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Du ska skriva en fantasy/science fictiontext. Din berättelse ska utspela sig i en fantasivärld och man 
ska tydligt märka skillnaden från vår värld. Vad är det som har skapat dessa förändringar, är det en 
naturkatastrof eller ett krig? Eller är världen helt enkelt befolkad av annorlunda varelser med olika 
förmågor? Du ska ha en hjälte/hjältinna vars yttre och inre egenskaper ska beskrivas gestaltande. 
Berättelsen ska vara 2-5 sidor lång (12 pt, Times New Roman) och redovisas tillsammans med 
tankekartorna. Du kommer att ha 6 lektioner på dig att skriva berättelsen. Du ska använda hattarna 
när du planerar din text. Var noga med att delta aktivt vid genomgångar.  
 
 
FÖRMÅGOR I FOKUS 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.  
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang                                                                            

 
DETTA SKA BEDÖMAS: 

• Hur väl du anpassar din text till fantasy/science fiction-genren.  
• Hur du skriver en text vad gäller språkriktighet, stavning, skiljetecken, styckeindelning 

och textbindning. 
• På vilket sätt du skriver gestaltande beskrivningar.  
• Att texten har genomtänkt dramaturgi. 

 
 

ARBETSGÅNG: 
 

• Hitta på din värld. Vilka tekniska uppfinningar finns det? Hur ser det ut? Vad arbetar 
folk med? Vilka faror finns? Vad äter man? Finns det varelser som inte finns i vår 
värld, t.ex. drakar? 

 
• Skriv en tankekarta över din huvudperson. Detta ska bli en karaktärsbeskrivning av 

din huvudperson där du ska tänka igenom personens egenskaper och bakgrund.  
 

• Gör sedan en tankekarta över de händelser som ska ingå i berättelsen. Tänk på att 
något oväntat ska hända och att texten ska ha en början, innehåll och slut. 

 
• Skriv en fängslande inledning där du presenterar din värld och din huvudperson. Skriv 

gestaltande. Ni kommer att få ge kamratrespons på varandras inledningar. 
 

• Börja skriva. Var noga med att skriva berättande med många beskrivningar. Tänk 
gärna på hur din bok i litteraturcirkeln var uppbyggd. 

 
• Bearbeta din text. Läraren kommer sedan att korrekturläsa din text och ge förslag till 

förbättringar. 
 



 
 
 

    
 
 

         
     

 
 

 
 
 
 
Kunskapskrav 
 formulera sig och kommunicera i tal och skrift; urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer; anpassa 

språket efter olika syften, mottagare och sammanhang                                                                    
 

 Eleven kan skriva olika slags texter 
med viss språklig variation, enkel 
textbindning samt i huvudsak 
fungerande anpassning till texttyp, 
språkliga normer och strukturer.  
 
 
 
De berättande texter eleven skriver 
innehåller enkla gestaltande 
beskrivningar och berättargrepp samt 
dramaturgi med enkel uppbyggnad. 
 
 

Eleven kan skriva olika slags texter 
med relativt god språklig variation, 
utvecklad textbindning samt relativt 
väl fungerande anpassning till texttyp, 
språkliga normer och strukturer.  
 
 
 
De berättande texter eleven skriver 
innehåller utvecklade gestaltande 
beskrivningar och berättargrepp samt 
dramaturgi med relativt komplex 
uppbyggnad. 
 
 

Eleven kan skriva olika slags 
texter med god språklig 
variation, välutvecklad 
textbindning samt väl 
fungerande anpassning till 
texttyp, språkliga normer och 
strukturer.  
 
De berättande texter eleven 
skriver innehåller välutvecklade 
gestaltande beskrivningar och 
berättargrepp samt dramaturgi 
med komplex uppbyggnad. 
 
 

 
 
 
Johnny, Ragnar och Kim 

Fakta: Vilka varelser finns i din värld? Vem 
är hjälten och vilka egenskaper har hen? Hur 
ser min värld ut? Vad arbetar man med? Vad 
äter man? Hur ser miljön ut? Tekniska 
uppfinningar? Magi? 

Nya idéer! Vad är nytt med din värld? Ge den och 
din huvudperson fantasifulla egenskaper och  
förmågor.  Vad ska personen   
vara med om/råka ut för  
i berättelsen?   
 

Hur känns det? Vilka slags 
känslor styr handlingen? Vilka 
händelser är 
spännande/sorgliga/rörande? Vad 
kommer att göra din berättelse 
spännande?  

Problem? Vilka hinder ställs 
hjälten/hjältinnan inför?  
Vilka faror finns i din värld? 


