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Berätta om naturen

En bra berättelse innehåller spänning, över-
raskningar och känslor. Det går lätt att komma 
ihåg innehållet i en berättelse som engagerar. 
Men hur går det till att skapa en bra berättelse? 

En berättelse kan framföras muntligt eller skrivas ner, 
den kan presenteras i teaterform eller som film. Foto 
eller tecknade bilder kan också användas. Detta häfte 
handlar till största delen del om en metod för att skriva 
berättelser. Ytterliggare avsnitt i häftet handlar om att 
dramatisera och att filma. Iakttagelser från naturen ut-
gör faktainnehållet i berättelserna.

Inspireras av Carl von Linné
Carl von Linné grundade sin kunskap på iakttagelser av 
de levande organismerna i naturen. Han skildrade smått 
och stort på ett mycket levande och åskådligt sätt. Iakt-
tagelserna låg till grund för hans vetenskapliga arbete 
med att ordna och namnge levande organismer. Linné 
var också en mycket uppskattad lärare som samlade 
stora skaror studenter till föreläsningar och utflykter då 
växter, djur och mineraler studerades. 

Gör som Linné – iaktta och beskriv det som finns 
i naturen! Tänk dig att du är ute på skogspromenad. 
Granskogen står tät men här och var finns det gläntor 
där solstrålarna når ner till marken och glittrar i den 
regnfuktiga mossan. Allt det gröna omkring dig består 

av en mängd olika arter. Men först när du stannar upp 
och böjer dig ner, urskiljer du alla olika gröna nyanser 
och former hos växterna på marken. En ny värld öppnar 
sig, ett mikrokosmos där mossorna blir stora som granar 
i jämförelse med de millimeterstora kryp som lever där. 

Kanske finns det en skogsdunge, en äng, en bäck 
eller en damm i närheten av skolan. När eleverna får 
möjlighet att studera växterna och djuren som lever där 
väcks frågeställningar som exempelvis: Vilka kryp finns 
i den lilla dammen, i gräset eller under stenen? Hur ser 
de ut? Hur rör de sig? Vem äter vem? 

Allt i elevernas berättelser blir kanske inte helt kor-
rekt från naturvetenskaplig synpunkt från början, men 
efterhand fördjupas kunskaperna och mer komplicerade 
sammanhang kan förklaras. Elevernas berättelser kan 
också bli utgångspunkt för diskussioner som kan för-
tydliga och förklara.

Linnélektioner
Häftet Berättarteknik ingår i Linnélektioner, en serie 
med häften framtagna till 300-års jubileet av Carl von 
Linnés födelse. Linnélektioner utgör en del av Skolpro-
jekt Linné, ett av fem nationella projekt som initierats 
av den nationella Linnédelegationen. Andra häften i se-
rien kompletterar detta häfte med idéer om hur man 
kan upptäcka och använda närmiljön vid naturstudier.   

En dag med myran Myrsan kan innehålla dramatiska 
händelser som väcker nyfikenhet. Berättelsen om Myrsan 
ger också möjlighet att beskriva hur myror ser ut och lever. 

Elevernas kunskap och intresse för naturen fördjupas genom 
den metod för att utforma berättelser som beskrivs i detta 
häfte. 

Berättelsen om Myrsan finns på 
www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne
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Skriva berättelser
Författare till den del av häftet som handlar om skriftligt 
berättande är Veronica Grönte, grundskollärare och se-
dan ca 10 år tillbaka ledare för kurser med temat ”Berät-
telsen som pedagogiskt verktyg”. Denna del bygger på 
Pennvässaren, en lärarhandledning för lärare inom hela 
barn- och ungdomsskolan skriven av Veronica Grönte 
och utgiven av Argument förlag. Förlaget har välvilligt 
gett sitt tillstånd till att använda delar av textmateria-
let. Övningarna i detta häfte har vidareutvecklats för att 
passa in i ett naturtema. Exemplen är enkla och tydliga 
för att kunna presentera metoden för berättarteknik på 
ett lättillgängligt sätt. Metoden kan sedan användas i 
olika sammanhang och för berättelser med ett mer eller 
mindre komplicerat innehåll. 

Berättelser om djur
Delar av materialet har utarbetats genom ett samarbete 
mellan Veronica Grönte, Mia Bucht, Falu naturskola, 
Anneli Oskarsson och Frida Östlund, Håksbergs skola, 
Ludvika och Nationellt resurscentrum för biologi och 
bioteknik, Uppsala universitet. Denna del visar hur me-
toden kan användas i ett arbete där NO och svenskäm-
net integreras.

Lärare från Falu kommun som undervisar i år fem 
inbjöds på våren 2006 till Falu naturskola för att delta 
i en lärarfortbildning med tema vattenlevande smådjur. 
Ett 50-tal lärare deltog. Kursdagarna genomfördes i 
samarbete mellan Veronica Grönte, Falu naturskola och 
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. 

Många av lärarna besökte sedan Falu naturskola till-
sammans med sina klasser och genomförde motsvaran-
de program som under lärarfortbildningen. Mia Bucht  
beskriver i häftet hur arbetet var upplagt. 

Annelie Oskarsson och Frida Östlund deltog i lärar-
fortbildningen och prövade sedan metoden tillsammans 
med sina elever. De medverkar med kommentarer till 
arbetet och eleverna med övningsuppgifter och teck-
ningar. Utgångspunkten för arbetet på Håksbergs skola 
är elevernas egna iakttagelser av hur småkryp i vatten ser 
ut och lever – det är djuren som ger stoff till berättandet. 
Målet är att eleverna utvecklar sin förmåga att berätta 
och skriva samtidigt som de fördjupar sina kunskaper 
om naturen.

Bildmaterialet är framtaget speciellt för detta häfte 
och består av teckningar gjorda av Veronica Grönte och 
elever från Håksbergs skola, samt fotografier tagna av 
Mia Bucht och Frida Östlund. 

Filma berättelser
En del av häftet innehåller korta beskrivningar av hur 
elever från en förskola och några skolor själva gör film 
med innehåll hämtat från naturen. 

Dramatisera berättelser
Lotta Johansson, föreståndare på Navet, Science center i 
Borås presenterar i slutet av häftet hur man kan använda 
dramatiseringar för att väcka elevernas intresse för na-
turvetenskap.

Webbsida
Innehållet i häftet kompletteras av material på skolpro-
jektets webbsida, www.bioresurs.uu.se. Här finns ytterli-
gare övningar och exempel. Här ligger också korta film-
sekvenser som visar exempel på filmer som elever gjort. 

Annelie Oscarsson och Frida Östlund, 
lärare på Håksbergsskola, Ludvika:

”Det vi spontant säger redan nu är att vi bor-
de lärt oss det här sättet att arbeta tidigare. 
Eleverna är flitiga och nyfikna. De har verk-
ligen tagit till sig arbetssättet. De har utveck-
lats i sitt berättande och skrivande samtidigt 
som de fått ett större intresse för naturen. Det 
är också en metod som kan utvecklas och 
användas under hela skoltiden och i många 
olika ämnen.” 
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Genom lärarens berättelser eller under ele-
vens egen ”forskning”, omvandlas fakta 
till berättelser som berör. Elever och lärare 
lever sig in i dykaren som letar efter mat, 

i snödroppen som vill slå ut, eller i avloppsvattendrop-
pens högsta önskan att bli ren igen. 

Genom att arbeta på detta sätt underlättas förståel-
sen för olika samband i naturen eftersom känslor 

väcks till liv. Och... det vi känt, det 
minns vi!

Har du tänkt 
på att en spän-
nande berättelse 
kan liknas vid en 
hinderbana? Hu-
vudkaraktären är 
löparen som sat-

sar allt för att ta sig 
förbi hindren och komma i mål. Hindren som 

huvudkaraktären drabbas av skapar spänning i be-
rättelsen. Läsaren eller biopubliken blir nyfiken och 

frågar sig: ”Hur ska det gå?”
Att skriva berättelser som fängslar åhöraren är inte 

svårt för den som fått lära sig knepen. Och just detta är 
målsättningen med det här idéhäftet – att låta både oss 
vuxna och våra elever känna stolthet och glädje över vad 
vi skapar. Dramaturgins principer, alltså berättandets 

”grammatik” gör det möjligt för alla att bygga upp en 
spännande berättelse eller spelfilm från början till slut.

Anneli Oscarsson och Frida Östlund:
”Eleverna har med hjälp av denna arbetsmodell upptäckt 
många nya samband i naturen, till exempel näringskedjan, 
att äta eller ätas, behovet av fortplantning och vikten av att 
vi behöver en bra miljö att leva i. Nyfikenheten på övriga 
djur har väckts i och med att vi studerat djuren i vattnet. 

Att skapa berättelser på just det här sättet 
har inspirerat både eleverna och oss! 
Berättelserna om djuren blir mer verklig-
hetsförankrade när eleverna använt ka-
raktärsschema och hinderschema för sin 
planering. Vi vet, för vi har jämförelsema-
terial. ALLA kan nu skriva en berättelse 

som andra förstår. ALLA klarar att skriva en 
berättelse med en röd tråd.” 

Ditt eget berättande
Arbetet underlättas om du som lärare i förväg prov-
smakar varje övning. Innan du presenterar den för din 
grupp, gör du materialet till ditt eget och har lättare att 
se hur du kan anpassa uppgifterna till dina elevers ålder, 
förutsättningar och intressen och hur du bäst introdu-
cerar aktiviteten. 

Skrivandet är en konst, precis som målandet. När 
det handlar om det konstnärliga skapandet som ut-
vecklas med hjälp av pensel och färg är vi nog eniga 
om att en uppgift fungerar bättre i gruppen, om vi först 
ägnat några minuter åt att själva pröva den.  
Vi märker i alla fall skillnaden när 
vi gör misstaget att låta bli! 
När du introducerar en ny öv-
ning, använd gärna dina egna 
textprover som exempel. Ditt 
personliga deltagande ger öv-
ningarna ett större värde.

Torra fakta förvandlas 
till spännande berättelser
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Tips innan du börjar  
Vill du hjälpa eleverna att följa sin egen berättar- och 
skrivutveckling? Gör ett förtest. Innan eleverna blivit på-
verkade av dramaturgins struktur, kan du låta dem skriva 
en berättelse på det sätt de brukar göra. Låt dem också 
skriva ner några reflektioner i efterhand, vad de känner 
sig nöjda med i berättelsen och varför. Låt gärna eleverna 
dessutom skriva ett par korta texter efter följande förslag

Eleverna kan:
berätta om ett djur och vad som händer under en 
viss tidsrymd. Berättelsen kan innehålla beskriv-
ningar av hur djuret ser ut, i vilken miljö det finns, 
hur det rör sig, vad det äter, vilka fienderna är osv. 
beskriva en ögonblicksbild av en plats. Årstid, tid 
på dygnet och väderleksförhållanden inkluderas i 
beskrivningen.

Spara alstren. 

En enkel dramatisering 
Låt oss börja med en övning som på ett tydligt sätt vi-
sar hur strukturen i en berättelse kan byggas upp. Barn 

•

•

och ungdomar skriver ibland berättelser som saknar 
den spänning de egentligen skulle önska. De kan också 
ha svårt att skapa ett slut som passar. Berättelser som 
fortsätter och fortsätter i oändlighet har troligen alla 
stött på.

I denna övning kommer gemensamma upplevelser 
att leda till insikt om att spännande händelseförlopp ut-
vecklas med hjälp av hinder och lösningar och att det 
är en fördel att tänka sig slutmålet för berättelsen redan 
från början.

En spännande berättelse kan, som sagt, liknas vid en 
hinderbana. Huvudkaraktärens svårigheter och konflik-
ter skapar spänning i berättelsen och de som lyssnar till 
berättelsen eller ser filmen blir nyfikna och frågar sig: 

”Hur ska det gå?”

Början – mitten – slutet
En berättelse kan delas upp i tre delar: början, mitten 
och slutet. Delarna motsvarar de tre akterna i en teater-
pjäs eller film. I berättelsens början får vi veta vem och 
vad historien handlar om. I mitten ökar spänningen och 
på slutet får vi veta hur det gick.

Början av hinderbanan: 
Huvudkaraktären placerar sig vid 
startpunkten och vill ta sig till må-
let. Huvudkaraktären ropar: ”Hjälp 
mig!” Publiken frågar sig: ”Hur ska 
det gå?”

Mitten: 
Huvudkaraktären satsar allt för att 
ta sig förbi hindren och nå sitt mål. 
Huvudkaraktären ropar än mer för-
tvivlat: ”Hjälp mig!” Publikens fråga 
förstärks: ”Hur ska det gå?”

Slutet: 
Huvudkaraktären kommer i mål, 
eller så nära det någonsin går och 
blir antingen nöjd eller besviken… 
kanske både och. När publiken fått 
svar på sin ”Hur ska det gå”-fråga 
är berättelsen slut.



6     linnélektioner •  idéhäfte 1  – berättarteknik •  www.bioresurs.uu.se © 2007 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet
Får kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges.

Gå över vägen 
Ett enkelt sätt att visa berättelsens helhet och de olika 
delar som ingår, är att krympa den till att omfatta bred-
den av en väg, en förutbestämd mycket kort sträcka där 
hela berättelsen ryms med början, mitt och slut. Upp-
giften är att skriva en berättelse om ett djur som av nå-
gon anledning vill ta sig över en väg. Berättelsen ska 
innehålla ett hinder och en lösning, gärna med två olika 
varianter på slutet – lyckligt och olyckligt.

Introduktion till övningen
Dramatiseringen kan presenteras som en ”kortfilm”. En 
koppling till filmens värld väcker intresse och kan få den 
allra mest håglöse att piggna till. Barn och ungdomar 
kan film!

Markera på ett enkelt sätt en väg i klassrummet. Be-
stäm var vägkanterna finns, alltså var vägbanan börjar och 
slutar. Bestäm vilket djur som ska vara huvudperson i be-
rättelsen och varför djuret absolut måste ta sig över vägen.

