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1. BREVEN TILL KLASSEN  

DE TRE ÖARNA   Universitetet       februari 2019                          Brev 1 

Hej på er! 

Här kommer en hälsning från professor och upptäcktsresande Amarozoj von Zoologicus. Jag älskar äventyr och 

är nyfiken på alla möjliga nya saker och upptäckter. Jag forskar framförallt i naturfenomen av olika slag men 

också i bokstävernas och texternas fantastiska värld. Det finns så mycket intressant att upptäcka!  På sistone 

har jag varit på forskningsuppdrag ut till havs och där, där fick jag med mitt forskarteam syn på någonting som 

väckte stort intresse, någonting grönt, någonting rött och randigt, någonting mystiskt... 

Månne ni skulle vilja få veta mera? 

Okej! Då ska ni få höra vad vi fick syn på... 

Vi var alltså ute till havs. Solen sken och vågorna kluckade lekfullt mot båtens skrov. Ovanför, på den klarblå 

himlen seglade havstrutar och fisktärnor på uppvindarna. Kanske de väntade på att få mat? Vi var på väg till en 

stor ö där bl.a. Eskalopen, Lummalín, En Annan och Kakakerna bor. Plötsligt, mitt i ingenting reste sig tre 

mörka landsilhuetter vid horisonten. ”Land i sikte!” ropade en av mina assistenter. Det var märkligt, för enligt 

sjökortet borde det inte ha funnits land på området. Men där låg de, tre överraskningsöar. Öarna låg nära 

varandra. Vi tog i land på varje ö i tur och ordning och började se oss omkring till fots och med hjälp av 

drönare. Väldigt fort kunde vi konstatera att fast öarna var närbelägna så var de helt olika till sin natur.  

Den första ön som liknade bokstaven G hade böljande gröna ängar med högt gräs, olika gula och gredelina 

blommor, gyttjepölar samt större och mindre gölar med glittrande vatten och högt ag. Mitt på ön, på en hög 

kulle växte en enorm gran, en ormgran (Picea abies f. Virgata).  På ön fanns också flera spännande grottor i de 

gråa, gamla granitbergen.  

Den andra ön, den hade höga, röda, randiga berg, en rullstensås och en ravin där man kunde hitta rubiner.  Ön 

var mycket kuperad och man måste vara bra på att klättra om man skulle ta sig fram på den. I mitten av ön 

fanns en äng där det växte de allra underbaraste rosor som man kunde tänka sig i alla möjliga röda nyanser 

klarröd, purpurröd, ljusröd, cerisröd, karminröd, cinnoberröd mm. Uppifrån sett liknade ön bokstaven R.  

Den tredje ön var helt annorlunda än de två andra. Det var en riktigt mystisk ö, nästan magisk för det kunde 

hända märkliga saker på ön.  Där fanns en stor mörkgrön myr där det doftade getpors och tall.  Runt myren 

växte en tät skog med Vaccinium myrtillus på marken och blommor med en magnifik nyans av magenta. Här 

och där låg mossbelupna stenbumlingar. I ena ändan av ön fanns ett vitt berg av marmor som glittrade i 

solskenet och i den andra ändan av ön ett mörkt berg som skiftade i mörkblått och blåsvart. Ön var 3 mil lång 

och 5 mil bred. Öns geografiska form påminde om bokstaven M.    

Såhär långt har mitt forskarteam kunnat ta reda på om öarna. Vi vet inte ännu vad öarna heter. Nu skulle jag 

och mitt forskarteam behöva få hjälp med kartritning och med mera beskrivningar om öarna. Jag bjuder in er i 

åk 1-2 till mitt forskarteam och hoppas på att ni kan bidra med både kartor och öbeskrivningar till oss. Vi håller 

kontakt på distans med bilder, texter o.s.v. 

Jag hoppas på att få höra från er snart! 

Med nyfikna forskarhälsningar 

Amarozoj von Zoologicus                                                                

professor och upptäcktsresande 

 

 

 

 Vi forskar och                                              

  upptäcker! 
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Hejsan alla kryptozoologer i åk 1-2! 

 

Tack för era kartor och vilka fina namn ni hittat på åt öarna! Nu blir det lättare att hålla reda på vilka öar vi 

talar om. Och jag och min kollega, Orthografos af Philologos blev mycket glada när vi fick höra att ni fått i 

uppgift av er lärare att ”forska” i ords betydelser.  Kan ni ge några exempel från varje grupp vad ni lärt er för 

ord?         

Ni minns kanske att jag i mitt förra brev berättade om att vi på vår forskningsexpedition var på väg till en stor 

ö, en ö som ligger långt från de tre öarna. På den stora ön lever märkliga djur såsom Eskalopen, Lummalín, En 

Annan, Kakakerna mfl . Ulf Stark och Linda Bondestam har bekantat sig med dem. De har skrivit en bok som 

handlar om dessa djur:  Eskalopen, Lummalín, En Annan, Kakakerna, Bipolaren, Nomadinen, Klumpantropus, 

Gulalan, Bombomen, Doranen, Celansetten, Daglingen, Väntansdjuren,  Enstöringen, Smygeln, Äggdjuret, 

Fågel Fri, Vadfisken, Sssch, Havsgiganten, Krakanen, Quinellan, Gnejset, Ide-djuret, Hoppeligen och 

Skuggdjuret. Boken heter ”Djur som ingen sett utom vi”. 

 

 Jag rekommenderar varmt att ni bekantar er med dessa spännande djur!  Jag skickar forskningsfrågor till er 

som ni skall arbeta med i era grupper. Fråga efter Ulfs och Lindas bok av er lärare. Lycka till! 

 

 

 

 

 

Med nyfikna forskarhälsningar 

Amarozoj von Zoologicus                                                                

professor och upptäcktsresande 

 

 

PS. Ta reda på vad en kryptozoolog är! DS. 

 

 

 

 

 Vi forskar och                                              

  upptäcker! 



Forskningsuppgifter i anslutning till boken ”Djur som ingen sett utom vi”   

av Ulf Stark&Linda Bondestam 

 

Bläddra och läs i boken.  

1. Vilka färger finns i boken? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2.  Vilka djur kan flyga? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Vilka djur har en tydlig päls? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. Vilka djur lever i vattnet? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Leta fram ”Väntansdjuren”. Vad väntar de på? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. Vad är ”Krakanen” jättebra på? 

___________________________________________________________________________________ 

7. Varför heter ”Daglingen” just ”Dagling”? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

8. Vad beundrar ”Doranen” så den glömmer att äta? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Hur känner sig ”Bipolaren” 

a) på hösten? __________________________________________________________________ 

b) på våren? ___________________________________________________________________ 

 



10. Djuren kan uttrycka känslor. Vilka djur passar in på följande känslor? 

GLAD__________________________________          RÄDD__________________________________  

LEDSEN________________________________           NYFIKEN________________________________  

ARG___________________________________           FÖRNÖJSAM_____________________________  

LYCKLIG________________________________           TRÖTT__________________________________  

STOLT__________________________________          ENSAM_________________________________  

FÖRVÅNAD_______________________________       SKYGG__________________________________ 

LUGN___________________________________        HUNGRIG________________________________ 

 

11. Välj ett eller två favoritdjur från boken. Varför valde du just detta eller dessa djur? 

Mitt namn: ___________________________ Favoritdjur: _____________________________________ 

Motivera ditt svar: ____________________________________________________________________ 

Mitt namn: ___________________________ Favoritdjur: _____________________________________ 

Motivera ditt svar: ____________________________________________________________________ 

 

12. Om du skulle vara ett av bokens djur, vilket djur skulle du vara? Varför? 

Mitt namn: __________________________  = Djur: ___________________________________________ 

Motivera ditt svar: ______________________________________________________________________ 

Mitt namn: __________________________ =  Djur: ___________________________________________ 

Motivera ditt svar: ______________________________________________________________________ 

 

13. Har något djur ”superkrafter”? Hurdana krafter? Diskutera! 

 14. Skulle något djur kunna hittas i Finland? Var? Hur skulle det göra för att klara sig i ur och skur? Diskutera! 

15. Hitta på en egen fråga om något av djuren. Låt ett annat arbetspar svara på frågan. 

______________________________________________________________________________________
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Hej på er! 

