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Karaktären - eget arbete 
A. Du ska nu bestämma vilken karaktär du vill vara inom ditt stånd (se ditt stånds 
informationshäfte). 
 
B. Läs i din historiebok om ditt stånd. Sök sedan fakta om just din karaktär. Skulle du 
behöva mer fakta utöver det som finns i din historiebok så kan jag ordna det eller du kan 
söka på internet eller i böcker från biblioteket etc. 
 
C. Skriv ner fakta om din karaktär. Använd ett löst A4-blad. Glöm inte att ha en tom rad 
mellan varje ny fakta. Följande ska vara med och få plats på ett papper: 

● Överst i mitten på papperet skriver du ditt stånd ex. BÖNDERNA 
● Under rubriken ska du måla en bild av dig själv/porträtt - bilden ska vara 

cirka 3x4 cm och färglagd (typ passfoto-format) 
● Namn - för-och efternamn ska skrivas under bilden (Obs! Inte ditt vanliga 

namn utan din karaktärs namn) 
● Ålder (Obs! Inte din riktiga ålder utan din karaktärs ålder) 
● Var i Sverige du bor - namn på ort samt hur det ser ut på denna ort 
● Hur du bor - beskriv ditt hus eller ditt rum 
● Din familj (om du har någon)  
● Ditt yrke 
● Övrig intressant fakta om din karaktär 
● Måla en illustration till din fakta där man exempelvis kan se var du arbetar 

eller hur ditt hus ser ut. Denna bild ska vara längst ner på papperet. 
 
D. Du ska nu skriva ett brev eller en dagboksanteckning. Skriv på ett löst A4-blad  - det 
ska vara vitt och utan rader. Om du tycker att det är svårt att skriva rakt sätt fast ett randigt 
papper under med några gem. 
Tänk dig in i din karaktär. Vad kan han eller hon ha varit med om som skrivs ner i 
dagboken? Vem tror du ska ha brevet? Använd din fantasi och inlevelseförmåga! 
Ett brev ska ha plats och dagens datum högst upp till höger samt en hälsnings- och en 
avslutningsfras. Skriv med gammeldags bokstäver och ord. Lev dig in i rollen! 
 



E. Slutligen ska ni i er grupp träna in en sketch/drama/spel som skall handla om ert 
stånd. Ni bestämmer själva handling, roller och repliker. Sketchen får ta högst 5-10 minuter 
att spela upp inför klassen.  
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V.19 Läxa: Träna inför provet v.21 
Onsdag Introduktion -  Medeltiden Del 2.  
Torsdag Steg A och B i Arbetsplan Medeltiden 2 
Fredag Steg C - Skriv fakta om din karaktär 
 
V.20 Läxa: Träna inför provet v.21 
Onsdag Friluftsdag.  
Torsdag Steg D - Skriv ditt brev eller din dagboksanteckning.  
Fredag Steg E - Förbered ert drama/sketch 
 
V.21 Läxa: Träna inför provet på torsdag! 
Onsdag Steg E - Arbeta med ert drama/sketch 
Torsdag Medeltidsprovet 
Fredag Jobba klart och gör färdigt Medeltidsarbetet Del 1/Del 2. (Dator finns) 
 
V.22 
Onsdag Sätt upp era arbeten i klassrummet och i korridoren  
Torsdag Avslutning - Uppvisning av drama/sketch. Vi klär oss i medeltida kläder! 
Fredag Kahoot - Frågetävling - Gruppernas frågor (steg 4 och 5) 
 
Lycka till med ert arbete! 
/Ms Walsh 
 

 