Ett exempel på hur övningen kan genomföras kom-
mer från en klass i år 1 som höll på att lära sig bokstä-
verna i alfabetet. Klassen hade arbetat med bokstaven U 
och uvens liv hade varit i fokus. Uppgiften för eleverna 
blev sedan att skriva var sin berättelse om uven. Arbe-
tet introducerades med en dramatisering. Uven skulle 
flyga från ett träd hem till sitt bo en bit bort – kanske 
på andra sidan skogsvägen. Så här kan läraren göra en 
dramatisering som introduktion för eleverna.

Berättelse utan hinder
1. Huvudkaraktären vill något alldeles särskilt, har ett mål. 
Berätta att du är en uv, en huvudkaraktär i en kortfilm 
och att ditt mål är att flyga hem till ditt bo på klipphyl-
lan som finns på andra sidan skogsvägen. Dina ungar 
väntar där. Du längtar hem!

2. Huvudkaraktären gör något för att nå målet. 
För att komma hem måste du flyga över vägen först. Fil-
men börjar och du flyger mot ditt mål.
3. Huvudkaraktären når sitt mål utan svårigheter. 
Du flyger långsamt utan problem över vägen och kom-
mer fram till ditt bo. Filmen är slut när du kommit hem 
till ditt bo och dina ungar.

Fråga eleverna om de tyckte filmen var spännande. Utan 
tvivel bekräftar de hur urtråkig den var. Hemma framför 
TV:n hade de säkerligen krävt kanalbyte!

Berättelse med hinder men utan lösning

Nu ska filmen göras riktigt spännande. Du börjar om 
från början med dramatiseringen.
1. Huvudkaraktären vill något alldeles särskilt, har ett mål. 
Du vill hem till dina ungar på andra sidan vägen.
2. Huvudkaraktären gör något för att nå målet. 
Du flyger mot ditt bo.
3. Huvudkaraktären drabbas av ett hinder på vägen mot 
sitt mål. 
Du flyger halva sträckan, stannar tvärt och ropar högt: 

”Hjälp! Vad var det som hände?”. 
4. Hindret får ingen lösning.
”Du blev påkörd av en skogsjeep!” ropar någon. 
Eller ”Jägaren sköt dig och du dör!”. 
Tänk om detta är en långfilm och huvudkaraktären dör 
mitt i... och det är en hel timme kvar av filmen!
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Vi har ju levt oss in i berättelsen och hoppas att det 
ska gå bra för huvudkaraktären till slut, vi vill så gärna 
att uven ska få sin önskan uppfylld att få komma hem. 
Det är alltid huvudkaraktärens önskan eller längtan som 
hela filmen eller berättelsen ska handla om, från början 
och ända fram till slutet.

Egentligen är det självklart att huvudkaraktären 
finns med ända fram till slutet. Så är det ju i alla böcker 
och filmer. När vi lyfter upp vår omedvetna kunskap till 
ett medvetet plan och sätter ord på den, börjar vi förstå. 
Det underlättar berättandet.

Berättelse med hinder och lösning
5. Hinder får sin lösning. 
Efter ett kort samtal tillsammans med eleverna är prob-
lemet säkerligen löst. ”Du träffades inte av skottet utan 
blev bara chockad och ramlade ned på vägen. Du pigg-
nar till och fortsätter flyga hemåt.”
6. Huvudkaraktären tar sig förbi hindret men slutet blir 
olyckligt. 
Du är nästan framme, men stannar tvärt precis framför 
klipphyllan och meddelar eleverna att slutet kommer 
att bli olyckligt. Hur kan man variera orsakerna till det 
olyckliga slutet? ”En ännu större fågel skrämmer bort 

uven!” eller ”Ungarna är borta!” eller ”Boet har blivit 
förstört!”. Formulera tillsammans med eleverna en kort 
avtoning som visar att ni har medlidande med uven. 
7. Huvudkaraktären tar sig förbi hindret och slutet blir 
lyckligt. Uven kommer hem till ungarna. Formulera 
tillsammans med eleverna en avtoning som visar att ni 
gläds tillsammans med uven. 

Om vi sitter bland publiken och engagerar oss i en löpar-
tävling, hur skulle det då kännas att få reda på resultatet 
innan tävlingen är slut? Det är viktigt att vänta så länge 
som möjligt med att berätta om hur slutet blir. När pub-
liken fått veta hur det gått för huvudkaraktären då är 
berättelsen (filmen) slut. 

Avsluta denna övning med att titta på bilderna på 
föregående sida och nedan. 
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Gå över vägen: eleverna dramatiserar  
Efter din inledning är det elevernas tur att dramatisera. 
Eleverna får föreställa olika huvudkaraktärer (en män-
niska eller ett djur) och en elev i taget vandrar över vä-
gen. Vad är det på andra sidan vägen som är målet? Det 
är viktigt att målet finns precis vid andra sidan vägen 
och inte längre bort.

Förtydliga gärna berättarstrukturen genom att intervjua 
varje huvudkaraktär (elev) före varje start. Du själv är 
nyhetsreporter. Kanske kan det låta så här:

– Hej! Jag kommer från TV. Vi gör ett reportage om 
huvudkaraktärer idag. Vem är du i filmen? 

– Jag är en uv. 
– Vad heter du?
– Jag heter Uvis.
– Vilket är ditt mål i filmen?
– Jag ska hem till mitt bo.
– Vet du redan här i början hur filmen slutar?
– Ja.
– Tänker du kämpa för att nå ditt mål?
– Ja, jättemycket.
– Flyg iväg då!

Denna snabba intervju förtydligar hur viktigt det är att 
början och slut hör ihop, att slutet är bestämt redan från 
början, även om inte publiken vet utan bara möjligen 
kan ana.

Huvudrollsinnehavaren gör nu precis som du gjorde 
tidigare. Hon/han börjar gå, men stannar upp mitt på 
vägen och ropar ”Hjälp! Vad är det som händer?” 

Kamraterna kommer med förslag på vad som händer. 
Huvudkaraktären väljer ett av hinderförslagen. Kamra-
terna föreslår också hur huvudkaraktären kan klara sig 
förbi hindret genom att hitta på förslag till en lösning. 
Huvudkaraktären väljer raskt bland förslagen. Kanske 
rycker någon i publiken snabbt in och agerar hjälten 
som hjälper huvudkaraktären förbi hindret? Hur det 
lyckliga eller olyckliga slutet blir… ja, det kan ju hu-
vudkaraktären själv få bestämma.

Gå över vägen: eleverna skriver  
Enskilt eller parvis skriver eleverna varianter av prome-
naden över vägen. Självklart ska de idéer som framkom-

mit under dramatise-
ringarna användas som 
utgångspunkt. Berätta 
för eleverna att alla 
författare samlar idéer 
från sin omgivning 
innan de börjar skriva. 

Författare letar ständigt och jämt efter intressanta 
människor och händelser att berätta om. De har an-
teckningsblocket i fickan, noterar vad olika personer gör 
och säger för att sedan ändra det en smula och skapa 
dramatik av det. Det vi läser i böcker och ser på film är 
helt enkelt ett hopkok av verkligheten. Astrid Lindgren 
uttryckte saken så här: ”Man tar lite härifrån och lite 
därifrån och joxar ihop det, så det blir lite lagom jox”.
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Om du vill visa att en mycket kort berättelse kan vara 
spännande, låt eleverna skriva endast en mening som be-
skriver början och som förklarar vad huvudkaraktären 
vill göra på andra sidan vägen, en mening som förklarar 
hindret, en mening som visar hur lösningen gick till och 
en mening som berättar hur det gick till slut. 

Berättelsen fungerar faktiskt även med endast tre me-
ningar:
Uven ser en räv.
Flyger över räven.
6 ägg väntar i boet.

Patrik Florin, skolår 1, Attarpsskolan, Bankeryd

Uven ser en räv. 
Här börjar berättelsen. Alla i klassen vet redan att uvens 
mål är att flyga hem till sitt bo. Vi känner att det finns 
ett hot på vägen. Räven är hindret som skulle kunna 
hindra uven från att nå sitt mål.
Flyger över räven.
Uven tar sig förbi hindret. Det är lösningen.
6 ägg väntar i boet.
Uven har kommit fram till sitt bo. Det är målet.

Och... när berättelsen är slut är den slut! 

Gå in på webbsidan! Där finns berättelser från arbetet på 
olika skolor. 

Berättelserna skrivs med fördel utan dialog. Texten 
ska förklara händelseförloppet och visa vad huvud-
karaktären gör och känner. I efterhand formuleras en 
lämplig rubrik.

De som behöver extra hjälp med koncentrationen 
kan ha bilden av vägen med hindret framför sig medan 
de skriver. 

Det var en gång en uv som skulle flyga till sitt bo.
Det var 10 meter till boet.
Den flög 3 meter.
Sen kom en uggla.
Han flög mot den.
Sen kom en katt.
Han flög över den.
Sen kom den hem och så spanade den.

Martin Grönhage, skolår 1, Attarpsskolan, Bankeryd, 
blev så inspirerad att han berättade om två hinder.
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Läsupplevelsen och personlig respons
Det är betydelsefullt att vi i skolan bygger på barnens 
starka sidor för att de ska orka med det som är svårt och 
kräver ansträngning. 

Det viktigaste när vi tar del av våra elevers berättelser 
är att vi visar intresse för det vi läser. Då bidrar vi till att 
eleverna kan uppleva sig själva som skribenter. Så ofta 
det är möjligt, bör vi försöka ersätta det diffusa ordet 

”bra” med mer personliga och konkreta lovord. Först 
när omdömet blir konkret blir det trovärdigt och kan 
leda till utveckling. Tydlig bekräftelse, om än bara av en 
detalj, kan betyda att eleven känner sig motiverad att 
arbeta vidare.

För att få responsövningar att fungera krävs träning. 
Börja med att låta eleverna formulera en gemensam re-
spons på en text, som du själv skrivit eller välj någon 
annan text. Olika uppfattningar om en och samma be-
rättelse kan leda till ett spännande och personligt text-
samtal. Använd gärna de förslag på responsfrågor som 
finns nedan och på webbsidan.

Uppmärksamma och bekräfta varje författare för de 
hinder med lösningar som skapats. Notera att huvud-
karaktären nådde sitt mål. Om någon använt idéer från 
dramatiseringarna, poängtera hur bra det var. Ingen ska 
behöva höra från någon kompis att de ”härmat”! Nej, 
påminn om hur proffsen arbetar. 

När eleverna två och två eller fyra och fyra ska ge 
varandra respons är det nog klokt att börja med endast 
ett par av följande frågeställningar. Författaren kan själv 
välja ut några frågor som han eller hon önskar få svar 
på. Efterhand tränar sig eleverna att utifrån de givna 
frågorna utveckla meningsfulla textsamtal både kring 
form och innehåll.

Respons 
1. Författaren: Vad tycker du berättelsen handlar om?
Lyssnaren: Jag tycker berättelsen handlar om...

2. Författaren: Vem är huvudkaraktären, tycker du? 
Lyssnaren: Jag tycker att huvudkaraktären är...

3. Författaren: Vilket är hindret på väg mot målet, tycker du?
Lyssnaren: Jag tycker att hindret är när ... (Beskriv, vär-
dera inte!)

4. Författaren: Vad tycker du är lösningen på hindret?
Lyssnaren: Jag tycker lösningen är ... (Beskriv, värdera 
inte!)

5. Författaren: Hur tycker du berättelsen slutar? Lyckligt 
eller olyckligt eller både och? Förklara!
Lyssnaren: Jag tycker att berättelsen slutar...

6. Författaren: Tack för din respons!
Lyssnaren: Tack för att jag fick ge respons på din berät-
telse.

Gå in på webbsidan! Där finns ett kopieringsunderlag 
med responsfrågorna. Du kan också läsa ett exempel på 
responssamtal om texten som handlar om uven.
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Hinderbanan som en cirkel
Symboliken i en cirkelrund hinderbana fördjupar för-
ståelsen av berättelsen som en helhet, där slutet och bör-
jan hör ihop. Berättelsens röda tråd kan knytas ihop när 
huvudkaraktären kommit i mål. Då är berättelsen slut.

 

Hur det känns när en berättelse halkar vid sidan av den 
röda tråden blir en nyttig erfarenhet att dela. Tänk om 
berättelsen om uven hade låtit så här:

Det var en gång en uv som skulle flyga till sitt bo.
Det var 10 meter till boet.
Den flög 3 meter.
Sen kom en uggla.
Han flög mot den.
Sen kom en katt.
Han flög över den.
Sen kom det en kråka. 
Uven flög efter kråkan, 
fångade den och åt upp den.
Det var den godaste middag uven hade ätit på länge.

Bilden visar hur denna variant av berättelsen kan se ut. 
Uven flyger mot boet. Det första hindret uppstår när den 
andra ugglan kommer. Uven löser problemet genom att 
flyga runt den. Nästa hinder är en katt men uven klarar 
sig genom att flyga över den. Sedan inträffar det som 
inte får hända i en dramatisk berättelse. När uven tagit 
sig förbi det sista hindret är vi beredda på att den strax 
ska landa i boet, men istället struntar huvudkaraktären i 
sitt mål och viker av. Slutet blir något helt annat än det 
vi förväntat oss. Uven verkar alldeles ha glömt bort att 

han var på väg hem. Vi känner oss lite lurade eller i alla 
fall snopna. Att slutet i denna berättelse inte riktigt pas-
sar ihop med början... det känns. Vi har inte fått svar på 
den ”Hur skall det gå” -fråga vi ställde oss i början.

Rita berättelsen  
Be eleverna rita en bild av den urspårade berättelsen. 
Rita i form av en hinderbana. Resonera tillsammans 
med eleverna om likheterna mellan de olika skisserna 
som de gjort. 