 

Hoppas att det gick bra med forskaruppgifterna! Hittade ni något favoritdjur och var det något djur som ni blev 

förvånade över? 

Visste ni att det finns fler djur som ingen sett förutom vi och vet ni var? Jo, de finns på land, i luften, i marken, i 

håligheter och under havsytan på de tre öarna. De har dessvärre inget namn ännu utan håller på att skapas. 

Här kommer nu följande uppgift. 

Nu ska ni få berätta åt mig vilka djur som lever på de tre öarna. Jag fick höra att Linda Bondestam kommer att 

komma på besök till er klass som sakkunnig och tillsammans med henne ska ni få hitta på och skapa djur som 

ingen ännu sett och börja jobba på egna faktaböcker om djuren. 

Ni ska hitta på namn åt djuren och berätta olika fakta om dem t.ex. hur de ser ut, vad de äter, var de bor, hur 

deras bon ser ut, hur de förökar sig, är de däggdjur eller fåglar, fiskar, kräldjur, insekter, spindeldjur eller något 

annat, vad har de för specialiteter, hurudant läte de har, hur beter de sig. Jag tror att ni kommer att ha riktigt 

skojiga skaparstunder tillsammans med Linda. 

Jag väntar med spänning på att få höra om alla nya djur ni skapat som lever på de tre öarna.  

 

 

 

Med nyfikna forskarhälsningar 

Amarozoj von Zoologicus                                                                        

professor och upptäcktsresande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi forskar och 

                              upptäcker! 
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Hej på er kryptozoologer i åk 1-2! 

Hoppas att ni har det bra! Det har gått nästan två veckor sen jag sist hörde av mig så det har hunnit hända en 

hel del.  I förra brevet fick ni i uppgift att skapa nya intressanta djur till de tre öarna tillsammans med 

bildkonstnären och kryptozoologen Linda Bondestam och jag har fått höra att ni hade en lyckad verkstad med 

henne. Nu lär det finnas 15 nya spännande djur som flyttat in på och i närheten av öarna. Vad roligt att få veta!  

Jag har också fått namnen på dem och information om på vilken ö respektive djur bor på. Det var ena kluriga 

namn djuren har, inte så lätta att komma ihåg eller? Jag skulle föreslå åt er att ni hittar på smeknamn till era 

djur, något som liknar det officiella namnet och som går behändigt att uttala. 

 

 

 

 

 

 

 

Sen har jag också fått höra att ni har skrivit färgranna faktaböcker om era djur.  Då är ni säkert beredda på att 

presentera era djur för varandra. Skriv en faktatext om era djur först på papper och sen skriver ni rent texten 

på dator. Läs varandras texter. Ge kommentarer åt varandra (t.ex. två stjärnor och en önskan) så att ni kan 

utveckla era texter. Kontrollera att ni har kommit ihåg stor bokstav i början på meningarna.  

Gör sedan en gissningslek eller frågesport om era djur. Alla skriver fem tips om sitt djur utan att nämna 

namnet på det (5 p, 4 p, 3 p, 2 p, 1 p:s tips). Sen drar ni lott om tipsen, läser upp dem och gissar vilket djur det 

handlar om. Anteckna vid vilket poängtips ni kommit på vilket djur det är frågan om och räkna till sist ihop era 

slutpoäng. 

Ett uppdrag till ska jag ge er. Vet ni vad poesi är? Jo, det handlar om att leka med orden, att skriva en kort liten 

text om något tema, en tanke, en sak. Poesi är att skriva poem, dikter som kan ha rimord eller inte, kan bestå 

av meningar eller bara ord, har ett versmått, en rytm. Här är en dikt om ett djur som jag upptäckte på den 

stora ön. Det var ett litet djur som jag inte ännu vet så mycket mer om än det som står i dikten.  

Dikt om djuret Mäspahär  
 
Mäspahären, 
den bara lär och lär 
både utan- och innantill, 
här och där. 
 
Varje dag den ville 
veta mera, 
forska och studera 
så den satte sig ner och grävde i lera. 
 

 
 

 

Rico-Rio ön 

ARILULIANA   

SUSLUNKIA  

SAACHI GNURF    

OSHAN KALANI  

RANUGA YL    

 

Mystiska Messiön 

KANCHANA KI-RI-ÖÄ   

AFOLABI AFUBA     

EFFE DIKELEDIDA   

NALINI NOOR      

AEIA GRUFFKRAFF  

 

F.E.V.A.J ön 

GAURIKA KRIINK   

KT KRRITKIKRUTT   

HETUWA SINHALA   

RANI RISHIKA   

JAGRUTI KRUTT  

 



Skillnaden mellan prosa, som är en berättelse och poesi som är en kort, poetiskt skriven text kan ni höra här: 

Ser ni, gossar, om jag säger så här: Jag stiger upp klockan åtta och tvättar mig och dricker kaffe, så är det 
prosa. Men om jag säger så här: Klockan åtta stiger jag opp, tvättar min kropp och dricker kaffe med dopp, 
då är det poesi. 

Svensk blandning, 1981 (Wikipedia, sökord: ”poesi”) 

 

 

Dikter kan läsas men framförallt reciteras,  deklameras (= läsas upp) på ett speciellt sätt med betoningar, 

pauser och eftertanke. Dikter är bra att lära sig utantill för då kan man recitera dem på ett ledigt och 

publikvänligt sätt med känsla. Och så kan man ju alltid lära sig nya ord på köpet! Nu ger jag er i uppgift att 

skriva en dikt om era djur och om öarna. Så här kan ni göra: Titta på ert djur. Skriv upp under varandra fem ord 

som ni kommer att tänka på när ni ser på djuret. Skriv sedan meningar i vilka era associationsord ingår och vips 

har ni skrivit ihop en dikt. Lycka till! 

 

 

 

 

Jag hoppas på att snart få höra mera om era faktapresentationer, tipsfrågor och dikter om djuren. 

Många goda skrivarstunder önskar jag er! 

 

 

 

 

Med nyfikna forskarhälsningar                                            

Amarozoj von Zoologicus                                                                        

professor och upptäcktsresande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi  forskar och   

  upptäcker! 
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Handskrivet brev med uppdrag att måla impressionistiskt. 

 

 

Enligt uppdrag i brevet 

                                   

”Impressionistiska”  bilder med temat  ”Öarna i dimma” av elever i åk 1-2 
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Hej på er mina bästa kryptozoologer i åk 1-2! 

