
Framsida och planering 

 Fyll i planeringsmallen (en mall jag tidigare skapat för att planera kring 

huvudpersonen, klubben, händelse osv. ) 

 Måla en framsida till berättelsen. Kanske en stor bild på Klubbmärket eller på någon 

mystisk miljö.  

 

 

 

 

Inledning 

Börja med att skriva en inledning.  

 Svara på frågorna nedanför på detta papper. Ta sedan hjälp av den informationen för 

att skriva de första meningarna på din berättelse.  

När? _________________________ 

Vem? ________________________ 

Vad? _________________________ 

Vart? _________________________ 

 

Efter det så ska ni skriva och berätta om huvudpersonen. Svara på frågorna nedan med hela 

meningar och skriv in det så att det passar i berättelse.  

 Hur gammal är huvudpersonen? 

 Vart bor huvudpersonen? 

 Beskriv huvudpersonens familj?  

 Vad tycker huvudpersonen om att göra? 

 Skriv sedan och berätta om att huvudpersonen är med i en  

 Klubb, berätta lite om vad de är för klubb och vilka som är med i den. 

 

 

 

 



Kapitel 1 

 Skriv och berätta om att huvudpersonen är i skolan och ska sluta för dagen. Då ska han 

träffa sin kompisar som är med i Klubben.   

Svara på frågorna nedan med hela meningar och skriv in det så att det passar i berättelse.  

 Hur ser skolan ut? 

 Skriv sedan och berätta att kompisarna bestämde sig för 

att gå till något ställe i närheten. 

 

 

 

Kapitel 2 

 Skriv och berätta om vart de gick. Kanske till en gammal skola, ett gammalt hus eller 

en gammal fabrik där det egentligen är förbjudet att vara.  

 Hur ser det ut där? 

 Hur luktar det där? 

 Vad tänkte de göra när de är där? 

 

 

 

 

Kapitel 3 

Nu kommer mysteriet som Klubben ska börja lösa. Skriv och berätta om att plötsligt ser de 

något, upptäcker något, råkar ut för något eller hittar något.  

 Beskriv vad som händer. 

 Beskriv hur personerna känner när detta händer. Är de ledsna? Arga? Rädda? Hur kan 

rädsla kännas? Gråter någon, får någon en klump i halsen? 

 

 



 

Kapitel 4 

Klubben bestämmer sig för att lösa problemet. Skriv och berätta hur Klubben löser det.  

Svara på frågorna nedan med hela meningar och skriv in det så att det passar i berättelse.  

 Vad gör Klubben för att lösa problemet/mysteriet? Hur löser de det? 

 Hur känner de efter att de löst mysteriet? 

 

 

 

 

Kapitel 5 

Nu ska ni avsluta berättelsen. 

 Skriv och berätta om att huvudpersonen är tillbaka hemma.  

 Beskriv hur hans rum ser ut när han sitter där.  

 Beskriv hur han mår.  

 Skriv och berätta vad han tyckte om det som hade 

hänt.  


