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Arbetsinstruktion till att skriva en berättelse om en person som 
levde på Medeltiden 

 Du ska skriva en berättelse som handlar om de saker som du har lärt 
dig under arbetet med medeltiden. I första kapitlet ska du berätta 
från din huvudkaraktär. I varje kapitel kommer du att få olika krav 
som du måste uppfylla. Varje kapitel ska vara minst 1 sida eller 20 
mmeningar. Tänk på att använda många adjektiv, för att få en så 
målande beskrivning som möjligt!  

 

Medeltidsberättelse Kap 1 

Kapitel 1 ska innehålla en personbeskrivning av huvudpersonen  

• Är huvudpersonen en pojke eller flicka? 

 • Vad heter huvudpersonen? •  

Hur gammal är huvudpersonen ? 

• Har huvudpersonen någon familj? •  

Vilket stånd tillhör huvudpersonen?  

Kapitel ett ska även innehålla en miljöbeskrivning 

 • Var bor huvudpersonen ? 

• Hur bor huvudpersonen? •  

Hur ser det ut runtomkring? 
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Medeltidsberättelse Kapitel 2 

Kapitel två ska innehålla ett problem 

 • Vad är det som händer? tex någon i familjen blir bortrövad, det 
blir krig, pesten kommer, staden brinner ner, missväxt osv.  

Om huvudpersonen träffar nya karaktärer måste du beskriva dessa.  

Obs! Du ska inte lösa problemet i detta kapitel. 

 

Medeltidsberättelse Kapitel 3 

Kapitel 3 ska innehålla en förflyttning tex om huvudpersonen är en 
bonde måste han/hon ta sig in i stan för att lösa sitt problem, eller 
om det är en adelsman måste han/hon ge sig ut i krig.   

Beskriv varför de måste lämna sitt ställe.  

Vad händer på vägen till det nya stället? 

 Hur ser det ut på det nya stället?  

Vilka människor träffar de där? 
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Medeltidsberättelse Kapitel 4 

Kapitel 4 ska innehålla en ny person som huvudpersonen ska ta hjälp 
av för att lösa problemet. 

 Vad heter den nya personen? 
 Är det en pojke eller flicka? 
 Hur gammal är personen? 
Hur träffas de? 
Vilken samhällsklass (adel, präst, borgare, bonde) tillhör personen. 
I kapitel 4 ska du också ha med en dialog. Personerna ska prata med 
varandra och du ska skriva med talsteck, byta rad när ny person 
pratar, markera med skiljetecken när en person pratat klart men 
innan meningen är slut. Såhär: 
-Hej, sa Ann.  
- Hej Ann, svarade Björn. 

 

 Medeltidsberättelse Kapitel 5 

Kapitel 5 ska innehålla lösningen på problemet. 
Hur får de reda på lösningen, är det tex någon som berättar det för 
huvudpersonen? 
Beskriv lösningen på problemet. 
Hur slutar historien; är det ett lyckligt slut, öppet slut, sorgligt slut 
eller ska din berättelse slut på ett annat sätt? 
	