 

Jag hoppas att ni fick mitt förra brev som blev skrivet i all hast på båten ”Miranda”. Det var en så fin upplevelse 

att få se de tre öarna komma fram ur diset  eller sjöröken den där dagen jag berättade om för er, ett minne för 

livet.  Här är två exempel på målningar av landskap i dimma som jag tycker att är fina. Kolla ljuset, spegling! 

Den första bilden är av Claude Monet (Parlamentshuset i London, 1904) och den andra av 

®Elinacious/Dreamstime.com. 

         

 

Hann ni måla era egna impressionistiska bilder av öarna i dimma? Hur lyckades ni? 

Läsåret börjar gå mot sitt slut. Ni har säkert under det gångna året gjort en massa och lärt er en hel del. Ni var 

visst till en naturskola också och träffade humlan Henrietta där? Då vet ni säkert hur viktiga humlorna är i 

naturen.  Jag har på känn att ni börjar vara små experter på både verkliga och kryptozoologiska djur. 

Kryptozoologi betyder ju som ni vet läran om dolda eller okända djur. 

 

     Här är ett intressant kryptozoologiskt djur som jag på sistone har börjat 

forska mera om. Jag har varit på besök  på Nya Zeeland, på södra ön, och där har detta djur beskrivits som en 

”Waitoreke” (eller Waitoreki, Waitorete). Den antas vara en blandning av utter, bäver och säl men ingen har 

hittills med säkerhet kunnat bevisa djurets existens. Maorifolket berättar att de i forntiden har haft Waitoreke 

som sällskapsdjur. 



 

Men tillbaka till er, mina bästa kryptozoologer. Jag har fått höra att ni har varit flitiga med att skriva olika typer 

av texter om de tre öarna och om djuren som ingen före er kände till att fanns på dessa öar. Ni har haft 

berättarverkstad och har både läst och lyssnat på texter som ni skapat.  Ni har också ritat och målat bilder. Det 

låter jätteintressant! Nu ger jag er i uppdrag att sammanställa alla era texter och bilder till en bok så att ni alla 

får en egen bok som handlar om just den ö och det djur som ni personligen ”forskat” om. Till sist ska ni 

utvärdera ert arbete och fundera på hur ni lyckats uppnå era mål och vad ni lärt er när ni arbetat med olika 

texter och bilder. Ni kunde ju ta och skicka era dikter till kryptozoologen, konstnären och författaren Linda 

Bondestam och till bibliotekarien Charlotta Panzera. De skulle säkert uppskatta dem. Ställ också ut en del av 

era arbeten så att de andra i er skola får se vad ni hållit på med och varför inte till vårfesten ni visst ska ha sista 

veckan på skolåret? Och, be er lärare skriva en sammanställning (en blogg) på ert ö-projekt så att vi här på 

Universitetet också får veta vilket fint arbete ni gjort. 

Nu är det dags att säga adjö och avsluta vårt samarbete för denna gång. Det har varit roligt att få följa med på 

avstånd ert arbete och vad ni forskat fram om alla de djur som ingen vetat om förutom vi. Jag hoppas att ni har 

haft och fått mera läs- och skriviver under arbetets gång! Tack ska ni ha, det gjorde ni bra! 

Jag önskar er ett skönt och välförtjänt sommarlov och många goda läs- och skrivarstunder även i framtiden! 

Kanske vi hörs igen någon gång och upptäcker nya spännande saker? 

 

 

 

 

Med nyfikna forskarhälsningar                                                                       

Amarozoj von Zoologicus                                                                        

professor och upptäcktsresande 

 

PS. Orthografos af Philologos hälsar också till er och hoppas att ni lärt er många nya intressanta ord. .DS. 

PPS. Jag var just i kontakt med min kollega som arbetar med växter och nu fick vi en ny fantastisk forskaridé 

som ni kanske kunde vara med och arbeta kring, men mer om den en annan gång. DS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi  forskar och upptäcker! 



2. KARTOR ÖVER ÖARNA  

UPPDRAG 1 

Läs igenom texten och leta fram alla ord som ni inte vet vad de betyder. Skriv upp dem och ta reda på 

tillsammans betydelsen. 

 

”Den första ön som liknade bokstaven G hade böljande gröna ängar med 

högt gräs, olika gula och gredelina blommor, gyttjepölar samt större och 

mindre gölar med glittrande vatten och högt ag. Mitt på ön, på en hög kulle 

växte en enorm gran, en ormgran (Picea abies f. Virgata).  På ön fanns också 

flera spännande grottor i de gråa, gamla granitbergen. ” 

 

______________________ = _________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = _________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

 

 

Hitta på ett namn på ön. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Rita en karta över ön.   Använd karttecken.   Beskriv muntligt  ön för varandra.   

 

 

 



UPPDRAG 1 

Läs igenom texten och leta fram alla ord som ni inte vet vad de betyder. Skriv upp dem och ta reda på 

tillsammans  betydelsen. 

 

”Den andra ön, den hade höga, röda, randiga berg, en rullstensås och en 

ravin där man kunde hitta rubiner. Ön var mycket kuperad och man måste 

vara bra på att klättra om man skulle ta sig fram på den. I mitten av ön 

fanns en äng där det växte de allra underbaraste rosor som man kunde 

tänka sig i alla möjliga röda nyanser klarröd, purpurröd, ljusröd, cerisröd, 

karminröd, cinnoberröd mm. Uppifrån sett liknade ön bokstaven R. ” 

 

______________________ = _________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = _________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

 

Hitta på ett namn på ön. 

__________________________________________________ 

                                                                                                                                           

Rita en karta över ön. Använd karttecken. Beskriv muntligt ön för varandra. 

 

 

 

 

 



UPPDRAG 1 

Läs igenom texten och leta fram alla ord som ni inte vet vad de betyder. Skriv upp dem och ta reda på 

tillsammans  betydelsen. 

 

”Den tredje ön var helt annorlunda än de två andra. Det var en riktigt mystisk ö, nästan 

magisk för det kunde hända märkliga saker på ön.  Där fanns en stor mörkgrön myr där 

det doftade getpors och tall.  Runt myren växte en tät skog med Vaccinium myrtillus på 

marken och blommor med en magnifik nyans av magenta. Här och där låg 

mossbelupna stenbumlingar. I ena ändan av ön fanns ett vitt berg av marmor som 

glittrade i solskenet och i den andra ändan av ön ett mörkt berg som skiftade i 

mörkblått och blåsvart. Ön var 3 mil lång och 5 mil bred. Öns geografiska form 

påminde om bokstaven M. ”   

 

______________________ = _________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = _________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

______________________ = __________________________________________________________ 

 

 

Hitta på ett namn på ön. 

_____________________________________________________ 

                                                                                                          

Rita en karta över ön. Använd karttecken. Beskriv muntligt ön för varandra. 

