
SUPERHJÄLTEN

ett skrivprojekt



Mål och syfte

◦ Formulera sig och kommunicera i skrift.

◦ Anpassa språket efter olika syften, mottagare och 

sammanhang.

◦ Språkets struktur med meningsbyggnad, 

stavningsregler och skiljetecken. Textuppbyggnad 

med hjälp av sambandsord.

◦ Redigera texter med hjälp av digitala verktyg.

◦ Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma 

texter till innehåll och form. Hur man ger och tar 

emot respons på texter.

◦ Skapande av texter där ord och bild samspelar, 

såväl med som utan digitala verktyg.



Inför skrivprojektet

◦ Logga in på ditt Office konto.

◦ Välj ett Word dokument.

◦ Döp dokumentet till ”superhjälten”.

◦ Dela dokumentet med mig.

◦ Använd 14 punkter (textstorlek) när du skriver.

◦ Välj ett lättläst teckensnitt.

◦ Skriv med hela meningar, punkt och stor bokstav.

◦ Du ska skriva i jag-form.

◦ Ändra färgade streck, så det blir riktigt.

◦ Var noggrann.

◦ Har du svårt att komma på vad du ska skriva, gå runt och kika 
lite på hur andra skrivit.



Hemliga uppdrag

◦ Någon gång ibland kommer jag att skicka ett hemligt 

uppdrag i kommentarerna, till någon, medan ni sitter och 

skriver.

◦ Man kan välja att bara radera kommentaren och inte göra 

den, utan att berätta något om det för gruppen.

◦ Väljer ni att göra uppdraget, kan ni samla in poäng till er 

grupp.

◦ Ingen vet hur många uppdrag som skickas ut på en lektion.



Hemliga uppdrag 

– lärarens sida

◦ Fråga din axelkompis tre gånger om vad det blir för lunch idag. Du ska 
låtsas som att det alltid är första gången som du frågar.

◦ Fråga din axelkompis vart tangenten med bokstaven G finns på 
tangentbordet och säg ”bokstaven G är en sån klurig bokstav”

◦ Gör ett märkligt ljud någon gång ibland. Om någon säger du nåt om 
det, så låtsas du som ingenting.

◦ Du ska smyga ut ur klassrummet, och sedan smyga tillbaka och sätta 
dig. Om någon kommenterar det säger du att du har suttit på din plats 
hela tiden.

◦ Låtsas som att du kan flytta en sak med bara tanken.

◦ Sittdansa för dig själv. Så fort någon tittar på sig slutar du sittdansa 
och låtsas som ingenting. Fortsätt med detta under två minuter.

◦ Gör två upphopp lite då och då och viska tyst till din grupp ”jag 
behövde lite extra syre till hjärnan” efteråt.

◦ Bli väldigt glad över väldigt enkla saker.



Hemliga uppdrag 
– lärarens sida

◦ Vinka glatt till fem olika klasskamrater.

◦ Bli irriterad på din dator för att du tycker att den är för liten. Du vill 
byta med dina axelkompis, för att du hävdar att hens dator är större.

◦ Säg flera gånger högt ”Det här blir klart bästa berättelsen”.

◦ Titta ut genom fönstret och vinka fast ingen finns utanför. Gör detta till 
att någon klasskamrat kollar vem du vinkar till.

◦ Bli väldigt hemlig med din text för en stund. Ingen ska få se din text.

◦ Låtsas som att en fluga flyger omkring och stör.

◦ Var överdrivet optimistisk.

◦ Du kan bara hoppa om du ska någonstans i klassrummet.

◦ Gör ljudeffekter till din egen berättelse.



Hemliga uppdrag

- lärarens sida

◦ Skriv fem länder på tavlan som börjar på samma bokstav.

◦ Fråga din axelkompis om hur man stavar till muffelduffel och sedan låter 

du bli att skriva det.

◦ Påstå vid ett par tillfällen att din berättelse är ett mästerverk. 