Hur skulle berättelsen kunna sluta för att man ska 
kunna knyta ihop tråden? Be eleverna förlänga den röda 
tråden så att den kan knytas ihop med början. De behö-
ver inte ta bort något utan bara lägga till en kort mening 
som kanske talar om att uven efter en stund flög hem 
till sina ungar.

När vi arbetar med så här korta berättelser är risken 
väldigt liten att hamna vid sidan av den röda tråden. 
Svårigheten ökar när hindren blir flera och handlingen 
mer komplex. Det underlättar om problemet uppmärk-
sammas i ett så här självklart sammanhang. 

När vi blir väl förtrogna med dramaturgins regelverk 
kan det vara spännande att bryta mot reglerna. Då kan 
vi konstruera berättelser som precis som denna väcker 
förvåning och frustration eller lockar till skratt. Det all-
ra bästa är när författaren kan skratta tillsammans med 
dem som läst berättelsen!
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Karaktärer
En berättelses handling, uppbyggnad och struktur är 
betydelsefull för att kunna fängsla läsaren, men utan 
trovärdigt tecknade karaktärer når den ändå inte fram. 
I en berättelse måste alla karaktärer – oavsett om de är 
människor, djur, växter eller naturfenomen – vara ska-
pade med omsorg och noggrannhet. Karaktärerna måste 
få sina olika egenskaper, sina starka och svaga sidor, sina 
för- och nackdelar presenterade så att de passar ihop och 
känns igen från sitt sammanhang.

Av alla karaktärer i en berättelse är huvudkaraktären 
den viktigaste. Det är denna rollfigur som läsaren allra 
starkast ska leva sig in i, identifiera sig med och bli in-
tresserad av att följa genom hela berättelsen.

Lumumma och Takete
För att kunna skapa en karaktär, en människa, ett djur 
eller en växt, som känns trovärdig, krävs en viss insikt 
om det mänskliga och om naturen. Symbolerna Lu-
mumma och Takete hjälper oss förstå. Lumumma och 
Takete kan ses som två karaktärstyper och representerar 
människans tudelning, vårt inre dilemma, konflikten 
mellan ”det goda” och ”det onda” och samspelet där-
emellan. Vad kan formerna tänkas symbolisera? Vilka 
likheter och skillnader finns? Vilka känslor väcker figu-
rerna? Det är mycket givande att samtala med barn och 
ungdomar om detta.

Rita symbolerna på tavlan. Gestalta dem inför klas-
sen genom att inlevelsefullt läsa nedanstående meningar. 
Placera dig vid rätt symbol efterhand som du läser mo-
nologen. Sluta positivt!

Lumumma  Takete
Värme  Kyla
En solig morgon i juni.  En bister, mörk kväll i november.
Maskrosen ler som solen. Skogsmaskinen skadar lingonmarken.
Kattungen slickar sin tass. Ormen väser.
Barnen badar i en ren sjö. Oljeutstläppet förstör stranden.
Vill du leka med oss?  Stick härifrån, din idiot!
Var inte ledsen, det var inte ditt fel.  Allt du gör blir fel, ditt korkade nöt!
Björkens grenar vajar i vinden. En fisk ligger uppochnervänd, död i ån.
Vi tar ett dopp och vilar sen en stund i skuggan.   
(Sluta positivt) 
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Denna svartvita dramatisering inbjuder till en stunds 
eftertanke och samtal. Hur kändes det? 

Motpolerna Lumumma och Takete skapar en kon-
flikt när de stöter samman. Men… om vi tänker lite 
djupare upprätthålls på samma gång, för det mesta, en 
balans i denna växelverkan mellan det mjuka och hårda, 
det varma och kalla, det starka och svaga, det ljusa och 
mörka, det glada och sorgsna, det snälla och stränga.

Balans
Balans är ett tillstånd som människan och naturen söker. 
Natten söker dagen och dagen natten. Kylan söker vär-
men och värmen kylan. Regnet söker torkan och torkan 
regnet. Det ena klarar sig inte utan det andra.

Monologen ovan presenterar motpoler. Normalt 
finns det en naturlig balans, men vad händer när män-
niskan påverkar naturens eget självbalanserande system? 
Hur kommer det sig att naturens sunda växelverkan har 
blivit osund och till och med ”sjuk”? Hur kan vi bidra 
till att återställa den naturliga balansen?

Balans uppstår när jämvikt mellan två ytterligheter 
råder. Konflikten spelar en avgörande roll för utveck-

lingen eftersom ensidighet skulle leda till stillastående, 
alltså till stagnation och tillbakagång. Den logik, sys-
tematik och rytm som präglar allt levande, finns också 
dold i den dynamiska berättelsens system.

När vi är barn känner vi oss trygga om vi tydligt 
upplever vem som är god och vem som är ond. Sagan 
hjälper till att tydliggöra motpolerna. När vi blir äldre 
upptäcker vi att denna svartvita tudelning inte fung-
erar särskilt väl. Det är inte längre så lätt att avgöra vad 
som är gott eller ont, bra eller dåligt. Det finns alltför 
många faktorer att ta hänsyn till för att avgöra vem i 
en konfliktsituation som handlat ”rätt” och vem som 
gjort ”fel”. 

Vad händer om vi vidgar leken med symbolernas be-
tydelse så att Takete får representera självbevarelsedriften 
och drivkraften och Lumumma visa på förståelsen och 
förlåtelsen? Om Takete skulle få verka fullt ut i en män-
niska eller ett djur skulle självbevarelsedriften och driv-
kraften bli så stark att utvecklingen förmodligen skulle 
leda till död för både omgivningen och karaktären själv. 
Om Lumumma verkade ensidigt och fullt ut skulle det 
troligen också sluta med död.

Balans råder när det är jämvikt mellan två ytterligheter.
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Bilden av isberget visar att det är under ytan som 
förklaringen till en karaktärs beteende och handlande 
ligger dold. Isberget berättar om vilka olika omständig-
heter som kan styra en karaktärs reaktioner och sätt att 
handla. Under ytan finns det alltid mycket att ta hän-
syn till för att förklara beteendet hos ett djur, en växt, 
ett naturfenomen eller en människa. Författaren måste 
veta betydligt mer om karaktären än vad hon eller han 
berättar. Det outsagda – det som författaren känner till 
men inte berättar om i detalj – skapar den värdefulla 
undertexten... den där känslan som läsaren finner mel-
lan raderna.

Konflikt
Konflikten är grunden för allt dramatiskt berättande. 
Disharmonin och sökandet efter att återupprätta det 
harmoniska tillstånd som gått förlorat, leder till huvud-
karaktärens och berättelsens framåtrörelse och utveck-
ling. Är konflikten även en förutsättning för liv?

Gå in på webbsidan! Där finns mer att läsa om Lumumma 
och Takete och förslag på fler övningar på temat. 
 

Hur skapar vi en karaktär?
När vi skapar väl sammansatta karaktärer med hjälp av 
Lumumma och Takete fördjupar vi förståelsen för det 
mänskliga och för naturen där vi själva är en del.

Varje karaktär är tredimensionell och författaren lär 
känna henne eller honom ur tre perspektiv: det fysiska 

– det yttre, det sociala – det som finns runt omkring och 
det psykiska – det inre. 

I berättelsen gestaltar vi djuret, växten eller männis-
kan genom att visa på exempelvis levnadsmönster, behov, 
handlingar, drömmar, längtan, mål och hemligheter. 
Kanske kan det låta lite knepigt att förmänskliga karak-
tärer som är hämtade från naturen, men naturligtvis får 
vi betrakta det som en lek. Fakta, som på ett lekfullt sätt 
vävs in i en berättelse, kan vara en ingång till att förstå 
samband, känna och minnas.

Berättelsen börjar med ett problem. Det har-
moniska tillståndet är slut. Huvudkarak-
tären vill återerövra vad hon förlorat. Nya 
problem uppstår men de är till för att lösas. 

Isberget visar att det är under ytan som förklaringen till en 
karaktärs handlingar ligger dold.
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Skurk/Förstörare/Fiende/Motkraft/Hinder
Skurken, den drivande karaktären, är huvudkaraktä-
rens och hjältens motståndare och det är hon som sät-
ter igång handlingen genom att störa lugnet och orsaka 
problem. 

Skurken är huvudkaraktärens motståndare.
Hon vill något särskilt.
Hon vill hindra huvudkaraktären från att nå sitt mål.
Skurken säger: ”Du fattar ju ingenting! Du klarar det 
aldrig! Du vet ju hur dåligt det brukar gå! Och förres-
ten... alla skrattar redan åt dig.”
Skurken kan också låtsas vara en vän för att förvilla och 
lura huvudkaraktären.

Skurken behöver inte vara ett djur eller en människa. 
En storm, en skogsbrand, ett kraftverksbygge eller den 
egna rädslan kan till exempel hindra huvudkaraktären 
från att nå sitt mål.

Rollfunktioner – generella beskrivningar 

Huvudkaraktär
Huvudkaraktären har ofta en svag eller utsatt ställning 
i början av dramat. Hon kan exempelvis ha drabbats av 
en olycka, blivit föräldralös eller behandlats orättvist.

Huvudkaraktärens balans rubbas och hon vill ha 
tillbaka den, men risken är stor att hon ska förbli makt-
lös och inte få det hon önskar. Huvudkaraktären ropar: 

”Hjälp mig!” Publikens sympati väcks och huvudkarak-
tären blir identifikationsobjekt. ”Tänk, om det varit jag!” 
Hennes handlande måste under hela berättelsen/filmen 
väcka gillande eller åtminstone förståelse hos publiken.

En huvudkaraktär är inte vem som helst!
Hon vill något särskilt.
Hon har en särskild längtan, önskan eller dröm, ett mål.
Huvudkaraktären ropar: ”Hjälp mig!”
Hon har både starka och svaga sidor, 
Hon har både mjuka och hårda sidor.
Hon är intressant eller speciell på något sätt.
Hon går att identifiera sig med eller i alla fall förstå.
Hon har ett problem som behöver lösas.
Hon tar sig förbi hindren för att nå målet.

Huvudkaraktären kan vara en enskild indi-
vid, till exempel en kalv som är instängd och 
längtar ut på grönbete. Huvudkaraktären 
kan också vara något i naturen till exempel en 
rullstensås, som hotas att bli förvandlad till en 
motorväg, men vill ha kvar sitt innehåll och 
sin vackra vegetation, en naturstrand som hotas 
av exploatering, men vill fortsätta att vara en 
plats för rekreation, ett skogsbestånd som är 
hotat av skövling, men vill finnas kvar som 
lekplats för traktens barn, eller sötvatten som 
håller på att bli salt och vill fortsätta kunna ge 
befolkningen den dryck den behöver. En grupp 
individer med ett gemensamt mål kan också 
vara huvudkaraktär. 
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Hjälte/Hjälpare/Vän/Medkraft/Lösning
Hjälten är huvudkaraktärens hjälpare.
Hon vill något särskilt.
Hon vill underlätta för huvudkaraktären att nå sitt mål 
och vill påskynda vägen dit.
Hon säger: ”Du kommer att klara det här! Du vet hur 
bra det brukar gå. Men... om du behöver min hjälp, 
kalla på mig. Jag stöttar dig, det vet du!”

Hjälten behöver inte vara ett djur eller en människa. En hjäl-
te kan vara exempelvis regn vid rätt tillfälle, sjukvård i rätt tid, 
ett brobygge som underlättar transporter, gemenskap och 
kärlek eller helt enkelt huvudkaraktärens inre styrka.

Hjälten finns med i handlingen under den period 
hjälpen behövs. Efter uträttat uppdrag försvinner hon. 
På så sätt fungerar hjälten som en katalysator. Hon 
påskyndar huvudkaraktärens utvecklingsprocess utan 
att själv förbrukas. Hjälten och huvudkaraktären kan 
ibland vara olika sidor av en och samma person. Pippi 
Långstrump och Spiderman är exempel på detta.

Skapa en karaktär  
Läs första kapitlet i en bok eller se de tio första minu-
terna av en spelfilm. Fundera över vem som är huvud-
karaktär och hur hon är gestaltad. Använd det karak-

Karaktärsschema
Ett karaktärsschema används för att på ett strukturerat 
sätt göra anteckningar om huvudkaraktärens egenskaper. 
Egenskaperna delas upp i sådana som syns utanpå (fysiska), 
inre egenskaper (psykiska) och egenskaper som handlar om 
omgivande miljö och samlivet med andra (sociala).

Exempel från naturen
I fortsättningen beskrivs hur elever från Håksbergs skola 
utanför Ludvika har arbetat med berättelser om djur. 
Inspirationen till arbetet kom via en lärarfortbildning 
anordnad av Falu naturskola. 

Eleverna började med att undersöka smådjur från en 
sjö i närheten av skolan. Varje elev valde ett av djuren 
som fick bli huvudkaraktär i en berättelse. Eleverna ar-
betade med karaktärsschema och hinderschema för att 
lättare strukturera sitt arbete. De skrev sedan berättelser 
som handlade om det djur de studerat.

 Karaktärsschema
Fysiskt – utanpå Psykiskt – inuti Socialt – omkring

Kön? Positiva och negativa egenskaper? 
Ex. trög, seg, sprallig, vimsig, snabb, 
optimistisk, lugn, kamratlig, snål, långsam, 
vänlig, modig, sorgsen, lat, grym, hjälpsam, 
tjurig, kaxig, aggressiv, ordentlig, otålig, 
pessimistisk, pratglad, generös, pedantisk, 
sur, osäker, slarvig, artig...

Bostadsort? 
Ålder? Omgivning?
Namn? Typ av bostad?
Kroppsstorlek? Överflöd/brist? Ex. mat, vatten...
Kroppsform? Ex. kroppsdelar, 
armar/ben, fötter...

Familj?
Talanger? Ex. sportig, händig, konstnär-
lig, musikalisk, fantasifull ...