 

 

   



Kartorna i färg 

 

      

F.E.V.A.J – ön   Rico Rio – ön Den mystiska Messiön 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. BILDER PÅ NÅGRA AV DJUREN PÅ DE TRE ÖARNA 

 

          

 

            

 

             

 

                    

 

 

 

 



 

 
4. FAKTATEXT OM DJUREN PÅ ÖN  två exempel (processkrivning: ursprunglig version skriven fritt  

 
                                     för hand i faktaboken och korrigerad version, skriven på dator till projektboken) 
 
 
Faktatext om OsHan Kalania 
 

Mitt djur heter OsHan Kalania. Den har mycke päls. Den tycker mycket om att leka och skoja. Den har två ben 

och långa antenner. Den är också jetteliten och den kan lägga  1-10 ägg. De är också väldigt söta. OsHan 
Kalania är en växtätare och den kan fixa blommor och andra växter att växa upp om de har döt.Den bor bland 

växterna och dess ägg har Cinnoberröd färg.OsHan Kalania sover på vintern och den är vaken på 

sommaren,våren och hösten.Den dricker alltid vatten från floden och från blad när det har regnat.Den är inte alls 

tung utan,den är lätt men väldigt skygg för människor.OsHan Kalania är liten som en finger-nagel.OsHan 
Kalanias ungar är små som ett frön.När den föder vill den inte bli störd för den är väldigt upptagen.Den har 

också massor av vänner så att den kan leka med  te.x kaniner,fåglar och andra djur.Den väger 10 gram som två 

papper.De har stora och söta ögon.Och om dem blir störda när de föder kan de bli jätteariga och kan börja och 
bita för de har jättejättevassa tänder.Dem kan till och med rymmas in mellan en mäniskas nagel.Och den bor på 

Rico-Rio ön.  

 

Faktatext om OsHan Kalania 

 

Mitt djur heter OsHan Kalania. Den har mycket päls. Den tycker mycket om att leka och skoja. Den har två ben 

och långa antenner. Den är också jätteliten och den kan lägga  1-10 ägg. De är också väldigt söta. OsHan 
Kalania är en växtätare och den kan fixa blommor och andra växter att växa upp om de har dött. Den bor bland 

växterna och dess ägg har cinnoberröd färg. OsHan Kalania sover på vintern och den är vaken på sommaren, 

våren och hösten. Den dricker alltid vatten från floden och från blad när det har regnat. Den är inte alls tung utan 
den är lätt men väldigt skygg för människor. OsHan Kalania är liten som en fingernagel. OsHan Kalanias ungar 

är små som ett frö. När den föder vill den inte bli störd för den är väldigt upptagen. Den har också massor av 

vänner så att den kan leka med t.ex. kaniner, fåglar och andra djur. Den väger 10 gram som två papper. De har 
stora och söta ögon. Och om de blir störda när de föder kan de bli jättearga och kan börja bita för de har 

jättejättevassa tänder. De kan till och med rymmas in mellan en mäniskas nagel. Och den bor på Rico-Rio ön.  

 

NN åk 2 
 

                                  Utdrag ur faktaboken 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Suslunkia 
 
Suslunkia 

är glitrig 

den har4ben 

och lever 
i kalla sidan av rico-rio ön 

den loter som en mäniska som 

skriker man kan höra den 
fron 51m och den är 30m logn och 14m hög och den leger2egg ien monad och den är mjuk 

och snell och den äter fiskar 
när vintern är på vegen läker 
ligär den och den äter smo djur och den är snel 
 
 
Suslunkia 
 
Suslunkia är glittrig. Den har 4 ben och lever på den kalla sidan av Rico-Rio ön. Den låter som en 
människa som skriker. Man kan höra den på 51meters avstånd och den är 30 m lång och 14 m hög. 
Den lägger 2 ägg i månaden och den är mjuk och snäll. Den äter fiskar. 
När vintern är på väg leker och ligger den. Den äter små djur och den är snäll. 
 
NN åk 1 
 
 
Jagruti krutt  

 

Djuret heter Jagruti krutt. Den är  

jätteliten och har alltid en rosett och en blomma i håret. Den älskar blommor och fjärilar. Den bor i en grön hage 
på F.E.V.A.J-ön. Ängen har olika gredelina blommor. Jagruti Krutt lägger 1-5 ägg. Den har ett blombo. Den 

väger 10 gram och den har 2 fingrar. 

 

Familjefakta 
Jagruti Krutt har 15 syskon och 15 bröder. Hon är äldsta barnet i familjen hon är 5 år och alla andra syskon är 3 

år. Mamma är 30 år och pappa är 33 år. 

 
NN åk 2 
 
 

Aeia Gruffkraff  
 

Ut sende:Den är vit och den kan flyga. Den är liten.Den är mjuk.Den är lek full ochden har stora 
ögon.Längd:20 cm. vikten: 0kg. äter:den är en växt ätare. ägg:den lägger noll ägg.Hög:20cm. 
Bor:Den bor i en grota. 
 
 
Aeia Gruffkraff 
 
Utseende: Den är vit och den kan flyga. Den är liten. Den är 
                  mjuk. Den är lekfull och den har stora ögon. 
Längd: 20 cm 
Vikt: 0 kg 
Föda: Den är en växtätare. 
Äggantal: Den lägger noll ägg. 
Boplats: Den bor i en grotta 
 
NN åk 2 



5. POESI 
 
Kombinationsdikt                                             (tips: Sarah, Vittra vid Gerdsken – www.lektion.se) 
 

Skriv en dikt med hjälp av orden i rutan. Sätt ihop ett ord från varje grupp på vilket sätt du vill. De 
bildar diktens första rad. 
 
Nästa rad hittar du på själv, men den ska anknyta, dvs. det ska finnas en koppling till första raden på 
något sätt.  
 
Första raderna i din kombinationsdikt skulle då kunna se ut så här: 
 
Ön ser mystisk ut 
men vi är modiga och går iland. 
 
Fortsätt på samma sätt, en rad med hjälp av orden i spalterna och en med en egen kommentar. Se till 
att dikten helst blir tio rader lång. 
 
 

substantiv verb adjektiv  

Ön glittrar mystisk 

Bergen känns mörkgrön 

Havet låter mjuk 

Skogen ser kallt 

Grottan är sträv 

Myren brusar hög 

Ravinen susar böljande 

Ängen smakar röd 

Blåbären lyser söt 

Stranden doftar varm 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 



 

Femstegsdikter eller Femrading 

 

 En femstegsdikt har alltid fem rader. Den skrivs på ett särskilt sätt.  

 

Rad 1: Namn på ett föremål (substantiv).                 Bilen 

Rad 2: Två ord som talar om hur det är (adjektiv).   smutsig, orange  

Rad 3: Tre ord som talar om vad det gör (verb).      rullar, skakar, brummar  

Rad 4: Fyra ord som talar om en känsla.                 Snart ska den skrotas  

Rad 5: En synonym till första ordet på rad 1.           Pärlan  

 

 
Uppgift: Skriv en egen femrading om ditt ö-djur 
 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
 
 
 
Uppgift:  Skriv en femrading tillsammans med ett par om er ö. 
 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dikter om ön        ”Kombinationsdikt” (alla har skrivit sin egen dikt i åk 1-2) 
 
 
 
Bästa ön 
 

Skogen känns kall  
men vi tältar ändå där. 
 

Stranden lyser röd 

och vi går och simma. 
 

Grottan doftar mystisk 

för att där bor en björn. 
 

Ön susar söt  
för att den är varm. 
 

Ängen smakar mjuk 

för att där bor en katt. 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
Den Mystiska Messiön                   
 
Ön glittrar mystiskt, 
det pirrar i magen. 
 

Skogen  låter kall, 
men det är roligt. 
 

Stranden är varm, 
och det är skönt. 
 

