
 

Beskriv din huvudperson: 
Hur ser den ut?  tex: hårfärg, stor/liten, smal/tjock, ögonfärg, kille/tjej, barn/ungdon/vuxen/gammal, 

djur/människa/fantasivarelse, päls, klor, horn, antenner, svans, fräknar  

Har den något på sig?  tex: glasögon, kläder, accessoarer, rustning, rymddräkt,  

Vad har den för personlighet?   tex: hjälpsam, snäll, elak, klok, nyfiken, uppfinningsrik, finurlig 

Har den någon förmåga?  tex: trollkunnig, flyga, superstark, supersmart, tankekraft 

Hur känner sig huvudpersonen?  tex: glad, ledsen, arg, orolig, blyg, rädd, sorgsen 

Vad gör huvudpersonen?  tex: bakar, städar, flyger, är på ett äventyr, upptäcktsresande, uppfinner, 

läser, bygger 

Beskriv miljön där huvudpersonen befinner sig: 
Var är huvudpersonen?  tex: skogen, havet, stranden, skolan, hemma, i en koja, på landet, utomlands, 

på en öde ö 

Vad hör man där?  tex: fåglar som kvittrar, vinden som viner, maskiner, buller, tystnad, barn som 

gråter/skrattar/leker, prassel, fotsteg, kedjor som rasslar, golvbrädor som knarrar,  

Vad ser man där?   tex: väggar/golv/tak, träd, vågor, berg, hus, en grotta, ett köpcentrum, djur, barn 

som leker, snö som faller,  

Hur luktar det där?  tex: saltvatten, sommar, blommor, blöta löv, sand, hö, nybakta bullar, stickigt, surt 

Vad är det för väder?   tex: blåsigt, dimma, soligt, molnigt, regnet det snöar 

Vad känner man där?  tex: det är kallt/varmt, hårt/mjukt under fötterna, fuktigt



Hur man kan börja sin berättelse: 
En gång för länge sedan fanns ett troll som hette...  
Långt bortom bergen låg en..  
På andra sidan havet finns ett..  
Högt ovan taken..  
I landet..  
En mörk kulen natt...  
Jag vaknade med ett ryck. Utanför ......  
Efter att ha rest med rymdskeppet i flera månader var vi äntligen framme!  
De var inlåsta i en jordkällare… 
Högt uppe bland bergen… 
Djupt inne i skogen…. 
Mitt ute på det stora havet…. 
Det var en tidig morgon… 
Det var sent på eftermiddagen… 
Sent på kvällen när…. 
Mitt namn är ….… Jag är……. år och bor på en ö i havet. Jag g jorde i alla fall det ända fram till den  
dagen då...  
Röklukten kom från ingenstans. Jag försökte lyssna efter varningsrop, men hörde inget. Plötsligt så….  
Det var en vacker natt. Månen kastade en vacker skugga över träden. Mossan var mjuk under mina  
fötter och...  
För en vecka sedan var jag så trött på den här staden. Sedan började allt, och här sitter jag nu… 

Hur du kan fortsätta: 
Plötsligt...  
Därefter...  
Dagen därpå...  
Sekunden senare...  
En stund senare...  
Efter ett litet tag… 
När det gått en stund så… 


