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Skapa en berättelse: först, sen, senare… 

CEFR: Nivå och förmåga A2 Skriva 

CEFR: Färdighet som tränas Fri skrivning/fritt berättande genom att använda 
sammanhängande ord som först, sen, senare, efter därefter, 
därför att 

Konstform som används: Fri skrivning, dans, bild 

Tidsåtgång: 2 x 60 min. 

Material och utrustning som krävs: Redskap för bild & form: 
Sex tryckta illustrationer 
Papper med nyckelord 
Blyertspennor och färgpennor 
Papper/dator 

Digital utrustning: 
Musikspelare 

Lexikon 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 

Klassen ska skapa historier genom att titta på illustrationer i MultiLib-biblioteket.  Eleverna ska öva på att berätta  
historier  muntligt men också att skriva ner dem.  Huvudsyftet met övningen är att få eleverna att använda ord som 
är vanliga när vi berättar historier.  Nyckelorden är:  först, sen, senare, efter, därefter, därför att osv.  

Förberedelser: 

Förbered och gör kopior av illustrationer från MuliLib.  Förbered nyckelord och fraser på engelska/spanska som 
eleverna kommer att behöva för att kunna prata om bilderna.  

Aktiviteter: 

Lektion 1.  Skapa en berättelser genom att titta på illustrationer.  
1. Läraren introducerar ord som kan bygga en historia. Orden är: först, sen, senare, efter, 

därefter,  därför att.   
2. Läraren presenterar några illustrationer från webbiblioteket Mulit Lib, tex. En fjärils färg/The  colours 

of a butterfly. 
3. Eleverna arbetar parvis (eller tre).    
4. Alla par får sex papper och de skriver ett ord på varje papper: först, sen, senare, efter, därefter, därför 

att (alla berättelser i Multlib biblioteket har sex illustrationer). 
5. Eftersom eleverna inte har läst originalberättelsen skapar paren en egen berättelse:  först såg man 

bara en fjäril… sen…  De  fortsätter att skapa en berättelse genom att använda de olika orden. 
Eleverna kan använda Google translate eller ett lexikon för att hitta orden de vill använda. 

6. När paren har skapat en berättelse så skriver de ner allt de har hittat på på papper eller på datorn. 
 

http://www.multilibproject.eu/
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Modul 2.  Berätta historien och lägg till rörelser. 
1. Klassen ska arbeta i samma par som de gjorde i föregående lektion, men nu ska två par 

arbeta tillsammans. 
2. Paren läser sina historier för varandra och använder de givna nyckelorden. När ena paret läser upp sin 

berättelse så försöker det andra paret använda rörelser för beskriva vad som händer i den 
berättelsen. När de är  klara byter man; de som tidigare läste sin historia ska nu illustrera den med 
rörelser. 

3. Samla ihop hela klassen och spela avslappnande musik.  
4. Dela upp klassen i två grupper med par (I och II). 
5. Grupp I läser de sex bindeorden ett i taget  (first osv);  

läraren kan skriva upp orden på tavlan. 
6. Efter varje läst ord visar alla par i grupp II sina rörelser (det kommer att bli flera olika rörelser).  
7. Sen turas grupperna om -  grupp II läser orden och grupp I visar upp dem.  
8. Avsluta lektionen med att läsa upp den ursprungliga berättelsen `En fjärilsfärg´. The colours of a 

butterfly 
 

Att tänka på (säkerhetsåtgärder, 

lämplighet för större grupper, 

utrymme som krävs o.s.v.): 

Tillräckligt stor lokal för att hela gruppen ska kunna arbeta fritt. 

Lärarens förberedelser: Det finns många sätt att dela in elever I par och smågrupper. Ett 
av de lättaste i detta fall är att använda en kortlek och använda 
färger och nummer. 

Källor/användbara länkar Förslag: Långsam mild musik (relax) Illustrationer från 
www.multilibproject.eu and The colours of a butterfly 
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