia.

Spåret är indelat i uppgift A och B. 
A kan göras under eller efter läsning. 
B bör göras efter boken är utläst. 

Punkter i kursplanernas centrala innehåll som ni arbetar med i detta spår:
Bild
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumen-

tära bilder från hemorten och konstbilder.

SO
• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga före-

mål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika peri-
oder.

• Yrken och verksamheter i närområdet.
• Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan 

se på dem i vår egen tid.
• Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till ex-

empel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Stor-
leksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge 
och gräns.

A) Undersök den egna ortens historia
I Kattvännen berättas det om att mycket har lagts ner i Töreboda. Låt eleverna un-
dersöka hur det är i trakten där de bor. Hur såg det ut för tjugo år sen? Fanns det 
fler eller färre affärer, skolor etc? Be eleverna att intervjua äldre personer på orten 
om hur det var där förr.

Ni kan också välja att bara undersöka orten där skolan ligger, om det är en annan 
ort än där eleverna bor. Hur såg det ut runt skolan för tjugo år sen? Hur såg det ut 
för femtio år sen? Visa bilder från orten från förr i tiden och samtala runt dem. Bjud 
in någon äldre person som kan berätta om hur det var förr i tiden.



B) Skapa kartor
Låt eleverna arbeta i grupp eller i helklass. Rita en karta över Töreboda. Rita ut Los 
hem Hjärte, Oves stuga, skogen, tomtarnas boningar i skogen, gläntan där tomtar-
na har möte, Björns gård Södra, Törebodas samhälle och lanthandel, gamla skol-
läraren Tinas gård.

Därefter kan eleverna få rita en karta över den egna hembygden. Finns det några 
skogsväsen eller fantasivarelser som bor nära dem? Be dem rita ut var de finns på 
kartan och be eleverna berätta om dem.

9



Spår 3
Ekosystemet och människan
Spåret är indelat i tre uppgifter A, B och C. 
A ska göras i anslutning till läsningen, direkt efter att ni läst kapitel fem. 
B och C gör ni efter att ni läst ut boken.

Punkter i kursplanernas centrala innehåll som ni arbetar med i detta spår.
Svenska
• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för 

olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel 
som kan stödja presentationer.

• Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och er-
farenheter. 

SO
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel 

mark, vatten och klimat.

NO
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
• Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

A) Vad är en människa? 
När Lo hälsar på hos Ove första gången så säger Ove till Lo att han är en människa 
(s.44-45). Läs stycket högt för eleverna igen och prata om varför de tror att Ove 
säger så? Vem är Ove? Vad är en människa? Hur vet man att någon är en människa? 
Hur känns det att vara människa?    

Prata också med klassen om Oves annorlunda sätt att prata. Varför tror eleverna 
att han pratar så? På vilket sätt pratar han annorlunda de andra människorna? 
 
B) Ekosystemet
Mot slutet av boken blir Ove både människa och tomte. Han blir både och, både 
en osynlig del av naturens ekosystem och människornas liv och själv en människa, 
som andra människor kan se. 

Det väcker den intressanta frågan: Tänk om det inte finns några gränser mellan 
naturen och människans värld? Förklara för eleverna om vad ett ekosystem är. Be 
dem fundera över om de lever i ett ekosystem? Hur då? Vad består det ekosystem 
som de lever i av? Vad finns inte i ekosystemet? Prata också om att det finns det 
som är osynligt, som luft till exempel, som man måste ha för att kunna andas. 
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Skriv upp allt som eleverna tycker hör till Kattvännens ekosystem på lappar, lägg 
lapparna i en hatt och låt barnen sedan dra några olika ord (t ex om barnen kommit 
på orden träd, plast, maskar). Låt dem rita bilder som visar hur alla de ord som de 
dragit hänger ihop med varandra i ekosystemet. Låt eleverna visa upp sina bilder 
och hitta sedan gemensamt på ett enda ord för varje bild, genom att pussla ihop 
orden med varandra.  
 
Att samtala vidare om: 
Hur fungerar tomtarnas ekosystem i boken? Hur fungerar människornas roll i de-
ras ekosystem? Var möts tomtarna och människorna? Varför vill tomtarna hjälpa 
människorna? Varför håller de sig osynliga?
 
C) Att vara en gränsvarelse
Sam kallade Ove för särling i början av boken (s. 37). Vad menar Sam med det? 
Finns det något bättre ord för att beskriva någon som lever i gränslandet mellan 
människornas- och tomtarnas samhälle? Hitta på ett sådant ord gemensamt och 
låt eleverna berätta om de har något som är både och i deras liv.

Tomtarna kallar Lo, Los mamma och Sam för utbölingar (s. 59, 74). Vad betyder 
ordet utböling och varför kallar tomtarna dem för det? Tror eleverna att tomtarna 
kommer sluta kalla dem för det? Varför?
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Spår 4
Separation och utveckling 
I detta spår arbetar eleverna med de känslor Lo har kring att livets förändrats och 
Los process i att börja trivas i sitt nya liv. 

