
 

 
 

 

 

Första hjälpen 
- din hjälpreda på Sofiedalskolan 

 

 

Namn: ____________________ Klass: __________ 

 

 

 

 

Att tänka på när du använder din hjälpreda: 

 
- Du ska visa att du kan ta ansvar genom att arbeta effektivt och självständigt 

inom givna ramar. 

- Du ska visa att du kan respektera dina kamrater genom att inte störa dem i 

deras arbete. 

- Du ska planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. 

- Du ska söka kontinuerlig handledning. 

- Du ska träna på att söka information och förhålla dig kritiskt till källorna. 

- Du ska visa att du har förstått och bearbetat materialet. 

- Du bör låta en kamrat läsa igenom och ha synpunkter på dina arbetsuppgifter. 

 

 

Pris 20 kronor 
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Muntlig presentation 
För att din muntliga presentation ska bli så bra som möjligt måste du ha ett bra 

upplägg, en bra disposition. Du måste också öva mycket på vad du ska säga och 

göra. 

 

 

 

 

Disposition 

 
1. Inledning Tala om vad du ska tala om 

Tala om vad du ska berätta om. Tala också om hur du har lagt upp 

presentationen, dvs i vilken ordning du kommer berätta om olika saker. 

Tex Jag ska först berätta om författarens uppväxt och liv, sedan visar 

jag några bilder och böcker, och avslutar med att läsa ett stycke ur 

den bok jag läst av författaren. 

 

 
2. Huvuddel/avhandling Tala om det! 

Använd stödord eller tankekarta/mindmap. Läs aldrig från ett manus! 

Använd flera hjälpmedel som gör redovisningen lättare för både dig och publiken. 

Försök att ha ögonkontakt med publiken. 

 

 
3. Avslutning Tala om vad du talat om. 

Sammanfatta kort vad du har sagt. Avsluta med att fråga om publiken har några 

frågor. Undvik att säga ”Nu har jag inget mer” eller liknande när du är klar. 

 

 

 

Läraren bedömer din presentation efter: 

Innehåll 

Kontakt med åhörarna 

Trovärdighet 

Tydlighet 
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Intervju 
En intervju innebär att en person ställer frågor till en annan för att få veta hur 

han eller hon tycker, tänker eller vet. Den person som ställer frågorna kallas 

intervjuare och den som svarar kallas för den intervjuade eller intervjuobjekt. 
 

Före intervjun 

 

 Tänk igenom vem du vill intervjua, och vad du ska intervjua om. 

Vad är det du vill ha svar på? Vilka intervjuobjekt söker du i första hand? 

(Män/kvinnor/barn? Åldersgrupp? Yrke?...) 

 Tänk ut lämpliga frågor och be sedan din lärare om handledning. 

 Skriv frågorna glest på ett papper så att du får plats att skriva korta svar. 

 Avtala tid och plats med den du ska intervjua, eller tänk ut när och var du bäst 

kan göra din intervjuundersökning. 

 

Under intervjun 

 
 Presentera dig och redogör för din avsikt med intervjun. 

 Fråga tydligt och klart och lyssna uppmärksamt. 

 Anteckna inte allt i svaren! Skriv bara ned det viktigaste i stödord. 

 Tacka för intervjun när du är klar. 

 

Efter intervjun 

 
 Läs igenom och renskriv frågor och svar. 

 Bearbeta intervjusvaren och sammanställ dem om du har gjort en undersökning 

av flera personer. 

 Redovisa resultatet på lämpligt sätt (be om lärarhandledning). 
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Nyhetsrapportering 
 

 

 

 

 

 
 VAD har hänt? 

 
 NÄR hände det? 

 
 VAR hände det? 

 
 VARFÖR hände det? 

 
 HUR gick det till? 

 
 VAD kommer att hända nu? 
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Enkätundersökning 
Du ska göra en undersökning vad du vill ha svar på. 

 

Innan 

Syfte 
Tänk igenom och skriv ner ditt syfte med undersökningen. 

Varför gör du den? Vad är det du vill ha svar på? Vilka vill du veta något om? Om 

du vill kan du utgå från en hypotes. 