Släkt?
Ansiktsform? Vänner?
Hår? Svagheter? Ex. stark rädsla för något, en 

fobi ...
Fiender?

Ögon? Grannar?
Hy? Framtidsdrömmar? Husdjur?
Hur rör sig karaktären? Sysselsättning?
Sätt att tala? Hemlighet? Intressen?
Favoritmat? Sommaraktiviteter?
Sätt att äta? Det bästa som kan hända? Vinteraktiviteter?
Hälsa? Vanor/ovanor?
Har karaktären något att bära 
på? Vad i så fall?

Det värsta som kan hända? Favoritplatser? 
Vilka platser undviks? 

Övrigt? Självbild? Ex. stark, rädd, utanför, 
omtyckt, hjälpsam, snäll...

Viktiga händelser i livet? 
Första intrycket? 

tärsschema som finns på webbsidan för att beskriva 
huvudkaraktärens olika egenskaper utifrån bokens eller 
filmens skildring.

Gå in på webbsidan! Där finns ett kopieringsunderlag för 
huvudkaraktären, skurken och hjälten samt karaktärsschema.
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På Falu naturskola är undersökningar av livet i 
vattnet ett vanligt tema. Här öppnas en ny och 
fascinerande värld för eleverna, och ofta också för 
lärarna. Besöket på naturskolan blir fullt av upp-

levelser som kan väcka nyfikenhet. Besöket ger också stoff 
för att arbeta vidare i klassrummet.

Att samla djur i närmaste sjö, damm eller vattendrag 
är enkelt och givande. Du behöver inte vara en proff-
sig biologilärare för att hålla i undersökningsmomentet, 
menar Mia Bucht som ansvarar för Falu Naturskola. Det 
finns informativ och enkel litteratur om de djurgrupper 
som är lättast att hitta och snart har du bekantat dig 
med de vanligaste djuren.

Var finns djuren?
Det är lätt att hitta smådjur genom att undersöka pin-
nar och stenar som ligger i vattnet eller håva med van-
liga durkslag av metall. Durkslagen kan monteras på 
kvastskaft för att förlänga skaftet och göra det lättare att 
nå ner i vattnet. Durkslagen duger bra om inte särskilda 
vattenhåvar finns på skolan. 

Mia ger en enkel instruktion: Håva i vattenytan, 
skrapa på vattenväxter, stenar och på botten, men se till 
att inte få med en massa slam. Ta djuren med fingrarna 
eller knacka ur håven i en vit plasthink eller plastlåda av 
typ glasslåda, som fyllts med ca 5 cm vatten. I hinken 
eller lådan kan du sedan se hur djuren rör sig, om de 
bajsar, parar sig eller försöker äta upp varandra. 

Om småkryp och berättande
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Studier i klassrummet  
Eleverna på Håksbergs skola utanför Ludvika under-
sökte vilka djur som fanns i sjön nära skolan genom att 
fånga så många djur de hittade med hjälp av durkslag. 

Studierna fortsatte sedan i klassrummet och eleverna 
använde en så kallad tvåvägslupp för att kunna studera 
djuren bättre. Så småningom bestämde sig varje elev 
för ett djur att studera närmare. Detta djur blev sedan 
huvudkaraktär i en berättelse som eleverna skrev – ett 
drama under vattenytan. 

Det viktigaste när eleverna studerar djuren är inte 
att komma fram till vad de heter, utan framför allt att 
upptäcka hur djuren lever och att försöka lära känna 
dem. Några vägledande frågor kan vara:

• Hur kan du beskriva kroppsbyggnaden?
• Har djuret huvud? Hur ser det i så fall ut?
• Hur ser munnen ut?
• Hur ser kroppens översida och undersida ut?
• Hur många ben har djuret?
• Har det spröt eller utskott?
• Har djuret ögon? Hur ser de ut?
• Hur rör sig djuret?
• Hur andas djuret?
• Verkar djuret vara växtätare, rovdjur eller asätare?

Varje elev ritar dessutom av sitt djur som det ser ut – men 
starkt förstorat! Det är en fördel att inte ha litteratur till 
hands ännu, det leder ofta till att bilden i boken ritas 
av. Det gäller i stället att iaktta det levande djuret. Efter 
avslutade studier släpps djuren tillbaka i vattnet. 
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Samla fakta i ett karaktärsschema  
Småkrypen från sjön får sedan bli huvudkaraktärer. 
Eleverna använder ett karaktärsschema med frågeställ-
ningar för att anteckna fakta om djurets utseende, bete-
ende och levnadsförhållanden. Ett exempel på ett sådant 
karaktärsschema visas nedan. Detta schema har Robin, 
en av eleverna på skolan, fyllt i för att beskriva djuret 
Zoo, en vattenskalbagge som han fångat. 

Skriv en presentation av karaktären
Utifrån karaktärsschemat kan man sedan skriva me-
ningar som berättar om djurets utseende, beteende och 
under vilka förhållanden det lever. Se följande exempel.

Zoo är en 1 år gammal kille, en vattenskalbagge.
Han har en kraftig kroppsbyggnad.
Runt ansikte och svart och gul hy har han.
Han rör sig snabbt.
Han använder aldrig kläder och kan inte tala.
Han är rädd för att dö.
Han vet inte vilka framtidsdrömmar han har.
Hans hemlighet är att han kan gömma sig i sand.
Han ser på sig själv som snabb och stark.
Han bor i sjön och har alltid bott där.
Inga ekonomiska problem har han.
Han har tappat bort sin familj och hela sin släkt.
En vän har han. En kille.
Det enda han sysslar med är att simma omkring.

Han jagar mat.
Han undviker platser där det 
finns djur som vill äta upp 
honom.
För honom är det viktigaste i 
livet att finnas.
Han är rolig, det är det första 
intrycket man får av honom.

Karaktärsschema ifyllt av Robin Viklund, 
skolår 5, Håksbergs skola, Ludvika. Ko-
pieringsunderlag till alternativa karak-
tärsschema finns på webbsidan.
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Berätta om din karaktär  
Berätta om din karaktär för någon som inte känner till 
den. Vad blir lyssnaren nyfiken på? Har flera elever sam-
lat fakta om samma djur? Samtala om de olika rubriker-
na i karaktärsschemat och komplettera med nya fakta. 

Gestalta ett ögonblick  
Använd fakta från karaktärsschemat för att skapa en ges-
taltande beskrivning. ”Fotografera” en bild med hjälp av 
ord så att läsaren kan skapa en egen inre bild och dra 

sina egna slutsatser om karaktären och miljön. Om 
vi ska berätta att det regnar kan vi 

gömma ordet regn och  
till exem-

pel berätta att katten försöker slicka sig 
torr eller att människor på gatan är ikläd-
da gummistövlar.

Eleverna får som uppgift att skriva 
en mening som svar på varje fråga nedan. 
Faktauppgifterna i det här exemplet häm-
tas från det karaktärsschema som Lisa 
Yngström, skolår 4, Håksbergsskola, har fyllt i. Lisa har 
valt att skriva om en skräddare som hon kallar Ullabritta. 
Frågorna skulle kunna besvaras så här. 

Var är djuret?  Ullabritta sitter på vattenytan.
Vilken årstid är det? Näckrosorna blommar.
Vilken tid på dygnet? Solen har varit uppe länge.
Vilket väder är det? Bladen glittrar som silverplattor.
Vilket ljud hörs? Barnen vid campingen skrattar.
Vad gör djuret? Ullabritta hoppar upp på   
 näckrosbladet.

Gå in på webbsidan, där finns kopieringsunderlag med 
förslag på idéer kring gestaltning av situationer. 

Respons
Vilken information döljer sig i undertexten? Låt elev-
erna förklara vad som döljer sig i svaren: Vilken årstid är 
det? Vilken tid på dygnet är det? Vilket väder?

Författaren lär känna karaktärer och miljö och gestaltar vad 
som händer. 

Läsaren uppfattar texten som en bild och tolkar den utifrån 
sin kunskap, sina känslor och värderingar.
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Respons
Vilket djur tror du texten handlar om?
Vilka egenskaper verkar djuret ha?
Vilka känslor verkar starkast hos djuret?
När såg du den tydligaste bilden? Förklara!

Var noga med att introducera responsen genom att po-
ängtera att den i första hand handlar om lyssnarens upp-
levelser och känslor. Det är lyssnaren som tolkar texten 
utifrån sin egen kunskap och erfarenhet. Författaren 
kan inte ha skrivit ”fel”. Responsgivaren kan inte heller 
ha tänkt eller känt ”fel”.

Gå in på webbsidan för att läsa en responsdialog. 

Planera berättelsen i ett hindersschema 
Efter att ha lärt känna djuret är det dags att börja pla-
nera en spännande berättelse.

Börja med att formulera ett mål för huvudkaraktä-
ren med hjälp av faktauppgifter i karaktärsschemat. Pla-
nera sedan berättelsen genom att skriva in olika händel-
ser (hinder och lösningar) i ett hinderschema. Använd 
fakta från karaktärsschemat för att utforma huvudka-
raktärens mål. Sök till exempel under rubrikerna: ”Det 
bästa som kan hända”, ”Favoritplatser”, ”Intressen”, el-
ler ”Talanger”. I schemat finns även idéer till hinder un-
der rubrikerna: ”Det värsta som kan hända”, “Fiender”, 

”Vilka platser undviks?”, ”Egenskaper” och ”Svagheter”. 
Förslag till lösningar finns under rubrikerna: ”Kropps-
form”, ”Hur rör sig karaktären?”, ”Har karaktären något 
att bära på?”, ”Egenskaper”, ”Självbild”, ”Vänner” osv.  

Robins hinderschema om vad som händer vatten-
skalbaggen Zoo visas som ett exempel nedan.

Skapa en inre monolog  
En inre monolog presenterar djurets dilemma, känslor 
och dröm. Vi får hjälp att leva oss in och bli berörda. På-
minn eleverna om att fakta hämtas från karaktärssche-
mat. Varje mening ska ha med djurets verkliga egenska-
per att göra – även om de är inbäddade i fantasi.

Jag längtar...
Jag vill…
Min familj/mina syskon/mina kompisar…
Jag har försökt…
Varför…
Nu måste jag…
En dag…

Första och sista meningen knyter ihop den inre mono-
logen, de ska handla om samma längtan.

Robins karaktär, vattenskalbaggen, skulle kunna 
tänka så här:

Jag längtar efter att få vara i fred här under löven.
Jag vill inte hela tiden känna mig jagad av gäddor.
Min familj har samma problem, dom är också 
jagade.

Jag har försökt gömma mig längre ner i sanden.
Varför räcker det inte med att bara vara snabb?
Nu måste jag lugna ner mig och koppla av.
En dag ligger jag tryggt under sanden, kanske i en hel 
timme!
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Respons
Här ges ett exempel på en dialog efter det att hinder-
schemat för vattenskalbaggen Zoo är klart. Dialogen är 
tänkt som ett samtal mellan två elever.

1. Vilket mål har huvudkaraktären?
 Zoo vill komma undan fiskarna som han är  
 jagad av.

2. Slutar berättelsen lyckligt eller olyckligt?
Lyckligt. Han klarar sig. 

3. På vilket sätt knyts den röda tråden ihop? Hur hänger 
slutet ihop med början?

Det börjar med att Zoo är rädd och jagad. 
Det slutar med att fiskarna simmar iväg och 
då är inte Zoo rädd längre.

4. Vilka är hindren tycker du? 
Han är jagad redan från början. Första hin-
dret är att de hittar honom. Andra hindret 
är när de hittar honom igen.

5. Vilka är lösningarna tycker du?
Efter problemet i början kommer lösningen 
att han gömmer sig i vassen. Nästa lösning är 
när han gömmer sig under en sten. Sista lös-
ningen är att han gömmer sig nere i sanden.

6. Tycker du att det blir mer och mer spännande mot 
slutet eller behöver hindren byta plats?

Det är fiskarna som är hindren. Det känns 
som det blir värre och värre för de ger sig inte. 
Det fungerar bra som det är, tycker jag.

Skapa en berättelse enligt  
planeringen i hinderschemat 
Bygg ut berättelseskelettet i hinderschemat med hjälp 
av fler fakta från karaktärsschemat. Pricka av i karaktärs-
schemat efter hand som du använder faktauppgifter.

Påminn eleverna om att det är uppgifterna i karak-
tärsschemat och planeringen i hinderschemat som är 
utgångspunkten för berättelsen. Självklart är det helt 
OK att ändra på sin planering lite grand som Robin har 
gjort i sin berättelse nedan. 

Jagad
Det var en gång en vattenskalbagge som hette Zoo. Han 
var svart och rund och stilig. Han skulle hem till sig. Men 

så kom en flock fiskar. Dom började jaga honom. 
Fiskarna var hungriga gäddor. Han blev rädd. 
Han ville hitta nån stans och gömma sig på. Han 
gömde sig under en gammal hamburgare som 
nån hade slängt i. Men fiskarna hittade honom. 

Då simmade han fort bort för att hitta ett nytt ställe. Han 
såg ett gammalt sugrör som nån hade kastat i. Men dom 
puttade ut Zoo ur sugröret. Men då gömde han sig under 
sanden. Då simmade fiskarna bort och sen kom den stilige 
Zoo hem.

Teckning av gäddor som jagar vattenskalbaggen Zoo ritad 
av Robin Viklund.
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Skräddaren Ullabritta
En annan berättelse har skrivits av Lisa 
och handlar om skräddaren Ullabrit-
ta. Lisa har använt det hinderschema 
som syns nedan som underlag. 

Ullabritta ser smaskiga kryp
Det var en gång en stor skräddare som hette Ullabritta. 
Ullabritta såg stora och saftiga småkryp. Mums tänkte Ul-
labritta. I sjön där Ullabritta är finns det en camping. 