Uppgifterna kan göras bitvis under läsningens gång eller efter att ni läst hela bok-
en.

Punkter i kursplanernas centrala innehåll som ni arbetar med i detta spår.
Svenska
• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda de-

lar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, 
lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser 
människors upplevelser och erfarenheter.

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text 
kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 
personbeskrivningar.

• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper 
och åsikter.

SO
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, 

kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

A) Samtal om känslor och livsförändringar
Det är väldigt mycket som händer i Los liv under berättelsens gång. I början av 
boken är Lo ledsen, arg och besviken eftersom att flytten och den stora förändring 
som detta innebär sker mot Los vilja. Det är även svårt för Lo att acceptera Sam 
som ny familjemedlem. 

Prata med eleverna om vad Lo känner i början av boken och vad det är som gör att 
Lo börjar tycka om Sam. Vilka gemensamma erfarenheter delar de två i slutet av 
boken? Hur har Lo förändrats?  
I bokens första hälft undrar Lo: Varför förändras livet? Det spelar ingen roll hur 
mycket jag önskar så går det inte att backa. Ändå längtar jag mer efter det än något 
annat (s.51 Kap 6). Prata med eleverna om de varit med om att något förändrats? 
Hur känns det att längta tillbaka? Hur känns det att förändras?  



B) Känslobilder 
Låt eleverna rita Lo som sitter i bilen i kapitel 1. Prata om vad Lo känner och tänker. 
Gör olika tankemoln som svävar över, intill och under Lo. Du kan be eleverna att 
kalla molnen för tex ”orosmoln”, ”saknadsmoln”, ”längtansmoln”. Rita eller skriv 
något som visar vad Lo tänker inuti molnen. 

Gör sedan en likadan bild och tankekarta från texten kap 17 (s. 150), när Sam, Lo 
och Los mamma kramas.

Prata med eleverna om skillnaden och likheterna mellan tankarna och känslorna 
i de två olika bilderna.
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Spår 5
Läsa bilder
I detta spår arbetar eleverna med sin förmåga att läsa bilder och att uppmärksam-
ma vad de läser in i bilden och vilka fantasier bilden väcker. Projicera gärna bilden 
på väggen så att alla kan titta på den samtidigt. Om du har boken som e-bok kan 
du utgå från bilden där, eller använd bilden som finns i handledningen.
Spåret kan göras under läsningens gång när ni kommer till den aktuella bilden, 
eller efter att ni läst ut boken.

Punkter i kursplanernas centrala innehåll som ni arbetar med i detta spår.
Bild
• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Svenska
• Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala 

verktyg.
• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för 

olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel 
som kan stödja presentationer.

A) Prata om bilder i boken. 
Bild s.40 (sid. 9 i handledningen) 
Vad ser ni i bilden? Be eleverna berätta vad de ser.

Vad tolkar ni utifrån bilden? Vad tänker mannen? Vad tänker Lo? Vad tror du hän-
der när de möts? Kommer de tycka om varandra?

Bild s.92 (sid. 11 i handledningen)
Vad ser ni i bilden? Låt eleverna berätta vad de ser. Hur många katter är det? Vad 
gör katterna? Vad gör Ove? Var sitter Ove och katterna?

Vad tolkar ni utifrån bilden? Vad känner Ove för katterna? Vad i bilden får er att 
tolka det så? Vad känner katterna för Ove? Tänker katterna på olika saker? 

Vems blick visar bilden? Är det Lo som tittar på Ove? 
För de lite äldre eleverna kan det vara intressant att fundera vidare över vems per-
spektiv en bild visar. Om eleverna tänker att det är Lo som ser Ove kan det vara 
intressant att fundera på om Ove sett annorlunda ut om någon annan tittade på 
honom. Hur hade Los mamma sett honom? Kanske hade något som var konstigt 
hos honom förstärkts? Hur hade Björn sett på Ove? Hade katterna sett annorlun-
da ut om Björn tittat på dem?
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Bild s.109 (sid. 13 i handledningen)
Vad ser ni i bilden? Be eleverna räkna upp allt de ser. Titta närmare på Ove och Los 
ansikten. Hur ser de ut? Vad känner de? Känner de olika saker?

Vad finns utanför bilden? Välj en eller flera punkter nedan att arbeta med detta.
• Låt eleverna berätta om vad Ove och Lo ser.
• Låt eleverna rita vad Ove och Lo ser.
• Låt eleverna spela upp scenen. Två elever är Ove och Sam, en är Nypon, fyra de 

andra tomtarna. Vad säger och gör tomtarna. Låt eleverna hitta på själva med 
riktlinjen att Nypon ska försöka få de andra tomtarna att gå med på att Bärove 
ska få bli tomte. De övriga tomtarna ska argumentera för varför Ove INTE får 
bli tomte igen. Ove och Lo ska titta på tomtarna och kan kanske viska något till 
varandra.

Bild s.152-153 (sid. 17 i handledningen)
Vad ser ni i bilden? Vad händer på bilden? Ser eleverna tomtarna som jagar korna? 
Vad ser de mer på bilden? Hur många kor är det? 

