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SKRÄCKHISTORIER
Skrivprojekt

Vågar du läsa din egen? 
Under de kommande lektionerna ska du skriva en egen  
spänningsberättelse. Skrämmande, spännande eller komisk - du 
väljer själv. En mystisk ”stämning” skapad av målande miljö- och 
personbeskrivningar måste dock finnas med. 

PLANERING 
V. 6 
Torsdag	Introduktion skrivuppgift	  
	 	 genre / texttyper / att skriva 

V. 8 
Tisdag	   Skriva 
Onsdag  Skriva 
Torsdag	Skriva 

V. 9 + 10 
Tisdag	   Skriva 
Onsdag  Skiddag 
Torsdag	Skriva / Tisdag (v. 10)  Inlämning 

INSTRUKTIONER 

- texten får vara max två sidor lång. Därför 
ska den handla om få personer och utspela 
sig på få platser under en relativt kort tid.  

- texten ska innehålla minst en målande 
personbeskrivning och minst en målande 
miljöbeskrivning.  

- texten ska innehålla minst en liknelse.  
- textens språk och struktur kommer också att            
  bedömas så titta på bedömningsmallen och  
  använd checklistan på planeringen.  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SKRIVTIPS 

Utgå från dig själv. Skriv om sådant du själv är rädd 
för eller tycker är läskigt. Utsätt huvudpersonen för det 
hemskaste du kan tänka dig. Fundera på vilka platser 
du själv tycker är skrämmande. Tänk på något läskigt 
du kanske sett i en film eller läst om. Hämta 
inspiration från kända mördare och läskiga händelser. 

Gör en skiss över handlingen och fundera på hur du 
ska inleda din skräckhistoria. Måla t ex upp 
handlingen i en tankekarta eller på en tidslinje. 

Använd många adjektiv som beskriver platser och 
personer. Adjektiv och liknelser är viktiga när du ska 
skapa en stämning.   
Exempel på liknelser är t ex när Snövit beskrivs i 
bröderna Grimms saga med ”läppar röda som blod, 
hy så vit som snö och hår så svart som ebenholts.” 

Förslag på rubriker:  
Drömmen, Spökhuset, Djurkyrkogården, Fredagen 
den trettonde, De tassande stegen, Skriket, Skrattet, 
Skuggan, Mannen på vindsvåningen, Den blodiga 
handsken, En mörk höstnatt, En mardröm, Ensam 
hemma, Det öde huset, Genvägen, Uppstigen ur 
graven, Masken 
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1. BAKGRUND, PRESENTATION 
Berättelsen börjar med att man presenterar en person eller en plats. Man lär känna platsen eller personen. Här har man 
också möjlighet att skapa en kuslig stämning. Tänk på platser som kan vara kusliga eller personer som verkar mystiska… 

”En ovädersnatt under franska revolutionens stormiga år återvände en ung tysk sent på kvällen till sin bostad i den äldsta 
delen av Paris. Blixtrarna ljungade och åskans brakanden genljöd i de tomma, smala gatorna. När den unge mannen 
gick över torget ryggade han med fasa tillbaka när han märkte att han kommit i närheten av giljotinen. Detta hände när 
skräckväldet var på sin höjdpunkt och det fasansfulla dödsredskapet alltid stod redo att användas. Giljotinen hade 
använts samma dag och stod nu uppställt i all sin ohygglighet och väntade på nya offer. Han ryste och skulle just vända 
sig bort då han upptäckte en skugglik skepnad som tycktes kura ihop sig nedanför trappan som ledde upp till giljotinen.” 

Ur ”Den tyske studentens äventyr” av Washington Irving 

2. EN VERKLIG HÄNDELSE 
Vanligt i spök- och skräckhistorier är att man försöker ”lura” läsaren att tro att historien är baserad på en verklig 
händelse. Kanske något berättaren själv upplevt eller någon som berättare känner. Berättas ofta i jag-form. 
”Jag varken väntar eller begär att någon ska tro på den mycket hemska och samtidigt mycket vardagliga historia jag nu 
skriver ner. Jag skulle vara vansinnig om jag väntade mig något sådant när mina egna sinnen vägrar inse vad de upplevt. 
Likafullt är jag inte vansinnig –och det är alldeles säkert att jag inte drömmer. Men i morgon ska jag dö, och 
idag skulle jag vilja lätta på trycket på min själ. .Dessa händelser har fått följder som har fyllt mig med skräck – som har 
marterat mig – som har blivit min undergång…” 

