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Kreativa sammanfattningar 

 

CEFR: Nivå och förmåga 
 

A2 Tala 

CEFR: Färdighet som tränas 
 

Sammanfattning och kreativt skrivande 

Konstform som används: 
 

Bild  

Tidsåtgång: 
 

2 x 45 min / 90 min 

Material och utrustning som krävs: 
En biografi  
Foton 
Papper 
Pennor 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Lektionens syfte är att öva på att sammanfatta texter. Detta görs både skriftligt och muntligt. 

Förberedelser: 
Hitta en biografi om en känd person eleverna uppskattar. Skriv ut kopior till varje elev. Hitta och skriv ut foton på 
personen.  

Aktiviteter: 

Lektion 1.   
1. Läraren visar bilder på personen och ställer några frågor om hen. Läraren delar sedan ut kopior på biografin 
till eleverna att läsa. 
2. Eleverna får sedan svara på frågor utifrån texten. Läraren tittar på svaren för att se om eleverna förstått 
texten 
3. Eleverna delas in i grupper om fyra till fem elever. 
4. Varje grupp ska nu skriva en sammanfattning av texten. Läraren sätter en tidsbegränsning för uppgiften. 
5. Läraren ber nu eleverna fylla ut sammanfattningen med meningar. Varje mening ska kopplas till ett av våra 
sinnen: Lukt, hörsel, känsel, syn och smak. Exempel: Om personen vunnit ett pris på en gala kan eleverna lägga 
till en mening om hur tyget på klänningen känns mot handen eller en beskrivning av parfymen personen bar 
under galan. En annan mening kan handla om den kända personens favoritmat som barn. 
6. För att säkerställa att alla elever deltar aktivt i skrivandet rekommenderas att varje elev i gruppen tilldelas 
ett sinne att skriva utifrån. 
7. Eleverna får sedan i läxa att öva på att läsa upp texten de skrivit. 

Lektion 2.  
1. Varje elev gör ett kort med den mening dom lagt till i sammanfattningen. 
2. Gruppen utser en person som läser sammanfattningen. 
3. När de tillagda meningarna utifrån våra sinnen kommer pausar uppläsaren och den person som skrivit 
meningen håller upp sitt kort och läser. 
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 
större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 

Det är bra om eleverna tidigare övat på att sammanfatta 
texter. 

Lärarens förberedelser:  

Källor/användbara länkar  

 