 

Underlag 
Vilka personer vill du ska svara? Du kan välja att ge enkätfrågorna till antingen 

en specifik grupp; bestämd ålder, kön, yrke 

eller 

bland slumpvis valda personer (vem som helst) 

 

Frågor 
Begränsa antalet frågor! Ställ tydliga frågor där du får tydliga svar! 

Undvik frågor där du riskerar att få ”nonsenssvar”. 

Välj antingen  

kryssalternativ som svar 

eller 

fria svar 

 

Bakgrundsfakta 
Om du väljer slumpvis valda personer kanske du ändå behöver få veta mer om 

dem som svarar. Inled enkäten med sådana frågor, t ex ålder, kön, civilstånd, 

utbildning, yrke 

 

Under 

Tänk på att garantera anonymitet för den som besvarar enkäten. Du får inte 

föra vidare det du får reda på. 

 

Efter 

Sammanställ enkäten på ett tydligt sätt: 

Inledning Presentera syfte, underlag och frågor 

Diagram  Välj lämpligt diagram, t ex stapeldiagram, cirkeldiagram, 

stolpdiagram, tårtbitsdiagram, linjediagram, histogram 

Avslutning Sammanfatta i en löpande text vilket resultat du har kommit fram 

till, dvs vad enkäten visar. 
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Laborationsrapport 
 
Rubrik och datum ska stå överst i rapporten. Här skriver du alltså laborationens 

namn och det datum du utförde den. 

 

Uppgift: 
Under denna rubrik talar du om vad det är du ska ta reda på. 

 

Material: 
Under denna rubrik talar du om vilka redskap och kemikalier du använder i 

laborationen. 

 

Hypotes: 
Under denna rubrik ska du, innan du gör experimentet, tala om vad du tror 

kommer att hända. Du ska även förklara varför du tror det och varifrån du fått 

dina tankar. 

 

Utförande: 
Beskriv hur du gjorde din laboration. Beskrivningen ska vara så att vem som helst 

kan göra om din laboration på exakt samma sätt.  

Under den här rubriken kan det många gånger vara mycket enklare att rita 

bilder och sätta ut förklaringar till dem. 

 

Resultat: 
Under denna rubrik skriver du ner det som händer, det du kan se, höra, känna 

eller känna lukten av. Du får absolut inte skriva ner egna funderingar eller 

förklaringar. Det måste sparas till slutsatsen. 

 

Slutsats: 
Under denna rubrik ska du förklara resultatet. Varför blev det som det blev? 

Stämmer din hypotes? Jämför resultat och hypotes, förklara skillnader och 

eventuella felkällor.  

Kom det upp några andra frågor eller idéer under experimentet så skriv ner dem 

här. 

 

 

 

Se även redovisning av källor s.9 
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Skriftligt arbete 
 

Innehåll 

 Framsida: Titel, författare och illustration 

 Innehållsförteckning: paginering obligatoriskt 

 Inledning: Syfte/begränsning och frågeställningar samt metod 

 Avhandling: Besvara syfte och frågeställningar  

 Avslutning: Sammanfatta kortfattat vad du kommit fram till i din avhandling, 

redogör för ditt syfte, dina viktigaste frågeställningar, dina viktigaste svar och 

dina viktigaste slutsatser. 

 Källförteckning enligt instruktioner (se sidan 9 i detta häfte) 

 

Se även mall för skriftligt arbete på hemsidan 

 

Arbetsgång 

 Gör ett förslag på syfte och frågeställningar 

 Visa din lärare för handledning 

 Sök information och gör anteckningar. Kom ihåg att anteckna dina källor. 

Biblioteksbesök ska göras som hemarbete. 

 Skriv utkast och diskutera kontinuerligt med din lärare.  

 Renskriv ditt arbete 

 Förbered den muntliga presentationen 

 Redovisa det färdiga arbetet 
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Redovisning av källor 
 

”Att vara ärlig och spela med öppna kort”. Läsaren ska kunna leta uppdin källa för 

att kontrollera sanningshalten i den. Att använda sig av källor är alltså ett sätt 

att vara ärlig i sitt skrivande. 

 

”Läsaren kan vara nyfiken”. Om läsaren av ditt arbete är intresserad av arbetet 

eller helt enkelt vill lära sig mer, ska hen få veta varifrån du som författare fått 

din information. 