Bergen är höga, 
de ser fint ut. 
 

Myren doftar söt, 
och det är jättemystiskt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                    

 
Dikter om Rico-Rio ön 
 
Havet låter mjukt 
så man kan sova bättre. 
 
Ön har en varm grotta på 
den kalla  
sidan av ön så att man inte 
fryser ihjäl  
när man kommer dit. 
 
Skogen doftar söt 
när rosorna blommar ut. 
 
Ängen är varm 
för solen skiner på den. 
 
Blåbären smakar söta  
för de är så goda.  

 

Rico-Rio ön   
 

Havet låter mjukt, 
så kan man sova bättre. 
 

Ön har en varm grotta på 
kalla sidan av ön  
så att man fryser ihjäl i 
närheten. 
 
Skogen doftar söt 
när rosorna blommar ut. 
 
Ön glittrar mystisk 
när den lyser av solljuset. 
 
Blåbären smakar sött 
för att de är mjuka. 
 
Ängen susar varm 
för att den är fin av blommor. 
 
Bergen känns sträva 
för att de är hårda som 
rubiner. 
 
Skogen ser kall ut 
för att den är mörkgrön. 

 

Vår ö 
 
Skogen känns kall 
men vi tältar ändå där. 
 
Stranden lyser röd  
och vi går och simmar. 
 
Grottan doftar mystisk  
för att där bor en björn. 
 
Bergen är höga  
och vi klättrar dit. 
 
Blåbären smakar sött, 
jag älskar Rico-Rio ön! 
 

 

Mysigmöss ön 
 
Havet glittrar mystiskt 
vi går dit och titta. 
 
Ängen susar mörkgrönt  
och det ser jättefint ut. 
 
Blåbären doftar sött  
för det är goda. 
 
Stranden ser kall ut. 
Se nu!  
 
Grottan är hög, 
vi klättrar dit. 
 
Ön känns varm, 
vi kan vara hit. 

 



 
Rico-Rio ön 
 
Havet glittrar mystiskt, 
vi går och tittar. 
 

Ängen susar mörkgrön 
och det ser fint ut.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIKTER OM DJUREN OCH ÖARNA     åk 1-2        ”Femradingar” 
(ursprunglig version, bearbetad version)  några exempel 
 
Ariluliana    Ariluliana 

 

lång, orange,   lång, orange 

skriker, hoppar, arg  skriker, hoppar, förargar 
Snart är han arg.  Snart är han arg. 
Arkiula   Arkiula 
 

Rico-Rio ön  
 

kall ,varm  
blåser, stormar, snöar  
Ön är skrattig, gråtande. 
Riri. 

F.E.V.A.J – ön 
 
Bergen känns höga 
så att vi blir förvånade. 
 
Myren susar söt 
och det känns skönt. 
 
Grottan smakar sträv 

 

 

F.E.V.A.J - ön 
 
Ängen är böljande 
och doftar gott. 
 
Grottan är hög och mörk. 
 
Havet susar mjukt 
och ravinen låter mystisk. 
 
Bergen glittrar söta 
och stranden lyser röd. 
 
Blåbären smakar sött. 
 
Stranden är varm 
och myren är kall. 
 

 

F.E.V.A.J – öns dikt 
 
Ängen är böljande 
och doftar gott. 
 
Grottan är hög 
och mörk. 
 
Havet susar mjukt 
och ravinen låter mystisk. 
 
Bergen glittrar röda 
och stranden är varm. 
 
Blåbären smakar sött 
och myren är kall. 
 
Bergen känns mjuka 
så vi ligger ner och vilar.            

 

Rico-Rio ön 

 

Havet glittrar mystiskt, 

vi går dit och tittar. 

 

Ängen susar mörkgrön, 

det ser jättefint ut. 

 

Blåbären doftar söta, 

de är goda. 

 

Stranden ser kall ut 

och grottan är hög. 

 

Rubinerna lyser av 

magenta 

och jag känner mig varm. 

 

F.E.V.A.J – ön 

 
Ängen är böljande 
och doftar gott. 
 
Grottan är hög 
och mörk. 
 
Havet susar mjukt 
och ravinen låter mystisk. 
 
Stranden lyser röd 
och blåbären smakar sött. 
 
Stranden är varm 
och myren är kall. 
 
Bergen är mjuka 
och myren brusar högt. 

 



 

 

Nalini noor   Nalini noor 

 

Ren,blå   ren, blå 
Spelar violin, viftar med vingarna, spelar, viftar 

glitter, musik   Det är glitter, musik. 
Nalini   Nalini 
 

Aeia gruffgraff 
 

liten, vit, 
rullar, snurrar, flyger, 
Snart ska den lämnas. 
Gruff. 
 

Den Mystiska Messiön  Den Mystiska Messiön 

 

Lila och grön,  lila, grön 

Lever äter och växer,  lever, äter, växer 
Den är jättefärggrann gran, Den har jättefärggranna granar. 
Messi.   Messi 
 
 
Effe dikeledida  Effe dikeledida 

 
cool,färggrann  cool, färggrann 
trollar,vimsar   trollar, vimsar, dansar 
Snart ska hon äta.  Snart ska hon äta. 
Åsa    Åsa 
 

Mystiska Messi ön  Den Mystiska Messiön 
 

mystisk,fin   mystisk, fin 
klingar,glittrar  klingar, glittrar, skiner 
Lyser starkt av Magenta  Lyser starkt av Magenta. 
Mysiggmöss                          Mysiggmöss 
 

 
 

Jagruti krutt  

 
Ljusrött, litet, vackert. 
Skrattar, badar, chillar 
Tycker om sina ägg. 
Jessssica knutt 

 

F.E.V.A.J.-ön 

Grön, mysig  
Flyter, solen skiner, gröna ängar. 
Den är helt jätteunderbar.  
Feffaj 

 



6. FEM TIPS PÅ DJURET några exempel  (”processkrivning”) 

 

 ursprunglig version    processad version 
 

5p stort huvud  5p Djuret har ett stort huvud. 

4p inga tassar   4p Djuret har inga tassar. 

3p liten mun  3p Djuret har en liten mun. 

2p söta ögon  2p Djuret har söta ögon. 

1p kläcks av ett ägg . 1p Djuret har kläckts ur ett ägg. 

    ”Effe dikeledida” 

 

5p.Den har inga fötter.                        5p Den har inga fötter. 
4p.Den är mellan stor.                        4p Den är mellanstor. 
3p.DEn har två ben.           3p Den har två ben. 
2p.DEn är på en bärg.          2p Den är på ett berg. 
1p.DEN är orange.           1p Den är orange. 
 
    ”Ariluliana” 
 
 
5p den är lurvig   5p Den är lurvig. 
4p och liten   4p Den är liten. 
3p och glab   3p Den är glad. 
2p och den kan flyga   2p Den kan flyga. 
1p den har två hender  1p Den har två händer. 
 
  ”Rani rishika” 
 
 
 
5p Den har två ben   5p Den har två ben. 
4p Den är vit och svart  4p Den är vit och svart. 
3p Den är stor   3p Den är stor. 
2p Den har fäl holl huve  2p Den har huvudet åt fel håll. 
1p Den kan flyga   1p Den kan flyga. 
 
