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Skriv och framfo r ett manus 

CEFR: Nivå och förmåga A1 Skriva 

CEFR: Färdighet som tränas 
Att dramatisera en berättelse, skriva dialog, öva 
meningsbyggnad med enkla bindeord. 

Konstform som används: 
Teater 

Tidsåtgång: 
2 x 45 minuter 

Material och utrustning som krävs: 
Papper och pennor. 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Läraren läser en saga för eleverna. Eleverna ska sen i grupper skriva ett manus med dialog utifrån det de hört. 
Lektionens huvudsyfte är att öva på meningsbyggnad med enkla bindeord såsom ”och”, ”men”, ”då”. 
Att använda berättelser från MultiLib uppmuntrar till språkglädje och bidrar till kulturell förståelse. 

Aktiviteter: 

Lektion  1 
1. Läraren kan antingen följa upp lektionen Skapa en tecknad serie och använda berättelsen om 

”Räven och Storken” eller välja en modern armenisk saga som på engelska heter ”The most useful 
work” från MultiLib E-biblioteket. 

2. Läraren läser den valda berättelsen för eleverna. 
3. Läraren delar in eleverna i grupper om fyra till fem personer. 
4. Eleverna ska sedan diskutera i sina grupper hur berättelsen kan dramatiseras.  
5. Läraren ber eleverna dela in berättelsen i scener och skriva ett kortfattat manus. 
6. Läraren avslutar lektionen och förklarar att uppgiften fortsätter nästa lektion. 

Lektion  2 
 

1. Eleverna samlas i sina tidigare grupper med de förenklade manus de skrev föregående lektion. 
2. Eleverna får i uppgift att utveckla sina manus. 
3. När manuset är klart ska eleverna inom sina grupper bestämma vem som ska delta i vilken scen 

och vilken roll. (Om det är färre rollen än elever kan samma roll spelas av flera elever). 
4. Grupperna repeterar manuset och framställningen. 
5. Grupperna presenterar sedan sina pjäser för varandra. 
6. Läraren avslutar lektionen med att ställa reflekterande frågor. Hur kändes det att skådespela? Hur 

var det att skriva manus? Vad var svårt och vad var lätt? Om du hade kunnat ändra något i 
efterhand, vad hade det varit? 



This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of 

the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

 

Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 

Övningen passar både stora och små grupper och 
går att göra utomhus. Övningen går även att 
utveckla till något att visa upp publikt. 

Lärarens förberedelser: 
 
Hitta berättelsen “The most useful work” i MultiLibs 
E-bibliotek. 

Källor/användbara länkar 
 
http://www.multilibproject.eu/e-library.html 

 