 

”Ett vetenskapligt förhållningssätt”. Alla uppsatser, examensarbete och 

avhandlingar som författas ska innehålla källförteckning. Det handlar 

naturligtvis om ärlighet, men också om en praxis som råder inom gymnasie-, 

högskole,- universitetsvärlden. 

 

En källförteckning är alltid något som ska finnas i slutet av ett skriftligt arbete. 

Rubriken för källorna ska vara källförteckning, litteraturförteckning eller käll- 

och litteraturförteckning. 

 

 

 

 

 

 

Källkritik: 

Du måste förhålla dig kritiskt till de källor du använder.  
 Källans äkthet: Källan ska vara det den utger sig för att vara 

 Källans tidssamband: Är källan aktuell eller kan tiden ha gjort den mindre 

trovärdig eller inaktuell? 

 Källans oberoende: Källan ska stå för sig själv och inte vara till exempel, ett 

referat av en annan källa 

 Källans tendensfrihet: Tänk på vilket syfte källan haft den skrevs. Man ska inte 

ha anledning att misstänka att källan kan ge en falsk bild av verkligheten på 

grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen. 
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Skrivprocessen 
 

Arbetsschema när du skriver 
 

Förarbeta Få en idé 

  Bestäm vad du ska skriva om 

  Gör en tankekarta 

 

 

Skriva utkast Kladdpapper 

  Skriv glest 

 

 

Läs upp, få hjälp Läs upp texten för en kamrat, lärare, förälder 

 

 

 

Bearbeta texten Lägg till  

  Ändra 

  Stryk 

 

 

Rätta   Stavfel, punkt, stor bokstav, rubrik, stycken 

  Ringa in ord du är osäker på – slå upp i ordlista 

 

 

Renskriv  Skriv det snyggaste du kan 

  Använd ordbehandlare 

  Sätt en passande rubrik 

  Gör en tydlig styckeindelning   

 

Publicera  Redovisa     
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Novell 
En kort berättelse brukar kallas novell.  

 

Många noveller är uppbyggda så här: 

 
 Det handlar om ett fåtal personer och har oftast en enda huvudperson. Eftersom 

novellen är en kortare berättelse, blir det nödvändigt att koncentrera handlingen 

till några få personer. 

 
 Novellen handlar om ett enda ämne, ofta ett problem eller en konflikt, som sedan 

utvecklas i novellen. 

 
 Avslutningen är viktig. Ofta innehåller slutet en överraskande vändning. Något 

händer som gör att situationen för huvudpersonen har förändrats. Många 

noveller har ett tänkvärt slut! 

 

 
Inledning konflikten/   En uppgörelse eller oväntad vändning Avslutning 

problemet trappas upp 
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Insändare 
Inledning 

Ge en kort bakgrund av själva problemet. Berätta vad du har reagerat på. Bygg 

gärna upp en hotbild och/eller vädja till känslor. 

 

Tes 

Vad är problemet. Vad är det du vill förändra egentligen? Sammanfatta det med 

en mening. 

Ex Vi måste få slut på våldet. 
Lönerna måste höjas. 
Skolmaten måste bli mer näringsrik. 
Lägg inte ned ungdomsgården. 

 
Argument 1 

Underbygg din tes med argument. Varför ska läsaren lyssna på tesen som du har 

lagt fram. Hur blir det om vi inte följer tesen? Vad ska vi göra för att det ska bli 

bättre? 

 

Argument 2 

Underbygg din tes…. 

 

Argument 3 

Underbygg din tes 

 

Motargument 

Försök tänka ut vilka motargument som kan finnas till det du vill förändra och 

passa på att bemöta dem i din insändare. 

 

Avslutning 

Försök knyta ihop inledningen med slutet. Påminn läsarna om varför det här är så 

viktigt. Uppmana till förändring. Lägg fram ett konstruktivt förslag till 

förändring. 

 

Signatur 

Underteckna din insändare med en passande signatur. 

 

Tänk på: 

Tydliggör till vem du riktar din insändare. 

Försök att inte bara gnälla utan kom med något konstruktivt förslag. 
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Krönika 
 

I en krönika skriver krönikören sina personliga tankar kring en aktuell händelse. 

