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Namn:  
 
Uppgift 
Din uppgift är att skriva en berättelse. Du kan välja på tre genrer: 
- Fairy tale 
- Mystery story 
- Love story 
 
Som hjälp till att komma igång med din berättelse kan du titta på de olika affischerna för att få inspiration till 

karaktärer, substantiv och adjektiv att ta med i din berättelse.  
 
Arbetsgång 
 Gör en tankekarta 
 Skriv ditt arbete 
 Lämna in till din lärare för feedback 
 Renskriv och lämna in till din lärare tillsammans med tankekarta, utkast och reflektion.  
 
Bedömning 

E C A 
I muntliga och skriftliga fram-
ställningar av olika slag kan eleven 
formulera sig enkelt och begripligt 
med fraser och meningar.  
 
För att förtydliga och variera sin 
kommunikation kan eleven 
bearbeta, och göra enstaka enkla 
förbättringar av egna fram-
ställningar. 

I muntliga och skriftliga fram-
ställningar av olika slag kan eleven 
formulera sig enkelt, relativt 
tydligt och till viss del samman-
hängande.  
För att förtydliga och variera sin 
kommunikation kan eleven 
bearbeta, och göra enkla 
förbättringar av egna 
framställningar. 

I muntliga och skriftliga fram-
ställningar av olika slag kan eleven 
formulera sig enkelt, relativt 
tydligt och relativt samman-
hängande.  
För att förtydliga och variera sin 
kommunikation kan eleven 
bearbeta, och göra enkla för-
bättringar av egna 
framställningar. 

För att se hur ditt arbete kommer att bedömas så kan du se på följande exempel: 
Last week I met a friend. His name 
is Mark. He lives in a house with 
his mother, father and his dog. His 
dog is called Brian. One day Brian 
was gone. Mark was sad. 

Last week I met a new friend and 
his name is Mark. He lives in a big 
red house with his mother, father 
and his little dog who is called 
Brian. Brian has a huge fur and he 
is very friendly. One day Brian was 
gone which made Mark very sad.  
 

A week ago I took the train to 
Cooltown. The trip is quite long so I 
started to talk to the boy next to 
me. His name was Mark and we 
became friends. We talked about a 
lot of different things. He told me a 
sad story about his dog. One 
morning when he was going to 
walk the dog Mark couldn’t find 
Brian which is the name of his dog. 

 
Lycka till! 

Lisa, Filippa, Åsa och Ullis 
 
 