◦ Backa till tavlan och hoppa tillbaka till din plats. Frågar någon om vad 

du gör, så säger du bara ”Jag övar på detta någon gång varje dag”.

◦ Skriv på tangentbordet med korsade armar och säg tyst till din 

axelkompis ”Det här är det bästa sättet att skriva på”.

◦ Du säger bara dina klasskompisars namn baklänges.

◦ Visa din axelkompis funktionen med att sudda det man skrivit och säg 

”Man lär sig nåt nytt varje dag”.

◦ Skratta till vid ett par tillfällen och säg ”Jag är så himla rolig”.



Kapitel 1 

- förvandlingen

◦ Du är en helt vanligt mellanstadieelev....till en 

början.

◦ Du kommer att på något sätt under en skoldag 

vara med om en förvandling, där du får 

superkrafter. Hur detta kommer att gå till 

bestämmer du själv.

◦ Du ska vara ensam när förvandlingen sker.

◦ Du kommer att på lite olika sätt märka att du 

har fått superkrafter.

◦ Du kommer naturligtvis reagera starkt på 

förändringen.

◦ Kapitlet slutar med att du är på väg hem från 

skolan.



Kapitel 1 
- hjälpfrågor

◦ Vem är du? (ge läsaren en bild om vem karaktären är)

◦ Vad är det du är rädd för?

◦ Hur börjar skoldagen?

◦ Vart är du när förvandlingen sker?

◦ Hur kommer det sig att du får superkrafter?

◦ Hur märker du att du fått superkrafter?

◦ Vilka superkrafter har du fått?

◦ Hur reagerar du när du märker att du fått superkrafter.

◦ Hur tar du dig hem?



Kapitel 2 

- räddningen

◦ På vägen hem ser du någon/några som 

behöver räddas.

◦ Vem eller vilka det är som behöver räddas 

bestämmer du själv.

◦ Du bestämmer också vad du räddar hen/dem 

från.

◦ Du använder på nåt sätt dina nya superkrafter 

i räddningen.

◦ Kapitlet slutar med att du till slut kommer 

hem.



Kapitel 2 
- hjälpfrågor

◦ Hur märker du att någon/några behöver hjälp?

◦ Vad är det som hänt?

◦ Hur räddar du hen/dem?

◦ Hur använder du dina nya superkrafter i räddningen?

◦ Märker den/de du räddar dina superkrafter? Hur är i så 

fall reaktionen?

◦ Hur känner du dig innan, under och efter räddningen? 

(använd många adjektiv)

◦ Hur tar du dig hem?



Reflektionspaus 
– del 1

◦ Hjulet kommer att välja någon som du kommer att dela din 
berättelse med.

◦ Du kommer också att få en berättelse delad till dig. 

◦ Läs genom berättelsen noggrant. 

◦ Ser du några stavfel, så rättar du dem.

◦ Finns det någon del som du inte förstår, fråga då vad hen 
menar.

◦ Skriv på tavlan vilken superkraft som finns med i berättelsen.

◦ Skriv en positiv kommentar. Längst upp till höger trycker du på 
”Kommentar”. Tryck på ”Ny”. Skriv din positiva kommentar. 
Tryck på ”Skicka”.

◦ Läs den kommentar som du fått.



Kapitel 3 

- telefonsamtalet

◦ Nu är du hemma och det ringer i din mobil. Det är 
en journalist som ringer.

◦ Journalisten jobbar på stadens största tidning.

◦ Journalisten har fått höra om din räddning och vill 
ställa några frågor till sin nyhetsartikel.

◦ Du vill inte att journalisten ska få veta att du har 
superkrafter. 

◦ Två av journalistens frågor är bestämda, men två 
frågor ska du hitta på själv.

◦ Dessa två frågor ska du svara på:

1. Vad hände egentligen?

2. Hur gick det till när du utförde räddningen?

◦ Samtalet ska skrivas som en dialog. Repetition om 
hur man skriver dialog finns i en egen PowerPoint.