 ”Saachi Gnurf” 
 
 
 
 
 



7.  BERÄTTELSER OM ÖARNA MED ÖGONBLICKSBILDER 

 

     

BILDTEXTER till ögonblicks- eller detaljbilderna från öarna i anslutning till  berättelserna vi skapade i 

berättarverkstaden.          ”Det var en gång en ö …” 

 

 

Den Mystiska Messiön 

 

*Här är ett vulkanutbrott på ön. 

*Vi är i Magentabyn och jag bjöd på mat hos mig. Sen berättade jag att det för länge sen var en prinsessa som hette 

Magenta och att Magenta-folket fick sitt namn efter henne. 

*Pelcors historia 

Pelcor såg ett djur. Det var farligt. Pelcors pappa räddade Pelcor. När Pelcor var en vuxen han hittade Kanchana ki-ri-öä. Han 

och Kanchana blev bästa vänner. Pelcor for till flygplanet. Han landade. Han somnade i flygplanet och han hade vänner. 

*En magentako som väntar på att någon skall komma och mjölka henne. Kossan har prickar som lyser av magenta. Någon 

har ett hjärta på sitt fönster. 

*Pelcors hus är en hamburgare som man inte kan äta. Där bor Pelcor. Och runt huset är det många djur. 

 

 

 

 

 

 



Rico-Rio ön 

 

*De här djuren har disco. Suslunkia är en discoboll för hon är väldigt glittrig och Ranuga yl gör en regnbåge. 

*Suslunkia blev en discoboll och Ranuga yl gjorde den färggrannaste regnbågen som någonsin fanns. Och Oshan Kalania 

hoppade och dansade och Ranuga yl sa: ”Nu har vi disco!”. 

*Alla djuren hade disco. Suslunkia var en fin discoboll.     

*Det var en gång två pojkar och tre flickor som gick till en äng. Där hade alla träd fallit. 

*Det var en gång två stora djur på Rico-Rio ön. De stampade takten i musiken på stranden när de hade disco. 

 

 

F.E.V.A.J – ön 

 

*Kryptozoologerna sågade träden så att de kunde bygga en båt. 

*Kryptozoologerna byggde en båt på stranden på F.E.V.A.J - ön. 

*Kt Krrit Krutt åt upp båten så kryptozoologerna och djuren byggde en ny båt. Kryptozoologen A ville inte komma mera 

tillbaka för att han hade så bråttom att åka till andra ön. De andra kryptozoologerna tänkte komma tillbaka till F.E.V.A.J – ön. 

*Ett barr från trädet som man gjorde kryptozoologernas båt av. 

*Kryptozoologerna  V, E, F, J och A väntar på Rani Rishika som flög till sitt önskemoln. 

 

 

BERÄTTELSER OM ÖARNA    (Berättarverkstad) 

 

Det var en gång en ö                       16.4.2019 

Det var en gång en ö som hette Rico-Rio. Ön låg långt ute till havs och det var inte många som kände 

till att den fanns. En dag kom fem små kryptozoologer med båt till ön. De steg i land och tänkte tälta 

en vecka och forska om de kunde hitta rullstensåsar eller olika färger eller rubiner. 

En dag gick alla kryptozoologer åt olika håll på ön och forskade. De vandrade utan karta och 

kompass för de hade glömt dem i tältet. De tappade bort sig och blev oroliga för att de inte kunde hitta 

vägen till tältet. De vandrade och vandrade och märkte att de kom tillbaka till samma ställe var de 

startat. De vandrade i cirklar. 

Plötsligt hittade kryptozoologerna ett djur, ett konstigt djur som ingen någonsin sett förut. Djuret var i 

mitten av skogen bakom ett träd. Det kikade ut och hoppade fram.  

- Har ni tappat bort er? frågade djuret som kunde tala människospråk. – Jag heter Oshan Kalani och 

jag har sett ett tält nära stranden. Ska jag visa er vägen dit? 

- Ja, svarade kryptozoologerna, jättegärna! Vi har lämnat kartan och kompasserna där. 

Oshan Kalani förde de trötta kryptozoologerna till deras tält.  

- Äntligen hemma! tänkte de när de var framme vid tältet. 

 



Nästa dag forskade kryptozoologerna öns kalla del och ängen. På ängen fanns massor av fina 

blommor. I blommorna hörde de något fnittrande ljud. De gick närmare och närmare ljudet. Då såg de 

att det flög upp ett jättelitet djur. Kryptozoologerna tittade noggrant och såg att det var någotslags djur 

som var blandat av ett bi och en fjäril. Djuret sa: ” Hej, jag heter Ranuga yl och jag bor här på ängen i 

blommorna. Vi älskar blomdoft och därför bor vi i en blomma. Här finns jättestora djur också som t.ex. 

Saachi Gnurf och Ariluliana.” 

Kryptozoologerna blev jättenyfikna och sa: ”Wow! Det ska vi skriva i våra antecknings-block! Hur 

stora är de och var eller i vad bor de?.” 

Sedan såg de sig omkring. De såg trädliknande ben och det var Saachi Gnurfs ben. Medan 

kryptozoologerna hade pratat med blomdjuret Ranuga yl hade Saachi Gnurf traskat fram till ängen. 

Det var så stort att de inte hade märkt det. Ingen vågade röra eller leka med Saachi Gnurf utom 

Ariluliana. Kryptozoologerna, utom två som blev kvar och forskade om de stora djuren, sprang iväg 

och kom till öns kalla sida. Där frös de. De skakade, darrade och tänderna skallrade.  

- Åh, om vi hade varm kakao att värma oss med, tänkte de tre kryptozoologerna.  

- Vi fryser snart till is! 

Plötsligt kom en glänsande katt tassande fram till dem.  

- Jag heter Suslunkia och jag älskar disko, sa den. Hemma hos mig har vi alltid fest och då  

  har vi disko. Jag har alltid en varm brasa hos mig. Vill ni komma och hälsa på hos mig  

  och värma er? 

- Jo, vi kommer gärna, svarade kryptozoologerna. Men hur lång väg är det till dig?  

- Inte så långt. Det ligger helt nära här bredvid, sa Suslunkia. 

Kryptozoologerna fick rida på katten och det kändes varmt och skönt. 

 

På kvällen möttes de fem kryptozoologerna i tältet och de hade disko på stranden tillsammans med 

alla djuren.  

- Jag kan vara en diskoboll, sa Suslunkia. Men oj, min vackraste blomma har vissnat! Då sa Oshan 

Kalani att hon kunde fixa den för hon kunde ”laga” växter att leva igen. 

Saachi Gnurf och Ariluliana stampade takten till musiken så marken skakade och vattnet stänkte. 

Ranuga yl flög över tältet och gjorde den färggrannaste regnbåge som någon någonsin sett.  

- Nu har vi disko! fnittrade hon. 

Kryptozoologerna var jättenöjda med dagen och beslöt att komma på nytt till ön en annan gång. 

Snipp, snapp, snut så var berättelsen slut. 