När Ullabritta kom närmare campingen så kände hon att 
nån haft i diskmedel, så då började Ullabritta flyga annars 
kunde hon drunkna. En liten stund senare kom en fågel 
och tänkte äta upp Ullabritta, då tänkte hon om hon hop-
par är det hennes enda chans och hon hoppade och fågeln 
försvann. Och Ullabritta hoppade till småkrypen. Smas-
kens sa hon då.

Bilden till höger visar baksidestexten på Lisas bok om 
skräddaren Ullabritta.
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Respons 
Det är viktigt att få positiv och konkret bekräftelse när 
hela berättelsen är klar. 

Gå in på webbsidan! Där finns en responsdialog för 
texterna om dykaren Zoo och skräddaren Ullabritta, samt 
kopieringsunderlag med responsfrågor.

Fortsatt samtal
Arbetet med djuren i vattnet leder vidare till nya frå-
gor som kan ge fördjupade kunskaper om livet i vattnet. 
Några exempel på frågor kan vara:

Vad äter dykaren Zoo? 
Dykare är rovdjur och lever av andra djur i vattnet. Detta 
ger anledning att komma in på näringskedjor och närings-
vävar i vattenmiljöer.

 

Hur andas Zoo?
De flesta dykare går upp till vattenytan för att hämta luft 
och tar med sig en liten luftbubbla ner under vattnet. Den 
lilla bubblan kan man ibland se längst bak på dykaren. 
Andra vattenlevande djur har löst problemet med and-
ningen på annat sätt. Hur andas till exempel fiskar och 
kräftor?

Hur rör sig Zoo?
Dykare simmar snabbt med hjälp av ett benpar som är 
extra kraftigt. Hur rör sig andra djur, till exempel fiskar 
och kräftor?

Hur kommer det sig att skräddaren Ullabritta kan gå 
på vattnet?
Skräddare utnyttjar vattnets ytspänning. Om man droppar 
i diskmedel i vattnet (som Lisa beskriver i sin berättelse) 
fungerar inte ytspänningen längre och skräddaren sjunker.

Avslutande kommentarer
Några kommentarer från lärarna Annelie och Frida, som 
arbetat med metoden tillsammans med sina elever:

Det är en metod som passar elever med olika förutsätt-
ningar och olika ålder och som dessutom kan integreras 
med de flesta ämnen. Metoden har en lugnande inver-
kan på eleverna eftersom de känner sig trygga med upp-
giften, de vet vad de ska göra. Var och en ges dessutom 
förutsättningar att utvecklas från sin egen nivå. Elever 
som tidigare haft svårt att fantisera, berätta och skriva 
blir nu nöjda med sin berättelse redan efter första försö-
ket och vill gå vidare, men vissa elever, som av sig själva 
knäckt berättarkoden, har ibland känt sig frustrerade av 
att behöva prova hinderschemat.

Kombinationen av karaktärsschema och hindersche-
ma ökade känslan och förståelsen för djuren och deras 

levnadsvillkor. Hinderschemat hjälpte eleverna att skapa 
en berättelse som verkligen handlade om det djur de valt 
att skriva om. Alla berättelserna blev dessutom lätta att 
följa och förstå eftersom de hade en röd tråd. Histori-
erna blev spännande tack vare hinder och lösningar och 
mer trovärdiga än tidigare eftersom faktauppgifterna 
från karaktärsschemat på ett naturligt sätt vävdes in i 
djurets problematik. 

I berättelser som skrevs utan grovplanering i hinder-
schemat hade eleverna svårare att leva sig in i djurets 
värld. Vattenskalbaggens mål kunde till exempel vara att 
gå till pizzerian och hindren på vägen hämtades också 
gärna från elevernas egen erfarenhetsvärld – utan an-
passning till djurets verklighet.

Helt klart är att vi kommer att fortsätta arbeta med 
metoden samtidigt som vi vidareutvecklar arbetssättet! 
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Vi går vidare

Berättelserna kan efterhand bli mer innehålls-
rika med fler och fler fakta som vävts in i his-
torierna på ett naturligt sätt. De kan också 
bilda underlag för diskussioner som fördjupar 

förståelsen av naturvetenskapliga fakta och begrepp. Det 
som i elevernas ursprungliga berättelser är oklart, ofull-
ständigt eller kanske t.o.m. felaktigt från naturvetenskap-
lig synpunkt, kan i en dialog med eleverna leda vidare 
till fördjupade kunskaper, ökad förståelse och ett större 
intresse för naturen. 

Det är inte bara eleverna som har glädje av att skapa 
egna berättelser. Vi vuxna kan använda berättartekniken 
för att genom muntligt berättande väcka intresse och 
engagemang hos eleverna. 

Utvidga och fördjupa berättelserna
Foga in djuret i sin miljö och låt berättelsen visa på eko-
logiska sammanhang: 
– Hur ser miljön ut?
– Vilka andra organismer finns i djurets närhet? Vilken 
roll har djuret i näringsväven?
– Har miljön förändrats? Vilka är i så fall orsakerna till 
detta? Beskriv miljökonflikter och problem som kan på-
verka djuret. Föreslå lösningar.
– Är arten hotad? Föreslå hur den kan skyddas.

Ett exempel som visar hur faktauppgifter i karaktärsschemat 
används för att ge stoff till en mer varierad berättelse finns 
på webbsidan. Berättelsen handlar om myran Myrsan.

Berta Broccoli
Hejsan! En kväll för ett tag sedan låg jag i frid och fröjd i frysen i 
min lilla plastpåse tillsammans med mina syskon. Då öppnades frysen 
plötsligt och allting blev ljust. Jag undrade vad som skulle tas ut ur 
frysen den här gången. 

Oftast var det glass eller Mamma Scans Köttbullar. Familjen Sö-
derström tycker om sådan mat, de äter inte så mycket grönsaker, men 
det är inte bra. I grönsaker, i mig till exempel, finns mycket vitaminer. 
Jaja, tillbaks till ämnet. Frysen öppnades och till min stora förvåning 
togs vi i broccolipåsen ut. 

Det var en väldigt skakig resa och dottern i familjen, Petra, hällde 
ut några broccolis. Det var jag, min bror Benke Broccoli och min syster 
Beata Broccoli. Vi hamnade på en vit liten tallrik och bredvid oss låg tre bacons. Senare fick jag veta att de 
hette Bo, Bengt och Berit. Petra satte in tallriken i micron, och så värmdes vi. Det var riktigt obehagligt, cel-
lerna i oss kokade. Det var så hemskt att jag helst vill glömma det, så jag hoppar nog över att berätta hur det 
kändes.

In i munnen!
Sedan kände jag hur en vass gaffel stacks i mig, och Petra stoppade in mig och Bo Bacon i munnen. Hon tug-
gade och tuggade, det gjorde jätteont! Jag och Bo Bacon maldes sönder och blandades med saliv, det gjorde att 
Petra lättare kunde svälja oss. I saliven fanns också ett enzym som hette Agda Amylas, och hon började sönder-
dela stärkelsen i mig. Det kittlade förskräckligt, fast jag sa till henne att sluta! Sedan pressade Petras tunga ner 
mig och Bo i Petras matstrupe. Det var som ett långt rör, och en massa muskler tryckte ner oss genom strupen 
till magsäcken... (Läs fortsättningen på webbsidan)

Maja Ekman skolår 8, Mariaskolan, Malmö
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Olika ämnesinnehåll
Berättartekniken kan givetvis också användas till andra 
typer av berättelser än sådana som handlar om djur. Ett 
exempel ges ovan på en berättelse som beskriver hur 
människokroppen fungerar. Ett annat exempel handlar 
om berättelser med historisk anknytning.

Människokroppen
För att förstå hur människokroppen fungerar behöver 
man sätta sig in i komplicerade sammanhang. Ett sätt 
att underlätta förståelsen kan vara att eleverna på ett lek-
fullt sätt och med egna ord förklarar vad som händer i 
kroppen. Temat kan till exempel vara vad som händer 
med maten vi äter, hur den bryts ner i matsmältnings-
kanalen. Maja Ekman, skolår 8, har skrivit en berättelse 
om Berta Broccoli och hennes syskon Benke och Beata, 
samt baconbitarna Bo, Bengt och Berit. Läs i rutan ovan 
om allt förskräckligt som händer dem på vägen genom 
matsmältningskanalen. 

Då och nu
Arbetsmetoden inbjuder till samarbete över ämnesgrän-
serna. Genom att använda Carl von Linnés liv och verk-
samhet som utgångspunkt kan många ämnesområden 
bidra till en helhet. Den övergripande frågeställningen 
kan vara: Hur levde man på Linnés 1700-tal jämfört 
med idag?

Med hjälp av berättelsen kan vi leva oss in i hur olika 
samhällsgrupper och individer levde. Vi kan till exem-
pel förstå hur jordbruket fungerade, varifrån maten kom 
och vad man åt, hur långt den tekniska utvecklingen 
kommit, vilka sjukdomar som förekom och hur de be-
handlades, religionens betydelse och hur långt vetenska-
pen nått, hur det gick till att resa och vilken uppfattning 
man hade om världen.

I inspirationshäftet Linnélektioner beskrivs Carl von 
Linnés liv och verksamhet med perspektivet dåtid, nutid 
och framtid. Underlag till berättelser med utgångspunkt 
i 1700-talet kan hämtas från detta häfte.

Arbetet kan struktureras enligt nedan:
1. Skapa fiktiva personligheter genom att söka fakta 
och samla dessa i ett karaktärsschema.
2. Berätta om de olika karaktärerna för varandra – och 
de börjar leva!
3. Gå vidare och gestalta ett ögonblick i huvudkarak-
tärens liv, till exempel morgontoaletten, frukosten, 
en glimt från dagens arbete: när ängen ska slås, säden 
skördas, ett nytt uthus byggas, när någon blir sjuk eller 
kanske när småbarnen ska krypa till kojs.
4. Fundera över vilket mål huvudkaraktären har och 
vilka behoven, önskningarna eller drömmarna är. Med 
hjälp av fakta från karaktärsschemat byggs ramen till 
en berättelse. Hinderschemat blir en hjälp att struktu-
rera berättelsen. 
5. Låt två eller flera karaktärer mötas. Vilka problem 
skulle då kunna uppstå? Vilka lösningar finns?

Idéerna kan bli många och berättelserna hur innehålls-
rika och spännande som helst. Hela arbetsprocessen 
kan avslutas med att berätta muntligt, skriva, dramati-
sera eller skapa en film.
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Film i skolan

Allt fler lärare och elever börjar arbeta med film 
i skolan. Det är ett medium som oftast intres-
serar eleverna och ger utrymme för ett kreativt 
skapande. Avsikten med detta avsnitt är att ge 

några exempel från olika skolor som kan fungera som in-
spiration för andra som är intresserade av filmskapande i 
kombination med miljö- och naturstudier. 

Olika skolor och olika åldrar på elever är represen-
terade: förskolan i Mariebo, Jönköping, Söraby skola 
år 1–6, Växjö, Vägga gymnasiesärskola, Karlshamn och 
Öppna gymnasieskolan, Uddevalla, samt Miljöverksta-
den i Helsingborg som är en kommunal satsning på att  
utveckla miljöundervisningen. 

Metod
Den metod för att skriva berättelser som presenterats ti-
digare i detta häfte passar utmärkt att använda även vid 
filmskapande. Metoden gör att filmen blir strukturerad 
genom att handlingen följer den röda tråd som innebär att 
filmens början knyts samman med avslutningen. Det är 
viktigt att filmen innehåller något spännande eller något 
som gör att man blir överraskad, dvs. ett eller flera hinder 
som huvudkaraktären måste ta sig över. Karaktärerna i 
filmen måste också väcka intresse. Metoden har använts 
av de nämnda skolorna vid filmningen. Miljöverkstaden i 
Helsingborg har en omfattande erfarenhet av filmprojekt 
med ett eget koncept som beskrivs nedan. 

Prova att filma!
Har du länge velat, men inte ännu vågat filma med dina 
elever? Har du precis börjat filma och vill ha stöd och 
hjälp? Har du tänkt pröva redigering på dator men inte or-
kat läsa manualerna eller riktigt förstått vad som står där? 

Praktisk handledning finns att få på olika webbsidor. 
Den ideella föreningen Filmpedagogik.nu erbjuder hand-
ledningar, manualer till de enklaste redigeringsprogram-

men och exempel på filmer. (www.filmpedagogik.nu, välj 
Filma nu)

Myndigheten för skolutveckling har utvecklat webb-
sidan Multimediabyrån med bland annat Mediekunskap 
och Praktisk IT- och mediekompetens, PIM, som innehål-
ler handledningar för arbete med film, exempel, övningar 
och filmer. (www.multimedia.skolutveckling.se)

Det finns 19 regionala resurscentrum för film, ett 
i varje län, som finansieras med regionala och statliga 
medel. Verksamheten bedrivs inom tre huvudområden: 
pedagogik, visning och produktion. Kompetensutveck-
ling för lärare erbjuds. (www.sfi.se)

Den del av Utbildningsradions webbsida som kal-
las ”UR-Rum för berättande” innehåller en mängd film-
berättelser gjorda av ungdomar och vuxna. UR erbjuder 
workshops runt om i landet där deltagarna gör korta fil-
mer, som sedan presenteras på webbsidan (www.ur.se).

Utrustning
Att filma med en digital filmkamera är förhållandevis 
lätt och elever i alla åldrar brukar klara det bra. För korta 
filmsekvenser kan kameror som i huvudsak är avsedda 
för stillbilder användas, alternativt mobiltelefoner.

Digitala filmkameror har använts vid alla filmprojekt 
som beskrivs nedan. Alla utom Miljöverkstaden i Hel-
singborg har själva redigerat sina filmer och de flesta har 
använt programmet Movie Maker. Ett annat, lite mer 
avancerat program är Pinnacle.
 