Den aktuella händelsen kan vara något som nyss tagits upp i massmedia eller 

något som krönikören själv nyss har upplevt. Krönikören skriver om sina egna 

upplevelser och reaktioner på den aktuella händelsen. 

 

Typiskt för en krönika är: 

 

Nutiden kommenteras 
Texten är personlig med funderingar och ifrågasättande av något som händer i 

samhället just nu. Krönikören ger sina reflektioner kring varför folk beter sig 

som de gör. 

 

 

Självupplevda vardagshändelser 
Krönikören skriver om något som är självupplevt, en vardagshändelse som kanske 

inte alla har tänkt på i just detta perspektiv. 

 

 

Underhållande skrivet 
En krönika kan innehålla överdrifter och lite ljug för att underhålla läsaren. 

Olika situationer kan målas upp och beskrivas på ett humoristiskt sätt, gärna så 

att läsaren känner igen sig i händelserna. 

 

 

Ett fritt och fantasifullt språk 
Texten är ofta skriven med ett personligt och fritt språk. Talspråk med 

slangord och svordomar kan förekomma. 

 

 

Allvarliga ämnen 
En krönika kan innehålla allvarliga ämnen och i så fall passar det inte alltid med 

humor i krönikan, likväl kan texten vara underhållande och personligt skriven. 
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Bokrecension  
Det här ska finnas med i din text 

 Bokens titel 

 Författarens namn 

 Kort resumé av handlingen 

 Beskrivning av huvudpersonen och bipersoner 

 

Du ska också svara på följande frågor: 
 När och var utspelar sig berättelsen? 

 Hur är språket? 

 Vilken genre tillhör boken? 

 Vad tycker du om boken och varför tycker du så? 

 

Om du satsar på högre betyg bör din text också innehålla: 
 Reflektioner kring romanens tema och budskap.  

 Mer ingående skildring av huvudpersonen och bipersonerna . Vad har de för inre 

egenskaper? Hur utvecklas de under romanens gång? 

 Mer ingående skildring av språket. 

 

När du skriver din recension så ska du inte bara besvara ovanstående utan skriva 

en sammanhängande text. Du kan till exempel börja så här.. ”Jag har läst en bok 

som heter Mina drömmars stad och den är skriven av Per-Anders Fogelström. 

Boken handlar om…” 
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Det här kan du tänka på när du skriver din recension: 
Handling 

 När utspelar sig handlingen? Nutid, framtid eller dåtid? Hur kan du dra den 

slutsatsen som du gör? 

 Vilken är den viktigaste händelsen i boken? 

 Är handlingen trovärdig? Skulle detta kunna hända i verkligheten? 

 

Bokens personer 
 Personernas familjeförhållanden. Hur är relationen till förälder, syskon etc? 

 Finns det några andra viktiga relationer mellan personerna i romanen? 

 Råkar huvudpersonerna in i konflikter? När? Med vem/vilka? Varför? 

 Är personerna i romanen trovärdiga? Skulle de kunna finnas i verkligheten? 

 Vad strävar människorna efter? Rikedom, rättvisa, seger, framgång, makt? 

 Är det någon skillnad på hur tjejer och killar beskrivs? 

 Betonas personernas utseende mer än de inre egenskaperna eller tvärtom? 

 Hur förändras personerna i boken? Förändras relationen mellan dem också? 

 

Bokens budskap 
 Varför tror du att författaren skrev den här romanen? 

 Känns budskapet aktuellt/angeläget idag? 

 Är slutet viktigt för romanens budskap?  

 

Bokens tema 
 Vilka situationer förekommer mest? Familjekriser, farligheter, flykt, romantik, 

olycklig kärlek? 

 Kan du känna igen dig i någon situation? Hur? 

 

Ditt omdöme: 
 Vad tycker du om slutet? Blev du besviken? Glatt överraskad? 

 Hur skulle du vilja att den slutade? Förstod du från början hur boken skulle 

sluta? 

 Ger romanen dig något? Avkoppling? Något att tänka på? Har den hjälpt dig att 

förstå andra människor bättre? 

 Vad skulle du vilja ställa för frågor till författaren om han/hon kom på besök? 

 Är det en bok som man inte vill lägga ifrån sig? Varför? 

 Skulle du kunna rekommendera boken till någon? Vem skulle du inte vilja 

rekommendera den till?   Lycka till! 
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