 

Författare: Raketglassgruppen       

 

 

 

 

 



Det var en gång en ö 

Del I           18.4.2019 

Det var en gång en ö som hette Den Mystiska Messiön. Ön låg långt ute till havs och det var inte 

många som kände till att den fanns. En dag såg kryptozoologen Ögongloben Mia ett djur som hette 

Effedikeledida. Djuret bodde i en varm grotta nära Marmorberget och spelade fotboll med en 

människa som hette Mystiska Lionel Messi. Kryptozoologen frågade av Lionel om han visste om det 

fanns andra djur än Effedikeledida på ön. – Jo, sa han. I samma stund kom några andra 

kryptozoologer till ön med båt. De steg i land vid Marmorberget. Det var kryptozoologerna Pelé Messi 

Ninja och Ninja Pelé Messi. De hade åkt vilse och kommit i misstag till ön. Nu undrade de om det 

fanns någon människa på ön som kunde hjälpa dem. Då upptäckte de Marmorberget. Där mötte de 

kryptozoologen Ögongloben Mia. De tre kryptozoologerna blev förvånade över att Lionel Messi fanns 

på ön. – Hur har du hamnat här på ön? undrade de. Lionel Messi berättade att han hamnat på ön för 

flere år sen och trivdes jättebra där.  

Medan kryptozoologerna pratade med Lionel Messi landade kryptozoologen Pelcor med fallskärm vid 

Marmorberget. - Jag kommer aldrig att göra det igen! sa han och dammade av sig. - Vet ni vad man 

kallar den här ön? frågade han vidare. – Den Mystiska Messiön svarade Ögongloben Mia.  

Kryptozoologerna frågade av Lionel Messi om var det kunde finnas andra djur på ön. Han sa att de 

skulle gå till det mörkblåa berget. De bestämde sig genast för att börja vandra dit. De gick längs med 

den slingrande vägen. Lionel berättade medan de gick att det fanns en liten by där det bodde ett folk 

som kallades Magentafolket. Magentafolket bodde på ett område där det lyste av magenta. När 

kryptozoologerna och Lionel Messi kom fram till byn träffade de helt överraskande på kryptozoologen 

Saga som bodde hos Magentafolket. Hon kunde tala magentaspråket för folket hade lärt henne det. 

Kryptozoologerna Ögongloben Mia, Pelé Messi Ninja, Ninja Pelé Messi och Pelcor blev bjudna på 

mat hos Saga. Hon berättade att det för länge sedan hade funnits en magenta-flicka som var jättebra 

på att hjälpa andra. Hon var en prinsessa och hade haft ett så fint namn. Men tyvärr dog hon och öns 

folk fick namnet efter henne. 

 

Del II                              25.4.2019 

 

När Saga hade berättat sagan klar så gick de och åt. De fick musslor, magentafisk och blå potatis. Till 

efterrätt fick de magentaglass. Grädden till glassen kom från magentakossorna som var prickiga och 

lyste av magenta. 

När de ätit färdigt sa Pelcor att kryptozoologerna skulle gå fram till det mörkblåa berget. 

 – Det är faktiskt mitt hem. Mitt hus är på det mörkblåa berget. Huset ser ut som en jättestor 

hamburgare,  berättade han.  

Sen blev det natt och kryptozoologerna sov gott i hängmattor och på golvet. 

Följande dag märkte Saga och de övriga kryptozoologerna att all mat var uppäten. Pelcor hade gått i 

sömnen och glufsat i sig all mat som fanns i huset.  

- Nåväl, sa kryptozoologerna Saga, Ögongloben Mia, Pelé Messi Ninja och Ninja Pelé Messi, vi går 

och frågar efter mat från ett annat hus. De fick mat från grannhuset och en matsäck för vandringen 

med sig. 

- Var finns alla djur som vi hört om? frågade Ninja Pelé Messi av Pelcor. 

- Alla djur finns runt mitt hus, svarade Pelcor. 

Sen begav kryptozoologerna sig iväg. De vandrade i soligt och varmt väder. De var nyfikna och ville 

komma fram. Plötsligt såg de att det rörde på sig något i en gran. 

- Va´ var det? frågade Saga. 



- Det kan vara ett av djuren, sa Ninja Pelé Messi. 

De gick försiktig fram till platsen varifrån ljudet kom och då såg de en Kanchana ki-ri-öä, ett litet blått 

djur som liknade en igelkott.  

- Oj, det är mitt husdjur! ropade Pelcor överraskad. När jag hade hittat Kanchanan tog jag många 

bilder av den. 

Kryptozoologerna fortsatte och vandrade vidare. Ögongloben Mia blev förvånad och sa: 

- Åh, det kommer något ut från marken!  

Pelcor blev rädd och sprang till ett träd och kramade det. Ur marken kröp Afolabi afuba. Den blev 

bara större och större och till sist var den enorm, magnifik. 

- Vad i all världen är det här? undrade kryptozoologerna. Pelcor tog i smyg fram kameran och tog 

bilder. – Jag har aldrig sett något sådant här! sa han. 

Afolabi afuba började gå mot det mörkblåa berget. Kryptozoologerna följde efter. Pelcor såg att 

Afolabi afuba gick upp på berget. – Åh nej om den äter upp megabrödet som finns inuti berget, då blir 

vi alla utan liv och ingen kommer att leva! Vi måste stoppa den! ropade han. Då kom Nalini noor 

flygande, snabbare är Afolabi afuba kunde gå och började tjuta. När Nalini noor började skrika var 

ljudet så högt att Afolabi afuba blev rädd så att den faktiskt flög bort. Några träd krossades på vägen 

där Afolabi afuba flög. Den skadade sig och ramlade ner på marken. Då vågade kryptozoologerna 

fram och undersökte djuret. Ögongloben Mia gjorde en liten laseroperation på Afolabi afuba för att 

bota ett stort sår på ena benet. 

Sen gick kryptozoologerna till det blåa berget och där träffade de på Afolabi afubas halvbror Aeia 

gruffkraff, som var ett sportigt djur. Alla kryptozoologer och djur samlades vid Pelcors hus. Pelcor sa 

att han hade en massa spel men kryptozoologerna valde att göra egna saker. Afolabi afuba och Aeia 

gruffkraff spelade pingis på gården och kryptozoologen Ögongloben Mia flög hem till Pluto. De andra 

kryptozoologerna blev kvar på ön och levde ett gott liv. 

Kryptozoologerna Pelé Messi Ninja och Ninja Pelé Messi, som egentligen var bröder flyttade till 

Afolabi afuba och Aeia gruffkraff. Pelcor levde vidare i sitt hamburgerhus och kryptozoologen Saga 

stannade hos Magentafolket. Kryptozoologerna kom överens om att träffas ännu någon gång. 

 

Snipp snapp snut så var berättelsen slut 

 

Författare: Messigruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Det var en gång en ö                 25.4.2019 

 

Det var en gång en ö som hette F.E.V.A.J-ön.  Ön låg långt ute till havs och det var inte många som 

kände till att den fanns. En dag kom kryptozoologerna F, E, V, A och J  till ön med en stor, röd båt. De 

steg i land på F.E.V.A.J-ön. Hur visste de att ön hette så? Jo, de såg en gammal, skruttig skylt som 

hade satts upp för länge sen. Kryptozoologerna steg i land och undersökte lite stranden. Då kom ett 

jättestort djur upp ur vattnet och åt upp båten. – Oj nej! Nu kommer vi inte härifrån! Vad ska vi göra? 

ropade kryptozoologen E. Det jättestora djuret, som hette Kt krritkikrutt var större än 

kryptozoologernas båt. Det var tusen gånger större än en blåval. Efter att ha ätit båten så hördes ett 

jättehögt -RAAAP! och så dök Kt krritkikrutt tillbaka ner i havet. 