Tema natur och miljö
Alla filmberättelserna har tema hämtade från naturen, 
det kan handla om allt från att fantisera om sagofigurer 
tillsammans med de minsta barnen till att gymnasieele-
ver gör filmer med miljötema för att intressera yngre 
elever för miljöfrågor. 
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Mariebo förskola i Jönköping

Berättandet har blivit en röd tråd i verksamheten vid 
förskolan i Mariebo, Jönköping. Förskolan ligger intill 
en skog och därför är det naturligt att ha natur och ma-
tematik som gemensamt tema för hela förskolan. 

Barnens egna erfarenheter är utgångspunkt för läran-
det. Deras egna sagor och berättelser sätts i centrum och 
ger på ett roligt och kreativt sätt bidrag till en allsidig 
verksamhet. Målet är att göra barnen delaktiga så att de 
får uppleva att berättelserna som skapats är deras. Ett 
tema/projekt kan pågå länge och växa med barnen. 

15 barn i åldrarna 3–5 år har, tillsammans med för-
skollärarna Carina Dahlin och Anita Eskengren, skapat 
filmberättelser. Ämnesområderna har varit natur, mate-
matik och fantasi. Arbetet med att skapa en filmsaga 
börjar med att barnen får gå ut i skogen, en miljö som 
är ypperlig för att fantisera ihop berättelser. Filmerna 
handlar om sagofigurer som barnen upptäckt i skogen. 
Barnens ögon har öppnats så att de nu ser och upptäcker 
mycket mer i naturen. Barnen funderar över hur olika 
djur lever och vad de och människor kan hitta att äta i 
skogen. De vill veta vad saker i skogen heter och vad de 
används till. Efter allt letande efter sagofigurer i skogen 
har de blivit betydligt mer medvetna när de ser sig om-
kring i naturen.
Barnens eget skapande i filmberättelserna är viktigt och 
blir en naturlig del av lärandet. Allsidigheten är betydel-
sefull. Barnen har målat bilder, dramatiserat och spelat 
in ljud, skapat miljöer och samlat rekvisita. 

Carina och Anita upplever att det är lätt att släppa 
loss barnens fantasi när de själva är medvetna om hur 
man skapar en bra struktur och innehåll i en berättelse. 

Det är viktigt att hålla sig till den röda tråden i en berät-
telse och knyta ihop alla idéer, så att berättelserna får 
en bra början som passar till slutet. Att jobba så här ger 
otroligt mycket, menar Carina och Anita, och att hela 
tiden befinna sig i en process tillsammans med barnen 
är stimulerande och utvecklande för alla inblandade.

De tycker att det mest intressanta har varit att se hur 
filmerna verkligen blivit barnens egna. Barnen har varit 
delaktiga i varje moment, och det är deras eget material 
som använts, men det gäller att ta tid på sig, låta barnen 
reflektera och tänka. Det är också viktigt att de vuxna 
ibland håller inne med sin egen kunskap för att låta bar-
nen pröva egna vägar. 

Arbetet med film i förskolan pågår hela tiden. Bar-
nen får själva filma med en digital videokamera och ar-
betar sedan med redigering i programmet Movie Maker 
tillsammans med förskollärarna.
 

Söraby skola Växjö 

På en bildlektion i år 4 på Söraby skola i Växjö fråga-
de Anna Rydell, lärare i bild och svenska, om några av 

eleverna ville göra en film. Den skulle handla om någon 
eller något i naturen. Filmen skulle vara en minut lång, 
ha en början, ett slut och en genomtänkt handling där-
emellan. Hon berättade också om hur arbetet med en 
filmberättelse går till: det behövs textmanus, bildmanus 
och rekvisita innan filmningen kan starta. Slutligen görs 
en redigering av filmen. Två elever blev genast intresse-
rade och fick sätta sig och “brainstorma”.

De kom fram till att filmen skulle handla om en tant 
som var ledsen för att hon inte hade några blommor i 
sitt hem, men som får tillbaka sin livsglädje när hon hit-
tar en blomma som hon kan ta med sig hem och föröka. 

Upplevelser i naturen ger stoff till filmade berättelser.
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repliker och har kommit överens om vem som ska spela 
rollen av tanten. Filmen utspelar sig i en realistisk miljö.

Vägga gymnasiesärskola,  
Livsmedelsprogrammet, Karlshamn

Hur går det till när laxen vandrar upp i Mörrumsån vid 
Karlshamn för att fortplanta sig? Detta ville några elever 
vid gymnasiesärskolan i Karlshamn dokumentera ge-
nom att göra en film.

”Vad vill vi visa”?
”Hur och varför laxen simmar i Mörrumsån”, säger Erik. 
”Den leker ju där”.
”Leker”?
”Ja, parar sig”, säger alla.

Diskussionen fortsätter och gruppen bestämmer sig 
för att söka fakta och åka till Mörrum och Mörrumsån 
för att få underlag till filmen om laxen. 

Eleverna ville gärna ”intervjua” laxarna och grubbla-

Eleverna visste sedan tidigare att man kan dela en 
växt och på så sätt få fler exemplar. Detta skulle kunna 
vara en möjlighet för tanten att få fler blommor. 

Partik och Ida fick några frågor som hjälp i början: 
”Vad gjorde tanten när hon var ledsen? Hur såg blom-
man ut? Var hittade hon den? Hur kan en blomma bli 
fler blommor?”. Med hjälp av frågeställningarna och 
elevernas fantasi växte historien fram. Berättelsen dela-
des sedan i olika avsnitt och bildmanus ritades. 

Berättelsens struktur var självklar. Tanten var hu-
vudkaraktär och filmen innehöll inte några andra roller. 
Filmen började med att tanten var ledsen för att hon 
inte hade några fina blommor hemma. Slutet innebar 
att hon blev glad när hon hittade en blomma. Innehållet 
i filmen mellan början och slutet handlade om tantens 
sökande efter en blomma.

Eleverna har arbetat mycket självständigt under bild-
lektionerna med manusarbetet och läraren har bara fung-
erat som bollplank. Eleverna har själva fått ta ansvar för 
att skaffa rekvisita De har valt att spela in filmen utan 

Bilden nedan visar en scen från filmen där tanten är ledsen 
för att hon inte har några fina blommor hemma, till vän-
ster syns några skisser från bildmanuset.
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de länge på hur de skulle kunna visa en lax som ”pratar” 
samtidigt med en röst som berättar om laxens liv. De 
hade planer på att göra en animerad filmsekvens, men 
fick sedan idén att filma laxar i akvariet i Mörrum när de 
står och rör på munnen. Detta löste problemet. 

Filmprojektet genomfördes under naturkunskapslek-
tioner hösten 2006 av fyra killar, 16-18 år, tillsammans 
med läraren Sven-Anders (Nanne) Olsson. Tillsammans 
har de diskuterat alla delarna i projektet, vilket lett till 
ett gemensamt ansvar för elever och lärare. ”Det har 
varit en gigantisk samarbetsövning, där man verkligen 
behöver varandra”, menar Nanne, som tillfogar att de 
genom att arbeta med dramaturgins principer har fått 
ett gemensamt språk för berättande och filmskapande. 
Eleverna har också lärt sig använda en filmkamera – att 
hålla kameran stilla, att använda stativ och inte zooma 
för mycket och dessutom att använda programvara för 
att redigera filmen.

Under ett par månader har gruppen arbetat med 
planering, research, faktainsamling, manusskrivande, 
bildmanus och filmning. De har använt sig av den 
metod för att strukturera berättelser som presenteras i 
häftets första del. Eleverna har använt en digital video-
kamera och sedan själva redigerat filmen i programmet 
Pinnacle. I denna programvara finns möjlighet att få 
två ljudspår. Ett alternativ är Movie Maker – ett pro-

gram som är lätt att lära sig för både lärare och elever, 
tycker Nanne.

Nanne berättar också att eleverna har börjat se på 
spelfilm på ett nytt sätt. De har tittat på olika filmer 
som de sedan jämfört. Detta leder vidare till många fun-
deringar och spännande frågeställningar som engagerar 
elevgruppen.

Uddevalla Gymnasieskola 
Öppna programmet

På gymnasieskolans öppna program i Uddevalla har åtta 
elever och deras lärare Jimmy Danielsson arbetat med 
filmer i ämnet Naturkunskap. Eleverna har själva kom-
mit med idéer och bestämt hur de ska gestalta innehål-
let, en del har valt att klä ut sig och spela roller själva, 
andra har filmat tecknade figurer och lagt på röster. Un-
der arbetet med filmen har de insett hur viktigt det är att 
fånga publikens intresse redan i början av en film.

Målgruppen för filmerna är elever i år 4–6. Syftet är 
att visa att vi är beroende av vår jord för att överleva, att 
vi inte får sluta bry oss… att vi inte bara kan tänka på 
oss själva… att våra handlingar inte bara drabbar andra, 

Laxens vandring, från lekplatsen i ett vattendrag och ut i havet och sedan så småningom tillbaka igen till samma vat-
tendrag, ger en naturlig struktur till en berättelse under vilken många dramatiska händelser kan inträffa.
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utan även oss själva till slut.
Gruppen har gjort tre filmer som på olika sätt tar 

upp frågan om hur jorden påverkas av klimatföränd-
ringar. En fjärde film handlar om livet i skogen. 

En av filmerna har jorden som huvudkaraktär. Jor-
dens mål är att överleva. Det som hindrar jorden att nå 
sitt mål är människorna som inte bryr sig om att vårda 
henne. Jorden far illa och mår dåligt. 

I en annan film är huvudkaraktären ett djur, en läm-
mel, som är beroende av ett kallt klimat för att må bra, 
att överleva. Hindret för överlevnaden är jordens ökan-
de medeltemperatur som gör att den tjocka pälsen blir 
alldeles för varm. Människorna tycker det är skönt med 
stigande värme, de ligger och solar sig. Men isen smälter 
och en stor våg sköljer in och dränker lämmelns bo…

En tredje film handlar om växternas behov. En växt i 
skogen är huvudkaraktär och målet är att överleva. Den 
behöver vatten. Torkan är hindret. Människorna hugger 
ner skogen runt omkring, öken breder ut sig, det blir 
torrare, regnar inte alls lika ofta som när det fanns skog. 
Finns det något hopp? 

Ytterligare en film handlar om granbarkborren. Att 
det ska ligga tillräckligt mycket död granved i skogen så 
att han och hans familj kan överleva, det är granbark-

borrens mål. Hindret är människan som fäller skog och 
tar bort all död ved som annars skulle blivit liggande. 
Inget lämnas kvar till de hungriga barkborrarna, som är 
beroende av döda granar.

Miljöverkstaden i Helsingborg

För att fånga elevernas intresse för natur- och miljöfrå-
gor arbetar Margareta Bengtsson från Miljöverkstaden i 
Helsingborg med filmkameran som pedagogiskt verktyg. 
Genom att filma får eleverna en djupare förståelse och 
känsla för naturen och detta blir en väg mot en hållbar 
utveckling. 

Filmerna som eleverna gör har miljö- och naturtema. 
De kan till exempel handla om trafikmiljön i staden 
och om hur utsläppen av miljöfarliga ämnen kan mins-
kas. Andra exempel på tema handlar om livet i staden. I 
parker och små grönområden finns växter och djur som 
är intressanta att dokumentera. Med filmen som under-
visningsmetod får eleverna lära sig att kommunicera och 
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skapa debatt.
Miljöverkstaden har kontakt med skolorna i Hel-

singborg redan när eleverna går i år 2. Olika projekt 
genomförs sedan varje år. Dessa leder fram till att några 
klasser i år 5 får erbjudande om att göra en film. 

Arbetet med filmningen börjar med att Margareta 
träffar klasserna för att planera tillsammans med elever 
och lärare. Utifrån texter som eleverna sedan skriver be-
stäms innehåll och struktur. Därefter gör eleverna bild-
manus. Många elever tycker det är väldigt spännande 
att få pröva på att vara skådespelare medan andra ab-
solut inte vill medverka. Det gäller alltså att hitta elever 
som vill och passar för rollerna i filmen. Men det är inte 
bara skådespelare som behövs för att göra en film. Det 
finns många olika uppdrag att arbeta med för att få allt 
praktiskt att fungera inför och under filminspelningen. 
Så småningom är det dags att filma. Proffsfotografer 
är handledare för eleverna under inspelningen och bra 
filmutrustning används. Redigeringen av filmen görs 
också av proffs.

Engagemanget från elever och lärare är stort under 
processen med att ta fram en film. Filmerna har sedan 
visats på utställningar och konferenser där de mötts av 
intresse och uppskattning. ”Barnens naturfilmsfestival” 
genomförs i Helsingborg då filmerna visas för alla in-
tresserade.

Duvorna på söder 
Finns det någon natur mitt inne i en stad? Kanske tän-
ker vi inte alltid på att det finns så många djur och väx-
ter som trivs med tillvaron inne i staden. Alla småfåglar 
som håller till i grönområden, växter som slår rot i en 
springa vid husväggen eller trottoarkanten, daggmaskar 
som kryper upp efter regnet och duvor som ofta håller 
till på torg och öppna platser. 

När eleverna i år 5 i en skola mitt inne i Helsingborg 
skulle planera sin film och började fundera på vilken 
natur som fanns i skolans omgivning, kom de att tänka 
på alla duvorna som höll till runt den närbelägna kyr-
kan. Många frågor dök upp: Varifrån kommer alla dessa 
duvor? Vad äter de? Var har de sina bon? 

Är duvorna egentligen inte ganska lika människorna? 
Duvorna behövde ju mat likaväl som de människor som 
handlade i grönsakstånden i närheten av där duvorna 
höll till. Eleverna upptäckte att några äldre personer 
matade duvorna och en kvinna tillfrågades om att vara 
med i filmen. 

Eleverna började titta på duvornas fötter och hur du-

vorna rörde sig. Någon duva hade skadat sig och haltade 
betänkligt, vilket också en av de äldre personer som be-
sökte platsen gjorde. 

När eleverna läste om duvor upptäckte de att duvor-
nas förfäder hade sitt ursprung i medelhavsområdet. Även 
många av elevernas föräldrar var födda i andra länder.

