
Andra illustrerade berättelser  
Här är några tips på illustrerade berättelser och serier av olika 

författare. Kanske kan du få lite tips till din egen berättelse! 

 
 Kapten Klara i Rymden        Linda och Valentin  
       av Johan Wanloo              av Pierre Christin 

 
Legenden om Sally Jones      Jakten på WondLa 
          av Jakob Wegelius          av Tony DiTerlizzi 

Skrivartävling 
för åk 4-5

Vinn 500 kr  
+ böcker

Skapa en berättelse 
på temat ”Rymden”  
i text och bild på max  
    3 sidor (1,5       
         radavstånd, 
           Times New 
              Roman eller  
              motsvarande)  
                med minst 3  
                 bilder. 

 
               I serieform  
               eller som 
             en illustrerad  
            berättelse. 

 
 
 

Juryn består av Krumelurs styrelse 
 – barnbibliotekarier, litteraturvetare, litteraturpedagoger och skrivarledare (juryns beslut går ej att överklaga). 

Arrangör av tävlingen är Krumelur – föreningen för unga ord i norr, Umeå stadsbibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan.  
Frågor? Kontakta Anna Lindström, anna.lindstrom.2@umea.se, www.ungaordinorr.se

Prisutdelning sker 15/11 
      klockan 18:00 i sagorummet på 

Umeå stadsbibliotek i Väven. 
Författaren Jakob Wegelius delar ut 
priset till vinnaren och samtalar med 

Tobias Johansson om sina böcker. 
 

Alla är välkomna! 
         Det vinnande bidraget kommer 
också att publiceras på Föreningen 

Krumelurs hemsida och minabibliotek.se. 

Skicka ditt bidrag senast 27/10 2017 till: 
anna.lindstrom.2@umea.se eller 

Anna Lindström, Umeå stadsbibliotek/ 
Bokbussen, 901 78 Umeå



Din berättelse  

Börja med att fundera på vilka olika slags rymdinslag du 
kan tänka dig. Skriv ner alla du kan komma på. Det kan 
innebära till exempel en rymdresa, ett rymdkrig, möte 

med utomjordingar, befolka en ny planet och så vidare.  

Plats 
Var ska berättelsen utspelas? Finns det en eller flera 

platser i berättelsen? Hur ser det ut på platsen där 

historien börjar?  
Personer  
Vem, vad eller vilka är berättelsens huvudperson(er)?  
Vilka andra personer finns med i berättelsen, och varför?  
Vilken relation har de till huvudpersonen och till 

varandra?  
Vad är rymdinslaget?Vilka känner till det?  
Vilka känner inte till det? 

Handling  

För att få igång berättelsen är det bra om det händer 
något tidigt i berättelsen. Du kan låta dina huvudpersoner 
stöta på en förändring som gör att berättelsen kommer 
igång. Låt det gärna ha en koppling till rymden.  

Hur ska problemet lösas eller uppdraget utföras, eller hur 
påverkas personen av det den hittar eller den förändring 
som sker?  

Det är effektivt att låta dina huvudpersoner stöta på 
motgångar. Låt till exempel något eller någon i berättelsen 
försöka hindra dem att göra det de har tänkt. Lyckas det 
eller inte, och hur påverkar det personerna och platsen?  

Inspiration och tips 
Bok: Skriv om och om igen av Ylva Karlsson och Katarina Kuick. 

Serieskola på Internet: 
http://www.barnensbibliotek.se/Skriv/Serieskola/tabid/840/Default.aspx  

Gratis serierutor att ladda ner och skriva ut: 
https://www.printablepaper.net/category/comics


