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Välkommen till vår gemensamma stafettberättelse! Tillsammans kommer vi att skapa en 

spännande berättelse som handlar om en resa (i tid och rum) av något slag. Eftersom vi skriver 

ett kapitel var vet vi ännu inte helt vad berättelsen kommer att handla om, men din klass 

kommer att få ett skrivuppdrag när ni skriver ert kapitel. Vi planerar att starta måndag 21 

september. 

 Strömstadstafetten finansieras av projektet ”Liv i språket, språk i livet”. En tanke med stafetten 

är att öka samarbetet mellan SVA-lärare, modersmålslärare och klasslärare.  

Texterna administreras av projektledare Sara Isaksson som publicerar texten på en blogg. Som 

lärare får du ett schema där du kan se vilken dag din klass ska skriva fortsättningen på 

berättelsen. Om ni får förhinder byter du skrivardag med någon annan skrivarklass och 

administrerar bytet själv, ex. inom egen skola. Det är bra om din klass följer berättelsen på 

bloggen ( www.stromstadstafetten.wordpress.com) , så ni är uppdaterade och kan fortsätta på 

den. Vi tror också på att bloggens interaktiva möjligheter skapar intresse och engagemang, 

eftersom läsaren kan kommentera händelserna. 

Varje kapitel innehåller max 300 ord. När ni skrivit ert kapitel mailar ni det till Sara Isaksson 

som för in det på bloggen sara.isaksson@stromstad.se, senast kl. 17:00 samma dag. 

 Inför varje kapitel presenteras klassen och uppdraget ni fått kort. Tänk alltså på att skriva några 

rader om klassen och uppdraget och bifoga det med berättelsen när ni mailar till Sara. 

Författarporträttet bör innehålla vad klassen heter och hur många som ingår, era gemensamma 

intressen och något ni är bra på. Er text publiceras följande dag direkt på morgonen (kl.07:00) 

tillsammans med ert korta författarporträtt. Då är det upp till nästa klass att ta vid. 

Nu sätter vi igång… 

Det första och sista kapitlet skrivs av en gästförfattare. 

Förbered klassen genom att tala om vad en stafett innebär. I detta fall kommer en berättelse 

skapas genom att en klass skriver ett kapitel som publiceras och en ny klass tar vid och skriver 

fortsättningen. 

Presentera bloggen och berätta om dess interaktiva fördelar. Prata om att vi skriver trevliga 

saker till varandra på bloggen. Det man kan säga direkt till en annan människa kan man 

troligtvis också skriva på bloggen. Det är väldigt kul och motiverande att få kommentarer på den 

text klassen skapat. 

Det är också kul om ni inför dagens text presenterar författarna (klassen) som skrivit. Att ha 

tydliga sändare och mottagare skapar större skrivarlust, tror vi och dessutom skapar det en 

starkare vi-känsla bland strömstadseleverna. För att berättelsen ska hänga ihop behöver varje 

klass följa med i berättelsens alla kapitel. 

 

 

http://www.stromstadstafetten.wordpress.com/
mailto:sara.isaksson@stromstad.se


 

Ta er gärna god tid till att läsa de andra klassernas texter. Här kan ni få god träning i att jobba 

med lässtrategier. Ställ er frågor som:  

Vad har hänt hittills?  

Vad tror vi kommer att hända?  

Vad skulle vi ha skrivit idag om det var vår tur att skriva? 

 Vilka lösa trådar finns i berättelsen som vi behöver plocka upp?  

Vad tycker vi om dagens kapitel? Vilka var dagens ”guldkorn”?’ 

 

Ett skrivtips från Astrid Lindgren är fiskmetoden: början av texten biter tag, höjdpunkten ligger i 

mitten av berättelsen och slutet avslutas med en snärt. 

Tänk vidare på tydlig person/miljö beskrivning så texten blir levande. Det är också ett utmärkt 

tillfälle att träna sambandsord, tempus, pronomen, substantiv, verb och adjektiv. 

Se det här som tips, det allra viktigaste är att det ska bli kul. 

Berätta vad du heter och vilken klass/grupp och skola du ansvarar för. 

Har du funderingar/frågor så kan du gå in och titta på vår blogg: 

www.stromstadstafetten.wordpress.com 

 

  

 

Med hopp om en skojig och språklig stafett. 

 

Språkutvecklargruppen! 
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