- Små skrivuppgifter som
kan bli något stort, sätt
inga gränser för fantasin
och låt pennan glöda!

PLANETEN

GODISHUSET

Uppfinn din egen planet, beskriv vad den heter
och hur den ser ut, vilka djur och växter som
finns där och ge dessa namn. Beskriv hur en
dag kan se ut på planeten för någon som bor
där.

Tänk dig att du ska bygga ett hus av godis,
hur ska det se ut, vem ska bo där, hur ser
resten av platsen ut?
Skriv en berättelse om ditt hus och den som
bor där!

TUSENFOTINGEN

DEN MAGISKA HATTEN

Tänk dig att du är en tusenfoting, presentera
dig själv och berätta om den dagen du gick
för att köpa skor till alla dina fötter.

Nu ska du berätta om en dag då du var ute på
promenad och hittade en hatt, en magisk hatt.
Vad händer när du och andra tar på sig den?

KOMPISAR

NYÅRSNATTEN

Kompisar är bland det bästa som finns,
beskriv så noga du kan hur du tycker att en
bra kompis ska vara.

Varje gång nyårsnatten blir till ett nytt år och
du sover så sött, vaknar dina leksaker för att
ge sig ut på en resa.
Fortsätt berättelsen, till vilken plats åker
leksakerna, varför åker de och vad gör de
där?

HAVET

EKORREN

Långt ner på havets botten bor det varelser
vi människor inte ens har namn på. Du ska
komma på hur en sådan varelse skulle kunna
se ut och vara.
Beskriv varelsen med både ord och bild, ge
den gärna ett namn också.

Det var en gång en liten ekorre som så gärna
ville kunna flyga som en fågel…..
Fortsätt berättelsen, hur gick det för den lilla
ekorren?

EN PERFEKT DAG

JAG, SUPERHJÄLTE

Beskriv hur en perfekt dag för dig skulle se
ut.
Beskriv dagen från morgon till kväll.

Om jag var en superhjälte skulle jag…..
Fortsätt berättelsen och beskriv dig själv som
en superhjälte, vad gör du, vilka krafter har
du och hur använder du dem?

KATTENS ÄVENTYR

BREVET

Du är katten Ronja, en helt vanlig bondkatt,
med ett helt vanligt liv. En dag ger du dig ut på
äventyr, vem träffar du, vad gör du och vad
händer?

Skriv ett brev till någon som aldrig träffat dig,
presentera dig själv och vem du är, vad du
gillar och inte gillar.

TULPANERNAS FOLK

DRAKEN

Tulpaner är en märklig växt, inuti varje blomma
bor nämligen en magisk varelse. Vad är det
för varelser?

Det var en gång en liten drake som bodde i en
gammal brevlåda. Han ville så gärna bli kompis
med en prinsessa, men han vågade inte. En dag
knackade en prinsessa på hans brevlåda och….

Beskriv tulpanens folk så noga du kan, tänk
på att de måste vara väldigt små för att få
plats i en tulpan.

Vad hände? Fortsätt sagan om den lilla draken.

KLASSRUMMET

FILMEN

Beskriv ditt klassrum för någon som aldrig
sett det, hur det ser ut och vilken känsla man
får av att vara i klassrummet.

Film kan vara spännande, rolig, läskig och så
mycket mer!
Du ska så utförligt du kan berätta om den
bästa film du sett.

INTERVJU MED ETT TRÄD

INTERVJU MED EN PAPPERSKORG

Vad skulle trädet berätta om sitt liv om det
kunde prata?
Skriv ner några frågor och visa för din
lärare. Ta med dig frågorna ut till ett träd,
sätt dig ner och fundera vad trädet skulle
svara på dina frågor. Skriv ner svaren.

Vad skulle en papperskorg berätta om sig själv
och sitt liv om den kunde prata?
Skriv ner några frågor och visa för din
lärare.
Ta med dig frågorna ut och fundera vad
papperskorgen du valt skulle svara. Skriv ner
svaren.

DEN LILLA NYCKELPIGAN

NATTEN

Det var en gång en nyckelpiga som skulle ta
en flygtur när hon träffade en myra som…..

Det var en gång ett olyckligt spöke som
tappat bort nyckeln till sitt hus. Varje natt flög
spöket från plats till plats och letade när den
träffade…..

Fortsätt berättelsen om nyckelpigan och
myran.

Ja, vem träffade spöket, vem var spöket
egentligen och hittade spöket sin nyckel?
Fortsätt berättelsen.

GLASÖGONEN

IDOL

Det var världens tråkigaste dag, det fanns
verkligen ingenting som du kunde göra. Mamma
bad dig att städa vinden, så du gick motvilligt
upp. I en låda på vinden hittade du ett par
glasögon och när du satte på dig dem så….

Berätta så utförligt du kan om någon du
beundrar eller tycker är häftig. Förklara
varför du valt denna personen.

Fortsätt berättelsen om glasögonen.

DEN LILLA KROKODILEN SOM INTE
GILLADE ATT BADA
Det var en gång en liten krokodil som hade ett
problem. Han gillade verkligen inte vatten. För
en krokodil är det ett stort problem.
Du ska fortsätta uppgiften om den lilla
krokodilen och berätta om hur han löste sitt
problem.

