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Höstterminen 2019

Svenska år 7

Nu har det blivit dags att skriva!
Under de kommande veckorna ska du skriva en berättande text. Du får förslag på ämnen/
rubriker, men kan välja ett ”eget” ämne om du hellre vill det. Vill du vara med i tävlingen
Unga Skrivare väljer du ett av tävlingsämnena. Parallellt med skrivandet kommer vi att
arbeta med hur man skriver och skrivregler. Vi kommer också att arbeta med respons.
TIDSPLAN
V.42
Introduktion
Genomgång texttyp
V. 43
Skrivregler
Skriva
Arbete med respons
V.45
Skriva
Torsdag inlämning

TÄNK PÅ FÖLJANDE:
Dela in din text i stycken: vad hör ihop?
När passar det att byta rad/stycke?
Sätt ut punkt och stor bokstav!
Inledning; försök att fånga läsaren från
början genom en intressant inledning.
Avslutning; tänk på att ”knyta ihop” din
berättelse genom ett tydligt slut.
Din text skall ha en rubrik.

FÖRSLAG PÅ ÄMNEN
* Det gamla fotografiet (skrivtävlingen)
* En kvarglömd väska (skrivtävlingen)
* Jorden vi ärvde (skrivtävlingen)
* Mötet
* Hemligheten
* Drömmen
* Vägen
* En person jag beundrar
* Dagen då allting hände
* Olyckan
* Flytten
* Det bästa jag vet
* Vid regnbågens fot
Här får du första meningen. Fortsätt berättelsen:
* -Varför har ni dragit in mig i det här?
* Jag slängde på mig jackan och kastade mig ut
genom ytterdörren. Nu hade jag bråttom.
* Hjälp, det var dumt gjort tänkte ….. för sig själv.
* Plötsligt såg jag hur någon tryckte ner
handtaget…

Kontrollera stavning och ordval!
Obs! Din text får vara max 3 sidor,
skriv i Arial, punkt 11 eller 12 och
med 1 1/2 radavstånd.

Bra sidor i läroboken:
Skrivregler s 155-160
Skiljetecken s 161-165

