En berättelsekarta
Stöd - Undervisning, Årskurs 1-3

Syfte
När elever ska skriva berättelser kan en (kart)bild förklara och förtydliga. Bilden skapar förutsättningar för att eleverna
ska lyckas med sitt skrivande.
Läraren reflekterar om skissen
Jag tänker ofta i bilder. Målar upp scener (platser). Kanske därför jag är så himla förtjust i kartor? När eleverna skriver
berättelser blir mina bilder ofta stiliserade med kartor, streckgubbar, symboler och viktiga detaljer.
Metod
Jag spånar och skissar fram scenen så jag vet ungefär hur den ska se ut på tavlan. Jag försöker också illustrera det
händelseförlopp som ska utspela sig på platsen i några få steg. Nedan ett exempel på inledningen av en skräckhistoria
där:

1. En person (vilken får eleverna såklart fundera ut först) blir rädd för något (vad bestämmer eleven) i staden.
2. Livrädd springer personen hemåt, genom skogen och förbi kyrkogården… buhu!
3. Nästan hemma!

Det tar några minuter att skapa en skiss. Några minuter att rita den på tavlan. Några minuter att visa eleverna hur man
kan skapa dramaturgi i en scen. Väl investerad tid. Formen, som inte på något sätt är huggen i sten, går såklart att
förflytta till vilken plats eller tid som helst och utöka med ännu fler steg. Vill eleverna att scenen ska utspela sig någon
annanstans går det alldeles utmärkt. Det finns många läskiga saker som man kan gå eller springa förbi…
Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)
Formulera sig och kommunicera i (tal och) skrift.
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Centralt innehåll
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Kunskapskrav
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande
anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver
innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
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