Ur ”Den svarta Katten” av Edgar Allan Poe 

3. MITT I HANDLINGEN 
Börja berättelsen mitt i händelserna, där det är som mest spännande. Det är dock viktigt att senare förklara vad som 
händer eller ge lite bakgrund så att läsaren hänger med! 
”Viskningen ilar genom mörkret och jag vänder mig i riktning mot ljudet, beredd att möta det. 
-Sikes! 
Det hörs återigen, det där skräckinjagande väsandet. Rörde sig något i mörkret? Finns något där? Jag griper efter snöret 
till lampan som hänger över nattduksbordet vid min sjukhussäng. 
-Vem där?  
Jag stammar och ljudet av min röst i det mörka rummet skrämmer mig ännu mer. Ingen svarar men jag känner på mig 
att någon lyssnar. Mina fingrar rycker i snöret och jag svänger mina ben över sängkanten. Ljusskenet har ingjutit nytt 
mod i mig och jag drar undan det vita bomullsdraperiet som skiljer min säng från barnets vid fönstret. Med jättelika, 
djupblå ögon stirrar hon på mig genom spjälorna…” 

Ur: ”Skuggorna” av Joan Lowery Nixon 

4. NÅGON TALAR 
Börja med talstreck och att någon säger något. Fundera noga över vad som ska sägas. Dialogen måste vara intressant 
och redan där skapa nyfikenhet och spänning. 
”- Hallå där nere! 
När jag ropade till honom stod han i dörren till sin stuga med en lykta i handen. Man tycker ju att han borde ha förstått 
varifrån min röst kom, men istället för att titta upp till mig på kanten till den djupa klyftan vände han sig om och tittade 
ner längs tågspåret. Det var något egendomligt över hans sätt att göra det. 
- Hallå där nere! Han tog blicken från spåret och vände sig om, och så lyfte han huvudet och fick syn på mig högt 
ovanför. Han stirrade på mig utan att svara.” 

Ur: ”Banvakten” av Charles Dickens 

Inledningar 
Här är fyra olika sätt som du kan inleda din skräckhistoria på. 
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       CHECKLISTA 
☐Följer jag instruktionen?    
☐Hur börjar mina meningar? Är de varierade eller börjar alla med jag? 
☐Hur binder jag ihop meningarna? Leder de vidare? 
☐Hur är mitt ordval? Variation? Använder jag exakta ord som passar för sammanhanget? 
☐Har jag fått med en liknelse?  
☐Har jag samma tempus - tidsform-  i berättelsen? 
☐Har jag stavat rätt? Använd ordlista och stavningskontroll! 

E C A

Koppling till uppgiften Du följer instruktionen. 

Texten fungerar i huvudsak 
som en skräckhistoria.

Du följer instruktionen 

Texten fungerar relativt väl 
som en skräckhistoria. 

Du följer instruktionen 

Texten fungerar väl som en 
skräckhistoria. 

Innehåll Du skriver en skräckhistoria 
med minst en enkel 
gestaltande miljö- och 
personbeskrivning och 
använder enkla berättargrepp. 

Du skriver en skräckhistoria 
med utvecklade gestaltande 
beskrivningar av t.ex. miljö 
och personer samt utvecklade 
berättargrepp. 

Du skriver en skräckhistoria 
med välutvecklade gestaltande 
beskrivningar av t.ex. miljö 
och personer samt 
välutvecklande berättargrepp. 

Struktur Texten är i huvudsak 
sammanhängande och 
begriplig och novellens 
dramaturgi är enkel.  

Textbindningen är enkel. 

Texten är sammanhängande 
och har en tydlig struktur.  
t.ex. genom styckeindelning 
och/eller inledning och 
novellens dramaturgi är 
relativt komplex.  

Textbindningen är utvecklad.

Texten är sammanhängande 
och välstrukturerad,  t.ex. 
genom konsekvent genomförd 
styckeindelning, styckemark-
ering och effektiv inledning 
och novellens dramaturgi är 
komplex.  

Textbindningen är 
välutvecklad. 

Språk Ordvalet är enkelt. 

Meningsbyggnaden fungerar i 
huvudsak. 

Tempusbruket förstör inte 
förståelsen av texten. 

Ordvalet är varierat och 
passar en skräckhistoria, t.ex. 
genom användning av 
adjektiv som skapar spänning 
och/eller stämning.  

Meningsbyggnaden är 
varierad och relativt väl 
fungerande. 

 Tempus används på ett riktigt 
sätt i större delen av texten.

Ordvalet är träffande, varierat 
och specifikt och lyfter 
berättelsen t.ex. genom 
användning av liknelser och 
metaforer. 

Meningsbyggnaden är 
varierad, träffsäker och väl 
fungerande. 

Tempus används på ett riktigt 
sätt.

Stavning och skrivregler Eleven följer i huvudsak 
skriftspråkets normer för 
stavning och skiljetecken.

Eleven följer relativt väl 
skriftspråkets normer för 
stavning och skiljetecken.

Eleven följer väl skriftspråkets 
normer för stavning och 
skiljetecken.

Bedömning av din skräckhistoria 
Textbindning = hur du med hjälp av ord skapar sammanhang i din text.  
Dramaturgi = hur din berättelse är uppbyggd. En enkel dramaturgi är ofta kronologisk,  
medan parallellhandlingar och tillbakablickar räknas som mer komplex (utvecklad) struktur.


