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SKRIVER FAKTA OCH ÅSIKTER Du har skrivit en text som berättar 

om viktiga händelser i ditt liv. 
 

Du har skrivit en text som berättar 

om viktiga händelser i ditt liv och 

uttrycker några personliga tankar 

om dem. 

 

Du har skrivit en text som berättar 

om viktiga händelser i ditt liv och 

uttrycker fördjupade personliga 

tankar och reflektion om dig som 

person och om ditt liv. 

 

 

STRUKTURERAR MIN TEXT 

 

 

 

 

Du har delat in din text i stycken 
som hör ihop med innehållet. 
 
 
Du har skrivit en inledning som 
berättar vem och vad texten handlar 
om. 
 
Du har skrivit en avslutning som 
visar att texten håller på att ta slut. 
 
 

 

 

 

Du har skrivit en rubrik som säger 

något om innehållet. 

 

Du har delat in din text i jämnlånga 
stycken som hör ihop med 
innehållet. 
 
Du har skrivit en inledning som 
berättar vem och vad texten 
konkret handlar om. 
 
Du har skrivit en avslutning som 
visar att texten håller på att ta slut 
och lyfter fram något viktigt i 
texten 
 

 

 

Du har skrivit en rubrik som säger 

något om innehållet och väcker 

intresse. 

--- 
 
 
 
Du har skrivit en inledning som 
berättar vem och vad texten konkret 
handlar om, samt väcker intresse. 
 
Du har skrivit en avslutning som visar 
att texten håller på att ta slut och 
knyter ihop texten genom att t.ex. 
sammanfatta, blicka framåt, dra en 
slutsats eller återknyta till något i 
texten. 
 
--- 

 

BEARBETAR MITT SPRÅK 

 

Du har inlett och avslutat meningar 

korrekt. Du har skrivit fullständiga 

meningar. Du har använt små och 

stora bokstäver korrekt. 

Du har en varierad meningsbyggnad 
med olika långa meningar. Du har 
ett korrekt ordval och korrekt 
stavning. Du har en saklig stilnivå. 
 

Du har använt exakta ord och har ett 
varierat ordförråd. Du har använt 
bindeord för att tydliggöra samman-
hang. Du har använt tidsformer på ett 
logiskt sätt. 

 