Filmen ”Duvorna på söder” gav eleverna en förstå-
else för livet i staden och att villkoren i vissa avseenden 
inte är så olika för människor och djur.  

I Carl von Linnés fotspår 
Inför Linnéjubileet görs en film som ska handla om Carl 
von Linné och hans arbete. Den första scenen visar Carl 
som sitter på ett moln och knaprar på ett chips, han 
tittar ner på eleverna som ”kollar” läget för växter, djur 
och insekter. Carl är väldigt glad och nöjd när han ser 
alla eleverna. Han uppskattar verkligen att de fortsätter i 
hans fotspår med att iaktta och undersöka naturen.

Eleverna får sedan olika uppdrag av Linné som de ska 
genomföra när de befinner sig i Fredriksdals trädgård i 
Helsingborg. Ett uppdrag handlar om medicinalväxter-
na i trädgården, ett annat om att studera insekter och ett 
tredje om Linnés eget system för att ordna växter. 

Filmen avslutas med att Linné sitter på en trappa 
vid ett 1700-talshus och skickar ut sina lärjungar, alla 
eleverna som gjort filmen, och de går iväg ut – i Linnés 
fotspår.
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Dramatiseringar är en väg att skapa engage-
mang hos elever och lärare. Eleverna får 
omsätta förvärvade kunskaper och kom-
municera dem med andra. Ibland är det 

lättare att ”spela upp” en dramatisering utklädd till nå-
gon annan än att hålla ett föredrag. Eleverna vill gärna 
berätta för andra vad de kommit fram till.

Fakta, begrepp och sammanhang konkretiseras un-
der arbetet med dramatiseringen. Kunskaper befästs ge-
nom att eleverna arbetar med temat, själva formulerar 
innehållet och utformar dramatiseringen. Genom att 
dramatisera är det lätt att få igång samtal och diskussio-
ner, detta gäller både inför, under och efter genomfört 
arbete.

I detta avsnitt beskrivs en metod där läraren eller an-
nan vuxen person introducerar arbetet, gärna genom en 
liten dramatisering, och sedan ger eleverna olika upp-
drag att utföra. När uppdragen är klara redovisar elever-
na genom små dramatiseringar, dialoger eller intervjuer. 
I den första delen av detta häfte presenteras en metod 
för att utforma berättelser med ett intresseväckande och 
spännande innehåll. Ta hjälp av denna metod för att 
strukturera dramatiseringarna.

För att lyckas krävs en bra och inspirerande intro-
duktion, där du som lärare engagerar eleverna genom 
att presentera idéer och uppslag. Uppdragen ska vara 
rimliga och spännande och eleverna behöver ha god till-
gång till sökmöjligheter i litteraturen och på webben. 
Slutredovisningen ska utformas så att eleverna lockas att 
göra sitt bästa.

En bra modell är att utgå från det generella men visa det 
speciella. Elevernas intresse fångas genom att scenarier 
och spännande sammanhang skapas. Några exempel:

Uppdrag – dramatisera! 

Det generella Det speciella

Den globala uppvärmningen Rapport från torkan i Afrika, fyra miljoner tanzanier tvingas flytta på 
grund av att vattenbristen gör att det inte längre går att odla.

Isarna och glaciärerna smälter De två sista isbjörnarna står på det sista isflaket och orkar inte simma 
mer utan drunknar.

Stormar och orkaner blir allt vanligare ”Jag rapporterar nu direkt från stormen i Göteborg”.

Fotosyntesens betydelse Fru Ek förklarar hur hon gör mat.
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Exempel på tema för dramatiseringar
I de tre exempel på tema som beskrivs nedan är Carl von 
Linné den rollfigur som introducerar dramatiseringen 
eller finns med som kommentator. En dramatisering 
kan utformas så att läraren gör en introduktion genom 
att spela rollen av Carl von Linné. Linné berättar vem 
han är, vilka hans intressen är och tilldelar sedan elev-
erna olika uppdrag. Uppdragen får eleverna arbeta med 
under en viss tid för att sedan presentera resultatet ge-
nom små dramatiseringar i form av intervjuer, dialoger 
eller berättelser. Kanske finns Linné med och ger kom-
mentarer när uppdragen redovisas. 

1. Tema växter
Carl von Linné inleder temat genom att berätta om 
och visa hur han undersökte, klassificerade, beskrev och 
namngav växter. Han berättar också om egenskaper som 
växterna har, till exempel om medicinalväxter, om ätliga 
växter och växter man kan färga garn med. Introduktio-
nen avslutas med att Linné delar ut uppdrag till eleverna. 

Dialogen mellan Fru Ek och en människa
Fru Ek: Jag kan nå’t som inte ni kan, jag kan göra 
min egen mat! Av koldioxid i luften, och vatten 
som jag suger upp med mina rötter, så gör jag 
mat i mina gröna blad med hjälp av solenergi. Av 
energi från solen, tillsammans vatten och koldi-
oxid gör jag socker i mina gröna blad.

Människa: Oh vad bra då skall jag måla mig grön 
så jag kan det också.

Fru Ek: Nej, nej för det går inte alls. Jag har nå’t 
som heter klorofyll som är ett grönt ämne i mina 
blad och som gör att jag kan producera socker. 
Det räcker inte med att vara grön. Men alla gröna 
växter kan det här. Ni människor och alla andra 
djur är helt beroende av oss växter. Utan oss kla-
rar ni er inte alls. Utan oss växter – ingen mat.

Människa: Ha, jag kan äta hamburgare. Det är 
inte växter…

Fru Ek: Hamburgare är malda kor. Vad tror du 
korna har ätit? Jo växter – alla kolatomer i din 
kropp är kolatomer du fått från växterna som i 
sin tur fått dem ifrån luften.

Exempel på uppdrag:
Plantera frön av olika slag, vattna och sköt om dem.
Samla några vanliga växter, ta reda på vad de heter 
och pressa i växtpress.
Samla växter med ett visst tema till exempel medici-
nalväxter, ätliga växter, färgväxter. 
Färga ullgarn med växter. 
Rita och måla några vanliga växter. 
Formulera en dialog som beskriver hur de gröna 
växterna lever, se exempel på dialog med Fru Ek 
nedan.
Formulera en dialog som beskriver hur växterna 
förökar sig och sprider sina frön.
Formulera en dialog som beskriver varifrån några 
av grönsakerna i livsmedelsaffären kommer, samt 
jämför från miljösynpunkt hur grönsaker odlas och 
transporteras.

•
•

•

•
•
•

•

•
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Resultaten av uppdragen kan till exempel redovisas ge-
nom att en reporter intervjuar en expert eller genom en 
berättelse som beskriver resultatet av uppdraget. Elev-
erna kan föreställa Carl von Linnés elever och berätta 
vad de kommit fram till för sina klasskamrater. 

2. Tema 1700-tal
Carl von Linné inleder temat och berättar om hur det 
var att leva på 1700-talet. Han presenterar olika uppdrag 
för eleverna, som alla handlar om att dokumentera hans 
egen tid, 1700-talet. Vill ni hjälpa mig, frågar han? Upp-
dragen till eleverna kan vara att ta reda på något om:

hur man var klädd på 1700-talet i Sverige och 
ordna med enkla attribut som får symbolisera olika 
personer som ska medverka i dramatiseringarna vid 
de avslutande redovisningarna. 
vilka kunskaper man hade om växter och djur på 
1700-talet.
hur den politiska situationen var i Sverige på 1700-talet. 
vad man åt på 1700-talet i Sverige samt laga någon 
enkel rätt att bjuda på.
vilken musik och vilka instrument som fanns, och 
framföra någon visa eller musikstycke.
vilka danser som förekom och lära ut någon av 
dessa danser till övriga elever.

Resultatet av uppdragen kan presenteras i form av inter-
vjuer, dialoger och små dramatiseringar med Linné som 
åhörare och kommentator. De olika delarna kan också 
fogas samman till en helhet. Mer om dramatisering i 
form av rollspel finns i idéhäftet Upptäck 1700-talet.

3. Tema Hållbar utveckling 
En dramatisering kan utformas som ett nyhetsprogram 
på TV. I det här exemplet är temat ”Hållbar utveckling”. 
Inom detta tema kan olika delområden väljas som till 
exempel klimatförändringar, 
koldioxdutsläpp och transpor-
ter, närproducerad KRAV-mat 
och biologisk mångfald. Den 
inledande dramatiseringen 
kan utföras av en grupp lärare 
eller andra vuxna och avslutas 
med att eleverna får olika upp-
drag. Uppdragen redovisas i 
form av en nyhetssändning 
som eleverna spelar upp för till 
exempel föräldrar, andra elever 
eller politiker. Förslag på roller 
till nyhetsprogrammet:

•

•

•
•

•

•

Nyhetsuppläsare
En eller flera reportrar som gör inslag från olika 
delar av världen.
Olika personer som intervjuas av reportern/report-
rarna. Till exempel en person som gör affärer av allt 
inklusive klimatförändringar, hon säljer isberg till 
ökenländer, köper mark i Norrland för framtidens 
stora folkvandringar osv.
Meteorolog
Carl von Linné finns med som en kommentator 
och jämför dagens händelser med hur det var på 
1700-talet. Linné lyfts fram som entreprenör, en-
gagerad i Moder Jords framtid, en person som inte 
väntar på att saker ska hända av sig självt.
Några av Linnés lärjungar kan finnas med som 
expertkommentatorer i olika ämnen. Här finns 
många möjligheter att utforma roller som visar 
skilda kunskaper och förmågor.
Miljöaktivister

Sammanfattande metodbeskrivning
En dramatisering kan utföras mer eller mindre avancerat. 
Den modell som presenterats i de två första exemplen är 
en enkel form av dramatisering där läraren eller någon an-
nan vuxen introducerar temat genom att föreställa en per-
son som engagerar och entusiasmerar eleverna inför det 
fortsatta arbetet. Denne person ger eleverna olika upp-
drag som de ska utföra och sedan redovisa i form av små 
dramatiseringar. Arbetet kan genomföras enligt nedan.

1. Ett tema för arbetet väljs av lärarna i arbetslaget. 
Några punkter som är viktiga att tänka på är:

Ger temat möjlighet att uppfylla intentionerna i 
läroplan och kursplaner?

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

•
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Hur kan temat avgränsas så det blir rimligt i förhål-
lande till den tid som står till buds och hur passar 
det in i läsårsplaneringen?
Är temat intressant för eleverna att arbeta med? 
Ger temat möjlighet att utveckla generella färdig-
heter exempelvis förmåga att uttrycka sig muntligt 
och skriftligt? 
Vilka ämnen kan knytas till temat (naturvetenskap-
liga ämnen, historia, språk, samhällskunskap, konst, 
musik, teknik, filosofi och religion)? Vilka centrala 
frågeställningar, begrepp och teorier kan tas upp?
Vilka kopplingar finns till aktuella frågor?

Välj uppdrag för eleverna att utföra som stämmer med 
ovanstående och som gör att temaområdet täcks in.

2. Temat introduceras för elevgruppen av läraren 
eller annan vuxen person som föreställer en person som 
är kunnig inom området. Andra alternativ är att läsa en 

•

•
•

•

•

Dramatisera TV-nyheterna
Texten nedan visar en idé för hur inledningen till en 
dramatisering av Tv-nyheterna har utformas.
Vi tänker oss att vi förflyttar oss 50 år framåt i tiden. 
Du kommer hem från jobbet, sätter dig i soffan och 
knäpper på TV:n. 

Nyhetsuppläsare: God afton och välkommen till Ak-
tuellt.
Vi inleder kvällens nyhetssändning med den annal-
kande stormen, en av många i raden, som just nu 
har nått Danmarks kust. Stormen har nästan nått 
orkanstyrka och vi ska få en rapport från vår egen 
meteorolog Stina.

Stina: Stormen har nått styrkan 32 m/s och verkar 
närma sig Sveriges kust. Hittills har den orsakat sto-
ra översvämningar i de låglänta delarna av västra Jyl-
land och skador på många byggnader. Jag återkom-
mer under sändningens gång med mer information 
om stormen.

Nyhetsuppläsare: Tack Stina, vi följer utvecklingen 
av detta med spänning. Vi går vidare och nu till ny-
heter i korthet:
Koldioxiddeklarationen ska vara hos koldioxidmyn-
digheten senast nu på torsdag den 2 november. Den 
nya regeringen har fattat beslut om att myndigheten 

i år ska granska deklarationerna extra noga. Vill ni ha 
tips och råd om hur ni ska beräkna ert koldioxidut-
släpp under föregående år kan ni gå in på www.koldi-
oxidmyndigheten.se. Där kan ni också få reda på om 
ni får en mindre kvot att röra er med nästa år.

Nyhetsuppläsare: Ett fartyg rapporteras ha gått på 
grund på den före detta holländska kusten. Inga 
personskador rapporteras och bärgningsarbetet är 
inlett trots det svåra väderläget.

Nyhetsuppläsare: Till vår hjälp i studion har vi i kväll 
Carl von Linné som gör ett gästspel i vår tid. Väl-
kommen Carl. Carl kommer ihåg sin holländska 
resa i ungdomen och blir mycket upprörd över att 
Holland försvunnit, ”mitt älskade Holland”…

Nyhetssändningen fortsätter och Linné kommente-
rar de olika inslagen som handlar om den globala 
uppvärmningen, isbjörnarnas försvinnande, att han 
beskrev och namngav tusentals olika arter från hela 
världen och att vi idag förlorar en mängd arter som 
vi inte ens vet namnet på. 
Linné: Gud skapade, jag ordnade! Nuförtiden gäller 
”Gud skapade och ni ……. Ja, vad håller ni på med 
egentligen?!
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berättelse, visa en film eller göra någon övning tillsam-
mans med eleverna. 

