
Berättarmodell -  utifrån dramaturgins struktur 

Vp 1 Mp Vp 2
BÖRJAN MITTEN SLUTET

• HK vill något särskilt ...                          ... och Huvudkaraktären/HK gör allt för att nå sitt mål... och ..                       ... HK når sitt mål - eller nästan.
• Ett dominant karaktärsdrag ...                                  ... skapar en konflikt eller förutsättning ....                                               ... som får en konsekvens.
• Problem och konflikt ...                                   ... bearbetas, fördjupas och trappas upp... och leder till ...                           . .. slutsats och nya lärdomar.
• Hur ska det sluta? ...                            ... händelseförlopp med hinder och lösningar håller frågan vid liv ...                    ... och vi får veta hur det slutar.
• ????????????...                                                                     ... ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!? ...                                                                          ... !!!!!!!!!!!!!  

Anslag:
Mars.
Fiskgjusarna
lämnar ”svenskkolonin”
i Afrika - sydväst om 
Sahara. 
April. Träffas vid  sin                     
gamla boplats vid 
Färnebofjärden.

Vändpunkt 1:
Juni.
Äggen kläcks.
Ännu
hårdare
arbete för
föräldraparet.
Faror hotar.
Mården kan
plundra
risbo i tall.

:

Fördjupning:
Slutet av juni
Havsörnen försöker 
stjäla fisken 
från den flygande 
fiskgjusen (hanen.)  
Honan som 
vaktar vid boet 
får ingen fisk 
att fördela 
till ungarna.        

Mittpunkt:
Början av juli
Ungarna växer,                                               
nya fjädrar, rör  
sig mer i boet 
tränar. Betraktar 
nyfiket 
omvärlden. 
Solbadare stör.                                                                   
Föräldrarna 
varnar, kretsar                                                                     
över boet 
Stekande sol.
En timme räcker 
för att unge ska 
få värmeslag.
En unge
dör.

Upptrappning:
Juli - mitten-slutet.
Regn. Inga båtar.
Detta räddar
resten av kullen.
Hoppet hos
föräldrarna
återvänder.
Men, berguv
och havsörn 
hotar ungarna.
Ungarna flyger,  
tränar att  fånga 
fisk men 
det går dåligt.

Vändpunkt 2:
September.
En dag
återvänder
inte
föräldrana
till boet.
Ungarna får
klara sig på
egen hand
för att sedan
flyga hela
vägen till 
Afrika själva.

Upplösning:
Oktober.
Efter flera veckor utan
föräldrarna  är
ungarna mogna att flyga 
till Afrika på egen hand.
”Tankar” i sydeuropa för att
klara hela vägen
över Sahara.

Presentation:
Boet i tallen har blåst 
sönder. Lagas med kraftiga
20 cm långa pinnar & 
renlav. Äggen läggs (1-3st) 
i slutet av april, början av 
maj. Men korp & kråka 
kan komma åt äggen om 
ruvande fågel skräms.

Avtoning:
Ungarna och alla de
andra fiskgjusarna
från Sverige är åter
på plats söder om
Sahara.

Problemen blir allvarligare, 
berättelsen tar fart och HK 
måste lösa akuta problem.

Målet tycks omöjligt att nå.
Här står det still. Låst läge.

Efter Mp väcks ett nytt hopp.

HK och publiken anar 
hur det kommer att sluta. 

Nu kan det bara gå åt ett håll.
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Huvudkaraktär/HK: Fiskgjuseparet. Början: Boet är förstört. Fråga: ”Hur ska det sluta?” Slutet: Kopplas ihop med Början. Ungarna 
HK:s vilja/mål: Att få flygfärdiga ungar. Vändpunkt 1: Äggen kläcks.            flyger till Afrika. Svar: ”Så här slutade det!”
Hinder på väg mot målet: Hot mot bo, ägg, ungar. Mittpunkt: Ska alla ungarna dö av värmeslag? Avtoning & Anslag: Berättelsens cirkel sluts.

Fritt efter berättelse av Inga-Britt Persson, Gröna KunskapsHuset, Östa naturreservat invid Färnebofjärdens nationalpark.