PENNAN
Tänk dig att du hittar en magisk penna, allt du
målar med pennan blir verkligt.
Vad skulle du måla och varför?

MONSTRET I GARDEROBEN

DRÖMJOBBET

En natt när du skulle sova hörde du ett
mystiskt ljud från din garderob. Du var lite
rädd, men smög långsamt mot dörren.
När du öppnade så……

När jag var liten ville jag bli pilot och min bror
ville bli arkeolog för att få gräva upp
dinosaurier.
Vad drömmer du om att bli när du blir stor?

Fortsätt berättelsen.

TRÄDET

VAD MIN LÄRARE INTE VET OM MIG

Jag gillar min trädgård, det finns många fina
blommor och mysiga ställen att gömma sig i.
Men det bästa av allt är det stora trädet
längst bort, det är magiskt. När man äter ett
äpple från trädet så….

Försök skriva om något du inte tror att det
lärare vet om dig.

Fortsätt berättelsen och använd din fantasi!

EXPEDITIONEN

SAGA

Tänk att du ska ut på en resa eller en
expedition till en plats långt bort. Vad behöver
du ta med dig och varför? Vad behöver du
för att överleva och hur förbereder du dig?

Skriv en saga som innehåller dessa ord:
cirkusbjörn
hatt
pingvin
paraply
pojke
flicka

OM JAG KUNDE…..

SAGA

Om jag skulle kunna vara vem som helst för
en dag så skulle jag vilja vara….

Skriv en saga som innehåller dessa saker:

Beskriv vem du vill vara för en dag och
förklara varför.

en solig dag
pizza
kakor
en älva
ett sagodjur

ADJEKTIV

SUBSTANTIV

Ett adjektiv beskriver hur något eller någon är
eller ser ut. Skriv ner så många adjektiv du
kan komma på.

Framför ett substantiv kan du sätta en, ett
eller flera. Det kan vara en person, en plats,
ett djur eller en sak. Men även saker du inte
kan ta på, som känslor och gaser.
Gör en lista med så många substantiv du kan
komma på.

VERB

BREV TILL BOKEN

Ett verb är något som man gör.
Du ska skriva en lista med alla verb du kan
komma på.

Tänk på den bästa bok du någonsin läst, vem
handlar den boken om?
Din uppgift är att skriva ett brev till den
personen.

ORDEN

MATTESAGAN

Välj en bok i klassrummet eller biblioteket och
ta fram fem ord som du tycker är svåra.
Ta reda på vad orden betyder och skriv ner
både ord och betydelsen.

Skriv en kortare berättelse som innehåller en
räknesaga.
T.ex. Kalle och Anna gick till affären för att handla
lördagsgodis. De hade 40 kronor tillsammans. De valde
4 klubbor som kostade 5 kronor styck och en påse
bilar för 15 kronor.
Hur mycket pengar hade de kvar?

DU

DU

Rita av konturerna på din hand och början på
underarmen.
Nu ska du fundera riktigt noga och skriva ner
10 ord som beskriver dig.

Rita ett självporträtt och gör en liten ruta där
du med ord beskriver ditt ansikte.

RITA OCH BESKRIV

RITA OCH BESKRIV

Jag är inte en
!
Rita en cirkel och förvandla den till något
annat. Använd fantasin och beskriv med ord
vad det är du målat!

Jag är inte en
!
Rita en kvadrat och förvandla den till något
annat. Använd fantasin och beskriv med ord
vad det är du målat!

RITA OCH BESKRIV

RITA OCH BESKRIV

Jag är inte en
!
Rita en triangel och förvandla den till något
annat. Använd fantasin och beskriv med ord
vad det är du målat!

Jag är inte en
!
Rita en rektangel och förvandla den till något
annat. Använd fantasin och beskriv med ord
vad det är du målat!

ALFABETISK ORDNING

SNÖGLOBEN

Skriv namnen på alla dina klasskamrater i
alfabetisk ordning. Om det går fort kan du
utmana dig själv genom att skriva allas
efternamn i alfabetisk ordning också!

Om jag satt fast i en snöglob så skulle jag……

ANNONSEN
Din uppgift är att skapa en text för att
övertyga någon att köpa en sak eller tjänst
som på något sätt är trasig.
T.ex. ett tuggat tuggummi, en bok utan sista kapitlet, en
cykel utan trampor, en strumpa med hål i m.m.

Använd din fantasi och övertyga din läsare om
hur fantastisk just din produkt är!

Ja, vad? Fortsätt berättelsen.

VAD SKULLE HÄNDA OM….?
Vad skulle hända om vi föddes gamla och grå
och blev yngre när åren går.
Hur skulle världen se ut då?

FÖRÄNDRA

TÄNK OM….!

Vad skulle du vilja förändra med världen för
alla som lever på jorden?
Om det inte fanns begränsningar, vad skulle du
göra för att alla skulle få en bra plats att
leva på?

Tänk om du var ett djur som levde i vatten,
vad skulle du göra då och hur skulle ditt liv se
ut?

VAD SKULLE HÄNDA OM….?

VAD SKULLE HÄNDA OM….?

Vad skulle hända om vi kunde prata med
djuren?
Vad tror du att de skulle berätta för oss?

Vad skulle hända om människor kunde andas
under vatten?
Hur skulle världen se ut då?