3. Eleverna får olika uppdrag som ska utföras under 
viss tid för att sedan redovisas i form av enkla dramati-
seringar. 

4. Eleverna arbetar på olika sätt med ämnesom-
rådet för att få grundkunskaper och kunna genomföra 
sina uppdrag. Lärarens roll är viktig för att stödja och 
leda arbetet och för att se till att alla elever får grund-
läggande kunskaper. Det är viktigt att eleverna får goda 
faktakunskaper och en god förståelse för ämnesinnehål-
let. Att tänka på när uppdragen ska planeras, genom-
föras och redovisas av eleverna:

Klargör syftet med uppdraget.
Vilket faktainnehåll ska presenteras?
Ingår praktiska moment som behöver testas? 
Planera den avslutande redovisningen/dramatise-

•
•
•
•

ringen. Det är viktigt att eleverna är medvetna om 
vilka de skall redovisa för, målgruppen bestämmer 
hur redovisningen utformas. 
– Vilka roller behövs?  
– Rita en skiss som visar de olika delarna i redovis-
ningen/dramatiseringen, jämför med hindersche-
mat som presenteras i början av häftet. En drama-
tisering, hur enkel den än är, måste innehålla något 
spännande, intresseväckande eller överraskande 
moment.  
– Dialogen utformas genom att elevgruppen disku-
terar och prövar sig fram till hur de olika rollfigu-
rerna ska agera.  
– Rekvisita tas fram. Enkla symboler kan användas 
för de olika rollerna.

5. Redovisningen/dramatiseringen framförs för 
publik till exempel andra elever eller föräldrar.
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Skriva berättelser
Veronica Grönte, grundskollärare från Jönköping har 
lång erfarenhet av fortbildning för bland annat olika pe-
dagoggrupper, från förskola till folkhögsskola. Hon har 
utarbetat metoden för att skriva berättelser som presen-
teras på s 4–26. Metoden tar sin utgångspunkt i drama-
turgin, berättandets grammatik. Veronica har utformat 
teckningar och text på s 4–26, med undantag av elever-
nas texter och teckningar på s 9, 18, 19, 20, 22 och 23.

Avsnittet ”Om småkryp och berättande” visar ett sam-
arbetsprojekt mellan Falu naturskola, Veronica Grönte, 
Annelie Oscarsson, Frida Östlund och Nationellt re-
surscentrum för biologi och bioteknik. 

Mia Bucht, naturskolepedagog vid Falu naturskola 
medverkar i avsnittet med text och foto (s 17,). Falu na-
turskola genomförde fortbildningar under våren 2006 i 
samarbete med Veronica Grönte och Nationellt resurs-
centrum för biologi och bioteknik. Fortbildningarna 
genomfördes med ca 50 lärare som undervisar i år 5 i 
Falu kommun. 

Annelie Oscarsson, grundskollärare 1–7 och Frida 
Östlund, grundskollärare 1-7 sv/so, arbetar båda på 
Håksbergs skola utanför Ludvika, en skola med natur- 
och friluftsinriktning. De har tillsammans med sina 
elever och i samarbete med Veronica Grönte prövat den 
berättarmetod som presenteras i detta häfte. Arbetet har 
genomförts ämnesintegrerat och ämnesövergripande 
med naturen i centrum. Eleverna Robin Viklund och 
Lisa Yngström från Håksbergsskola medverkar i häftet 
med texter och teckningar. Foto: Frida Östlund s 18.

Film i skolan
Anita Eskengren är förskollärare på Mariebo Förskola 
i Jönköping. Hon har specialiserat sig på barns språkut-
veckling och upplever hur berättandet, som är en röd 
tråd i verksamheten, utvecklar barnens lust och förmåga 
att kommunicera.

Carina Dahlin är förskollärare på Mariebo Förskola i 
Jönköping. Hon är IT-pedagog med lång erfarenhet av 
arbete med små barn och datorer. Carina arbetar aktivt 
med dramaturgin i skapandet av berättelser, dramatise-
ringar, flanosagor, bilderböcker och filmer. Foto s 28.

Anna Rydell är förskollärare och arbetar på Söraby 
1–6 skola i Växjö. Hon undervisar på grundskolan i bild 
och svenska och använder digitala medier bland annat i 
form av film. Foto s 29.

Sven-Anders (Nanne) Olsson är grundskollärare 1-
7 och arbetar på Vägga gymnasiesärskola i Karlshamn. 
Han arbetar som lärare i olika kärnämnen bland annat 
naturkunskap och idrott. Foto s 27 och 30.

Jimmy Danielsson är gymnasielärare i biologi/natur-
kunskap och arbetar på Margretegärdeskolan, Öppna 
programmet, Uddevalla, ett specialutformat program för 
NV/SV.  Han har också erfarenhet av att göra filmer till-
sammans med barn under fritidsverksamhet. Foto s 31

Margareta Bengtsson arbetar som pedagog vid Mil-
jöverkstaden i Helsingborg. Miljöverkstaden är Helsing-
borgs stads satsning på att utveckla miljöundervisningen 
i stadens skolor. Målgrupp är framförallt grundskolans 
elever. En del i Margareta Bengtssons verksamhet är att 
arbeta med filmprojekt tillsammans med elever i år 5. 

Uppdrag dramatisera
Avnittet om dramatiseringar har utformats av Lotta 
Johansson, föreståndare för Navet, Science center i 
Borås. En pedagogisk idé som tillämpas genomgående 
på Navet är att använda dramatiseringar för att väcka 
intresse för naturvetenskap. Text och foto s 33–37.

Presentation av medverkande 
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Fördjupning
Veronica Grönte. Pennvässaren. Argument 
förlag. 2002

Övningarna i häftet ”Berättarteknik” är en vidareutveck-
ling av några av de övningar som finns i boken Penn-
vässaren. Argument förlag har välvilligt gett sitt tillstånd 
till att använda delar av textmaterialet. Övningarna ger 
andra exempel än de som finns i detta häfte. Exempel på 
hur man kan arbeta med innehållet i Pennvässaren i en 
elevgrupp eller i en studiecirkel med arbetslaget presente-
ras nedan. Sidhänvisningar gäller boken Pennvässaren. 

Grundkurs – förslag till arbetsgång
Innan du börjar, s 12
Att ge respons, s 279
Gå över vägen, s 29 övn 11–12
Den röda tråden, s 44
Hinderbanan som en cirkel, s 50 övn 15
Huvudkaraktären måste i mål, s 239 övn 74
Lumumma och Takete, s 82 övn 27
Karaktärsschema, s 96, 206 övn 32–36
Lär känna din karaktär, s 104 övn 37
Undertext, s 81, 126
Gestalta din karaktär, s 123 
Gestalta väder och vind, 136 övn 51
Inre monolog, s 162 övn 60
Hinderschema, s 156, 216 övn 68–69
Förslag till grundkurs för dem som har svårt för att 
skriva eller inte börjat skriva, s 341

Förslag till arbetsgång under en termin
Se s 345

Film och skrivande – fördjupning
Den dramatiska kurvan, s 255, 320
Den dramatiska utvecklingstrappan, s 248–250, 262
Dramaturgin och livsprocessen, s 260 
Några dramaturgiska begrepp, s 308
Analysera och recensera bok och film, s 295

Länkar
Nationellt resurscentum för biologi och bioteknik
Här finns häftet Berättarteknik att ladda ner, samt 
kompletterande material till häftet i form av kopierings-
underlag och fler exempel på hur arbetet med berättelser 
genomförts på olika skolor. www.bioresurs.uu.se, välj 
Skolprojekt Linné

filmpedagogik.nu 
Praktiska råd ge kring filmskapande. Se till exempel 
handledningen ”Att berätta med film” av Jon Rudberg. 
www.filmpedagogik.nu, välj Material, Handledningar, 
Filmhandledningar

Multimediabyrån, Myndigheten för skolutveckling 
Se bland annat PIM och Mediekunskap. Här finns till 
exempel materialet ”Reklamfilmens fantastiska värld” 
som innehåller filmkunskap i kortfilmsformat av Johan 
Holmberg och Fredrik Holmberg. www.multimedia.
skolutveckling.se 

Utbildningsradion
UR-Rum för berättande. www.ur.se

Svenska Filminstitutet
Här finns länkar till regionala resurscentra för film.
www.sfi.se, välj Se på film, Skolbio, Regionala resurs-
centra (högermarginalen).

Kommentarer
s 12 Begreppen Lumumma och Takete, som presenteras 
i häftet, är skapade av den tyske gestaltterapeuten Wolf-
gang Köhler. Köhler gav 1929 ut boken Gestalt Psycho-
logy, som innehåller beskrivningar av hur individer från 
olika kulturer och språkgrupper kombinerade symboler 
med begreppen Maluma och Takete. Filmdramaturgen 
Ola Olsson har förändrat Maluma till Lumumma. I det-
ta häfte har begreppen vidareutvecklats.

s 6–7 Övningen ”Gå över vägen” är en vidareutveckling av 
en övning som utformats av filmdramaturgen Ola Olsson. 

s 20 Övningen ”Gestalta ett ögonblick” grundas på en 
övning som Lasse Ekholm presenterar i boken Skrivbo-
ken, Opal förlag, 1997. 
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Linnélektioner
Linnélektioner – inspiration för kunskap
Inspirationshäftet inbjuder till att, med utgångspunkt i 
Linnés liv och verksamhet och den tid han levde i, fun-
dera över vår egen tid och framtiden – och i likhet med 
Linné göra egna iakttagelser. Linné möter oss i en berät-
tande del i början av varje kapitel. Därefter följer fördju-
pande, korta faktatexter. 

1.  Berättelseteknik
Hur kan torra fakta förvandlas till spännande berättel-
ser? I häftet beskrivs en konkret metod för hur elever 
kan skapa berättelser med ett naturvetenskapligt inne-
håll genom att skriva, dramatisera och filma. Fakta och 
begrepp blir medveten kunskap när de fogas in i ett int-
resseväckande sammanhang. 

2.  Uteklassrummet
Hur kan skolans närmiljö utvecklas och användas för att 
bli en del i undervisningen? I den första delen av häftet 
beskrivs hur olika skolor har förändrat skolmiljön för 
att den ska bli en resurs i undervisningen. Ofta finns 
det små naturmiljöer i närheten av skolan, till exempel 
en skogsdunge, en bäck, en damm eller en naturlig gräs-
mark där elever kan upptäcka och lära sig mer om de 
levande organismerna. I denna andra del av häftet be-
skrivs hur naturmiljöer kan användas i undervisningen.

3.  Upplev 1700-talet
Syftet med häftet är att ge idéer till hur 1700-talets land-
skap, natur, samhälle och kultur kan vara en utgångspunkt 
vid undervisning i tema eller i enskilda ämnen. Genom 
att göra en tidsresa kan eleverna få ökad förståelse för hur 
det var att leva på 1700-talet i jämförelse med i dag. I häf-
tet beskrivs också hur praktiskt arbete med metoder från 
det äldre jordbrukssamhället kan genomföras. 

4.  Livsviktiga läkemedel

I häftet behandlas olika frågeställningar med anknytning 
till läkemedel som till exempel: Vad är läkemedel, naturlä-
kemedel och naturmedel? Hur tas mediciner upp i krop-
pen? Hur sprids läkemedel i kroppen och hur omvandlas 
och utsöndras de? Frågeställningarna kan vara utgångs-
punkt för att söka kunskap om hur kroppen fungerar på 
molekylär-, cell- och organnivå. Kopplingar mellan da-
gens läkemedel och läkemedel på Linnés tid görs

5.  I Linnés spår 
Linnés passion var att ordna de levande organismerna i 
system – ”Gud skapade och Linné ordnade”. När man 
lär känna växter eller djur, lär sig hur de ser ut, var de 
lever och vilka egenskaper de har, får man en relation till 
det levande. Detta leder till förståelse och engagemang 
för de levande organismerna och för den miljö de finns i. 
Häftet innehåller idéer för att iaktta, samla, sortera och 
beskriva de levande organismerna – allt i Linnés anda!

6.  Efter Linné
Linné var en vetenskaplig kändis på sin tid. Han reflek-
terade över egna iakttagelser och resonerade oftast lo-
giskt utifrån dåtidens kunskap. Mycket har hänt inom 
naturvetenskapen under �00 år. Vad vet vi idag som 
förklarar organismvärldens utveckling? I häftet beskrivs 
metoder för att studera organismernas evolution på cell 
och molekylärnivå.



Låt Carl von Linné ta dig med på en inspirerande resa fylld av nyfikenhet, 
upptäckarglädje och lust att lära. Linné beskrev det han såg i naturen med ett le-
vande och detaljrikt språk som gör att vi tycker oss se de växter, djur och miljöer 
framför oss som han beskriver. I detta häfte presenteras metoder för att skriva, 
filma och dramatisera med utgångspunkt i det som vi kan iaktta i naturen – allt 
i Linnés anda. De metoder som beskrivs inbjuder till ett undersökande, tema-
tiskt och tvärvetenskapligt arbetssätt.

Det idéhäfte som du håller i din hand hör till serien Linnélektioner som tagits 
fram inom ramen för Skolprojekt Linné. I serien ingår ett större inspirations-
häfte och flera idéhäften med olika ämnesinriktning avsedda för skilda mål-
grupper i skolan. 

Serien Linnélektioner finns att beställa på Skolprojekt Linnés webbsida, som är 
en del av webbsidan för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, se 
www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne. Linnélektioner, tillsammans med kom-
pletterande material, finns också att ladda ner från samma webbsida.

Skolprojekt Linné är en av de fem satsningar som initierats av nationella Lin-
nédelegationen inför 300-årsjubileet 2007 av Carl von Linnés födelse. Projektet 
är riktat mot hela skolan för att inspirera och bidra med goda idéer som kan an-
vändas till ett tvärvetenskapligt arbete där naturvetenskap ingår i ett brett sam-
manhang. Bakom projektet står den nationella Linnédelegationen, Myndighe-
ten för skolutveckling och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.