◦ Kapitlet avslutas med att telefonsamtalet avslutas.



Kapitel 3 
- hjälpfrågor

◦ Vad gör du hemma när mobilen ringer?

◦ Vem är det som ringer?

◦ På vilken tidning jobbar journalisten?

◦ Vilka frågor ställer hen?

◦ Hur svarar du för att journalisten inte ska förstå att du har 

superkrafter?

◦ Hur avslutas samtalet?



Kapitel 4 
- nyhetsartikeln

◦ Medan du äter frukost dagen efter (lördag), 
får du syn på tidningsartikeln om händelsen 
från gårdagen.

◦ Du läser självklart artikeln.

◦ Du ska skriva artikeln i ditt dokument, som 
en artikel ska se ut. Detta ska finnas med:

◦ Rubrik

◦ Ingress (kort sammanfattning)

◦ Brödtext

◦ Signatur

◦ Kapitlet ska avslutas med att du äter klart 
din frukost.



Reflektionspaus 
– del 2

◦ Hjulet kommer återigen bestämma vilken klasskamrat 

som du ska dela din berättelse med.

◦ Du kommer också bli tilldelad en berättelse som du ska 

läsa noggrant.

◦ Ser du några ord som stavats fel, så skriver du dem rätt.

◦ Skriv på tavlan från vilken tidning journalisten kom ifrån.

◦ Tryck på ”Kommentar” och skriv tre ord som du tycker 

beskriver den berättelse som du nyss läst.

◦ Läs de tre ord som du fått.



Kapitel 5 

- maskeringen

◦ Du inser att du kan göra väldigt mycket bra 

med dina nya superkrafter. Men du vill 

absolut inte att någon ska veta att det är du 

som har dem.

◦ Du ska nu skapa en maskering 

(superhjältedräkt) som du kan ha när du 

använder dina superkrafter.

◦ Förklara så noggrant du kan hur denna 

dräkt ska se ut. 

◦ Förklara också hur du gör för att skapa 

dräkten.

◦ Du måste också komma på ett passande 

namn till dig, ett superhjältenamn.



Kapitel 5 
- hjälpfrågor

◦ Hur ska din dräkt se ut?

◦ Vilka färger?

◦ Vilket material?

◦ Har den några gadgets (tillbehör)?

◦ Hur gör du för att skapa dräkten?

◦ Hur kommer du fram till ditt superhjältenamn?

◦ Vad är ditt superhjältenamn?



Specialuppgift 
– följa en beskrivning

◦ Hjulet bestämmer vem du ska dela din berättelse med.

◦ Du kommer att få en berättelse och läsa om superhjältedräkten.

◦ Hämta ett A4-papper och rita/måla den superhjältedräkten som nyss blivit förklarad.

◦ Skriv också superhjältenamnet över eller under din bild. Gör så snyggt och detaljerat du bara 

kan.

◦ Ge bilden till ”ägaren” av superhjältedräkten som du ritat/målat. 

◦ Vi diskuterar tillsammans i klassen om ni tyckte att bilden överensstämde med det du hade 

tänkt? Om inte, varför gjorde den inte det, tror du?



Kapitel 6 

- mobbaren

◦ Det finns en supermobbare på din skola. 
Hen brukar vara på dig och din bästa 
kompis ofta.

◦ Supermobbaren har ett särskilt smeknamn.

◦ Denna måndag i skolan är supermobbaren 
riktigt otrevlig mot dig och din bästa 
kompis.

◦ Du bestämmer dig för att skrämma hen 
ordentligt. Du kommer att göra det som 
den superhjälte som du blivit.

◦ Supermobbaren reagerar starkt på det sätt 
du skrämmer hen på.

◦ Ni kommer att märka skillnaden på 
supermobbaren redan samma dag.

◦ Kapitlet slutar med att du hittar en mystisk 
lapp någonstans, där det finns misstankar 
om att brott kommer att ske.



Kapitel 6 
- hjälpfrågor

◦ Vem är mobbaren? 