Vad vet ni utifrån vad ni läst i texten? Vad flyr korna från? Vad flyr de till? Varför 
jagar tomtarna korna? 

Vad tror ni händer sen? Vad kommer korna göra? Kommer de ställa till med nå-
got? Kommer några människor att se dem? Kommer de komma tillbaka till Björns 
gård? 

B) Rita en egen bild. 
Låt eleverna välja något parti ur boken som inte illustrerats och göra egna illustra-
tioner till texten. Prata sedan om elevernas bilder på samma vis som ni gjort kring 
bokens illustrationer. Vad ser ni i bilden? Vad tolkar ni utifrån bilden? Finns det 
något som inte syns i bilden?
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Spår 6
Skapa en egen tomteberättelse
I det här spåret får eleverna hitta på egna karaktärer och berättelser med inspira-
tion av Kattvännens berättelsevärld. Du kan skriva ut och använda mallarna som 
du hittar sist i handledningen.

Spåret består av flera steg. Du som lärare kan välja att bara göra de första stegen, 
eller arbeta igenom alla. För elever i åk 1 som inte börjat skriva längre texter än 
kan det vara lämpligt att endast göra var sin karaktär och berätta om dem. Kanske 
kan ni då istället tillsammans hitta på olika berättelser muntligt genom att ställa 
frågorna i planen högt till de olika karaktärerna eleverna skapat fram.

Punkter i kursplanernas centrala innehåll som ni arbetar med i detta spår.
Svenska
• 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, 
såväl med som utan digitala verktyg.

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna 
och gemensamma texter och göra förtydliganden.

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text 
kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 
personbeskrivningar.

SO
• Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan 

se på dem i vår egen tid.

Uppgiftssteg.

A) Prata med eleverna om tomtarna som ni läst om i Kattvännen. Titta på bilder-
na av tomtarna. Prata om hur de ser ut, var de bor och deras olika personligheter. 
Prata om andra tomtar som barnen mött, i andra böcker, på bilder. Prata om skill-
naden mellan jultomten och den fornnordiska tomten. Läs gärna någon faktabok 
om tomtar.

B) Låt eleverna fantisera fram en egen tomte med hjälp av att rita och att skriva.

C) Planera en egen berättelse om tomten genom att utgå från frågorna i bifogad 
mall.
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D) Skriv berättelsen. I detta steg bör eleverna uppmuntras att skriva på och inte 
tänka så mycket på stavning och att det ska vara korrekt.

E) Låt eleverna bearbeta sina berättelser. I detta steg kan de gå igenom stavfel och 
upptäcka om de skrivit något som blir otydligt för läsaren. Ofta fungerar det bra 
att läsa sin text högt för att upptäcka vad man kan förbättra. Uppmuntra dem att 
lägga till fler detaljer och fördjupa partier i texten. 

F) Läs berättelsen högt för de andra i klassen, det kan göras i helgrupp eller i min-
dre grupper. Eleven kan läsa själv eller så kan läraren läsa elevernas texter.
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FANTISERA FRAM DIN EGEN TOMTE
Rita tomten här nedan.

TOMTENS NAMN:

ÅLDER:



RITA OCH/ELLER SKRIV 

FAVORITMAT:

FAVORITFÄRG:

FAVORITDJUR:

RITA ELLER SKRIV OM VAR TOMTEN BOR, ÄR DET PÅ EN GÅRD ELLER I SKO-
GEN? 



RITA ELLER SKRIV TRE SAKER TOMTEN TYCKER OM:

RITA ELLER SKRIV TRE SAKER TOMTEN INTE TYCKER OM:



PLAN FÖR DIN BERÄTTELSE

DET FINNS NÅGOT DIN TOMTE VILL GÖRA. VAD?

DET FINNS NÅGOT SOM HINDRAR TOMTEN FRÅN ATT GÖRA DETTA. VAD?

HUR GÖR TOMTEN FÖR ATT ÖVERVINNA HINDRET?



SKRIV DIN BERÄTTELSE I TRE KAPITEL

KAPITEL 1
HÄR SKA LÄSARNA FÅ LÄRA KÄNNA DIN TOMTE. ETT BRA SÄTT ATT LÄRA 
KÄNNA NÅGON ÄR ATT FÅ VARA MED NÄR DEN GÖR NÅGOT DEN OFTA BRU-
KAR GÖRA. 

KAPITEL 2
SKRIV OM NÄR TOMTEN TÄNKER PÅ ELLER KOMMER PÅ VAD HEN VILL GÖRA. 
SKRIV SÅ ATT LÄSAREN FÖRSTÅR VARFÖR TOMTEN VILL DETTA SÅ GÄRNA.

SKRIV OCKSÅ OM NÄR TOMTEN UPPTÄCKER HINDRET MOT DET DEN VILL 
GÖRA.

KAPITEL 3
SKRIV OM HUR TOMTEN GÖR FÖR ATT ÖVERVINNA HINDRET
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