- Hur ska vi nu komma hem? undrade kryptozoologen V. 

- Vi måste bygga en ny båt av trä, sa kryptozoologen J. 

Plötsligt kom ett djur flygande från himlen och dalade vackert ner till marken. 

- Jag ska hjälpa er, sa djuret. 

- Hur ska ett så där litet djur kunna hjälpa oss? frågade kryptozoologen F. 

- Jag är jättebra på att bygga, sa djuret. 

Kryptozoologen A ville veta vad djuret hette så han frågade: - Vad heter du? 

Då svarade djuret: - Rani rishika. 

- Hur ska vi få trä till båten? undrade J. 

- Det finns ett jättestort träd mitt på ön som vi kan använda, sa Rani rishika. 

- Men man får ju inte fälla träd för det är inte miljövänligt, sa F. 

- Det är ingen fara. Trädet är magiskt för det kan växa upp på nytt på 5 sekunder, sa Rani rishika. 

Kryptozoologerna och Rani rishika började promenera mot mitten av ön där trädet, en ormgran växte 

högt uppe på en kulle. På vägen kom ett djur gående emot dem från ängen och frågade: - Vart är ni 

på väg och vem är ni?  

V berättade vem de var och Rani rishika sa att djuret var hennes vän, Jagruti krutt. 

 A i sin tur berättade att de skulle gå till ormgranen som fanns mitt på ön. 

- Vi ska fälla trädet för att vi ska kunna bygga en ny båt åt oss.  

- Vi måste bygga en ny båt för det stora djuret Kt krritkikrutt åt upp vår egen båt, fortsatte E.  

Kryptozoologerna gick över en bro och genom en grön, stor hage. Sen kom de fram. Där stod den 

stora granen. Den var 90 meter hög och hade långa grenar och kvistar med 90 centimeter långa barr. 

- Hur ska vi kunna fälla det här trädet? Det är ju enormt stort! undrade E. 

Rani rishika sa: - Vänta en sekund, jag ska hämta en såg från mitt önskemoln. Och så flög hon iväg 

och hämtade sågen. Kryptozoologerna vilade medan de väntade. 

Rani rishika kom med sågen och sa: - Här är sågen! 

J, A och F satte igång och sågade. Flickorna följde med. Rani rishika hämtade flera sågar så att 

flickorna också kunde hjälpa till. 

Den gigantiska granen föll och det hördes en jättestor duns (ett jättestort brak). 

- Hur ska vi föra den här trädstammen ner till stranden? undrade V.  



Jagruti krutt visslade till en busvissling. - Phiuuuuu! Strax kom ett megastort djur flygande med 

äggmotor. Djuret landade med en duns vid kryptozoologerna. Jagruti krutt berättade åt djuret, som 

hette Gaurika kriink att det skulle bära den stora granen till stranden där båten skulle byggas. Gaurika 

kriink tog tag i granen och lyfte den med sina starka äggformade armar och bar den ner till stranden. 

När granen förts bort växte det upp ett nytt träd mitt på ön.  

När kryptozoologerna började bygga båten behövde kvistarna tas bort. 

- Hur ska vi kunna få bort alla kvistar? Det finns så massor av dem? frågade E. 

Under tiden när kryptozoologerna tillsammans med djuren fällde och förde granen till stranden hade 

Kt krritkikrutt simmat under ön, in i en grotta där Hetuwa sinhala-djuret bodde. Kt krritkikrutt hade hört 

att det behövdes en som kunde kvista träd och kom då att tänka på att Hetuwa sinhala var bra på det. 

– Jag är hungrig och behöver mat och kvistar smakar bra! tänkte Kt krritkikrutt. Här kan Hetuwa 

sinhala hjälpa mig.  Hetuwa sinhala ställde upp för Kt krritkikrutt och kom upp ur jorden och hjälpte 

kryptozoologerna med att ta bort kvistarna och med båtbyggandet. Kt krritkikrutt åt upp kvistarna. 

Rani rishika bjöd på glass. Jagruti krutt, Hetuwa sinhala, Gauriika kriink och kryptozoologerna var 

med och byggde på båten. Båten blev klar och Kt krritkikrutt lyfte upp båten till havs och åt upp en val 

i stället för båten. 

Rani rishika och Jagruti krutt blev ledsna när kryptozoologerna skulle lämna ön.  

- Kommer ni tillbaka på nytt? frågade de.  

Kryptozoologerna V, E, J och F sa direkt att de skulle komma tillbaka för att hälsa på och utforska 

djuren och ön mera medan kryptozoologen A sa att han hade så bråttom med att utforska andra öar 

att han inte skulle hinna komma. 

Rani rishika gav ännu något att äta åt kryptozoologerna som färdkost och så sade de: - Adjö, vi ses 

någon gång igen! 

 

Snipp snapp snut så var berättelsen slut 

 

Författare: Godisgruppen 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Projektplan och utvärdering 

 
 
 
 
 
MIN PLAN FÖR PROJEKTET ”Ordkonstäventyr på tre öar”       
 

           Namn:_________________________ 
 
 
 
Fråga i början av projektet: 
 
 

 
Vilka styrkor och färdigheter skall jag fokusera på under projektet? Ringa in! 
(med grönt) 

 
 

                               koncentration/ uthållighet/ ”sisu”/ omsorgsfullhet/ noggrannhet/                
                               fantasifullhet/ uppmuntrande/ att kunna lyssna tyst och aktivt på andra/  

 
                               att kunna ge respons och ta emot/ hänsynsfullhet / tidsmästare som  
 
             håller tiden/samarbetsförmåga/ hjälpsamhet/ kan vänta på min tur 

 
                               något annat:____________________________________________ 

 
 
 

                               rättstavning/ att komma ihåg stor bokstav efter punkt och i namn/ 

 
                               lästeknik/ läsförståelse/ att kunna rimma/ att rita och måla/ att  
 
             dramatisera 

 
                               något annat: ____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fråga efter projektet: 
                   
Jämför dina svar med dina svar i början av projektet. Har du hållit dig till din plan, stämde dina 
svar överens eller har du fått fram andra styrkor?  (Ringa in! samma=grönt, andra=rött) 
 
 

                     Mina styrkor och färdigheter under arbetets gång:  

 
 

                               koncentration/ uthållighet/ ”sisu”/ omsorgsfullhet/ noggrannhet/                
                               fantasifullhet/ uppmuntrande/ att kunna lyssna tyst och aktivt på andra/  

 
                               att kunna ge respons och ta emot/ hänsynsfull / tidsmästare som håller  
 
            tiden/ samarbetsförmåga/ hjälpsam/ kan vänta på min tur 

 
                               något annat:______________________________________________ 
 
 

                               rättstavning/ att komma ihåg stor bokstav efter punkt och i namn/  

 
                               lästeknik/ läsförståelse/ att kunna rimma/ att rita och måla/ att  
  
            dramatisera 

 
                               något annat: _____________________________________________ 
 
 

  Berätta! 
 

 - Vad har varit inspirerande/roligt/lärorik?_______________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
- Vad har varit utmanande/jobbigt/ointressant? __________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 

 
    

 - Vad är jag speciellt nöjd eller stolt över?______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
  - Vad har jag lärt mig?_____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
        
  - Vad ska jag öva mera på?_________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
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  8. Poesi – dikter om ön och djuret (Femrading, Kombinationsdikt) 
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