◦ Vad kallas mobbaren för? 

◦ Vad är det för saker som supermobbaren brukar hitta på 

för nåt?

◦ Vad gör du för att skrämma supermobbaren?

◦ Hur reagerar hen?

◦ Hur märker ni av resten av dagen att supermobbaren 

förändrats?

◦ Var hittar du lappen?

◦ Vad står det på lappen?



Reflektionspaus 
– del 3

◦ Den här gången delar du din berättelse med din 

axelkompis.

◦ Läs igenom hela berättelsen noggrant.

◦ Gör ändringar vid eventuella stavfel.

◦ Skriv på tavlan vad berättelsens supermobbare kallas för.

◦ Berätta två positiva saker om berättelsen för din 

axelkompis.

◦ Lyssna på det din axelkompis berättar för dig.



Kapitel 7 

- brottet

◦ Du har bestämd dig för att det misstänkta 

brottet inte ska få ske.

◦ Du ser till så att 

brottslingen/brottslingarna inte klarar av 

genomföra brottet.

◦ Du ser till att brottslingen/brottslingarna 

med bevis hamnar hos polisen.

◦ Polisen förklarar att 

brottslingen/brottslingarna har ett 

skurknamn som passar för det brott hen/de 

tänkt utföra.

◦ Du använder dig av dina superkrafter för 

att lösa det hela.

◦ Kapitlet avslutas med att du tar dig snabbt 

från polisstationen.



Kapitel 7 
- hjälpfrågor

◦ Vad är det för brott som du försöker att avbryta?

◦ Vem/vilka är brottslingen/brottslingarna?

◦ Hur löser du det? 

◦ Vilka superkrafter använder du?

◦ Vilka bevis ger du polisen?

◦ Vad kallar polisen brottslingen/brottslingarna för?

◦ Varför måste du snabbt lämna polisstationen?



Kapitel 8 

- avslöjandet

◦ Någon eller några kommer på nät sätt på 

att det är du som är superhjälten.

◦ Din bästa kompis reagerar på detta 

avslöjande.

◦ Hela skolan får till slut reda på vem du är 

och vad du kan.

◦ Du bestämmer helt och hållet hur denna 

superhjälte-berättelse kommer att sluta.



Kapitel 8 
- hjälpfrågor

◦ Vem/vilka upptäcker att du är en superhjälte?

◦ Hur upptäcker hen/dem det?

◦ Hur reagerar din bästa kompis?

◦ Hur kommer ryktet fram till hela skolan?

◦ Hur reagerar skolan?

◦ Hur slutar din superhjälteberättelse



Efterarbete 
- redigering

◦ Läs igenom din egen berättelse noggrant.

◦ Du ska tänka på:

◦ Stavning

◦ Grammatik

◦ Styckesindelning

◦ Att allt ser likadant ut (förutom tidningsartikeln och lappen)

◦ Finns det en röd tråd? (går det att hänga med i storyn?)



Framsidan

◦ Skapa en framsida till din berättelse.

◦ Du kan göra den på datorn eller rita/måla den för hand.

◦ Detta ska finnas med:

◦ Titel (namnet på din superhjälte)

◦ Författarens namn

◦ Passande utseende till storyn



Om du har tid över

◦ Nu när du är klar med skrivprojektet är det dags för en superhjälteutmaning.

◦ Använd QR-koden eller länken för att komma till Wordwall.

◦ Matcha rätt bild med rätt namn på superhjälte så snabbt som möjligt. 

◦ Ditt första helt korrekta svar är ditt tävlingsbidrag.

◦ Den person som gör uppgiften snabbast får välja ett passande superhjältenamn.

◦ Det namnet kommer användas av mig i en hel vecka i klassrummet. Missar jag det någon gång 

och nämner elevens riktiga namn så måste jag göra två upphopp.

◦ https://wordwall.net/sv/resource/31402709

◦ Lycka till!

https://wordwall.net/sv/resource/31402709

